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چكیده
ناشی  صرفه های  و  ناقص  رقابت  بازار  بر  مبنی  بین الملل  تجارت  امروزی  شرایط  واقعیت 
آن  در  که  کاالیی  واردکننده  و  صادرکننده  میزبان  کشور  یک  که  می دهد  نشان  مقیاس،  از 
به نوعی از مزیت نسبی برخوردار است. به عبارت دیگر، یک تجارت دوطرفه مبتنی بر تجارت 
درون صنعتی )Intra-Industry Trade( وجود دارد. در این مقاله، به بررسي تجارت درون صنعت 
با مزیت نسبي آشكارشده اقتصاد ایران پرداخته شده است. براي بررسي وضعیت  و رابطه آن 
لوید  و  گروبل  درون صنعتي  تجارت  شاخص  کمک  به  ایران  اقتصاد  درون صنعت  تجارت 
به عنوان یک شاخص اندازه گیري درجه جهاني شدن اقتصاد ایران بررسی شده که براساس این 
 )H. S( معیار، مقدار این شاخص طي سال هاي 2006-1997 برحسب فصول تعرفه ای دو رقمي
محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده حجم پایین میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران 
در تجارت با دنیا است. همچنین، نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان 

تجارت درون صنعت و مزیت نسبي آشكارشده در اقتصاد ایران است. 
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مقدمه 

با هم تجارت  تئوری های تجارت بین الملل در پاسخ به این سؤال اساسی که چرا کشورها 
تجارت  تئوری های  مهم  کارکرد  است.  یافته  تكامل  به تدریج  و  گرفته  شكل  می کنند، 
بین الملل همانند هر نظریه علمی دیگر شامل توضیح1 و پیش بینی2 است. بنابراین تئوری های 
ثانیاً  دهند.  توضیح  را  بین کشورها  تجارت  دلیل  هستند که  اوالً درصدد  بین الملل  تجارت 
نتایج تجارت بین الملل را مورد پیش بینی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. اگرچه، تئوری های 
تجارت بین الملل را می توان در سه قالب کلی کالسیک، نئوکالسیک و نظریه های جدید 
به  توجه  با  بین الملل  تجارت  در  عمده  و  مهم  تئوری های  می رسد  نظر  به  ولی  کرد،  ارائه 
این مطلب است که هر کشور صادر کننده کاالیی است که  مفروضات شان منعكس کننده 
در آن مزیت نسبی دارد و واردکننده کاالیی است که در آن مزیت نسبی ندارد و همچنین 
واقعیت شرایط امروزی تجارت بین الملل، مبنی بر بازار رقابت ناقص و صرفه های ناشی از 
چندانی  همخوانی  بین الملل  تجارت  مرسوم  نظریه های  فروض  با  محصول  تمایز  و  مقیاس 
ندارد. این موضوع نشان می دهد که یک کشور میزبان صادر کننده، واردکننده کاالیی که 
تجارت  یک  دیگر،  به عبارت  می باشد.  نیز  است  برخوردار  نسبی  مزیت  از  به نوعی  آن  در 
دوطرفه مبتنی بر تجارت دورن صنعتی وجود دارد. برای واقع گرایی بیشتر، از حدود سال های 
میانی دهه 1970 میالدی، پدیده تجارت درون صنعت )صادرات و واردات همزمان کاالهای 
شده  بین الملل  تجارت  مرسوم  مدل های  در  جدی  تجدیدنظرهای  و  تعدیل  باعث  مشابه(، 
پیوستن  همچنین  و  خصوصی سازی  مقوله  به  توجه  با  مطرح شده،  مطالب  به  عطف  است. 
ارتباط آن  ایران و  نسبی در تجارت  بررسی وضعیت مزیت  اقتصاد،  به کاروان جهانی شده 
این تحقیق  انجام  از  بنابراین، هدف  به نظر می رسد.  با تجارت درون صنعتی، امری ضروری 

پاسخگویی به این سؤال ها است که: 
نسبي  مزیت  معنادار  اثر  شاهد  مطالعه،  مورد  دوره  طی  و  ایران  اقتصاد  در  آیا  الف ـ 

آشكار شده بر تجارت درون صنعت هستیم؟ )سؤال اصلی تحقیق(
ب ـ وضعیت تجارت درون صنعت ایران با جهان چگونه است؟ 

1. Explanation.
2. Prediction.
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دوره  طي  در  افقی(  و  )عمودی  درون صنعت  تجارت  انواع  ترکیب  در  تغییري  آیا  ج ـ 
مورد بررسي مشاهده می شود؟

از زاویه دیگر، فرضیه مورد آزمون این تحقیق را می توان به این صورت مطرح کرد که:  
ایران،  اقتصاد  در  آشكارشده  مزیت نسبي  شاخص  و  درون صنعت  تجارت  شاخص  بین 

ارتباط معناداری وجود ندارد. )ضریب ارتباط در رگرسیون، صفر است.( 

1. ادبیات موضوع

1ـ1. ادبیات نظری تحقیق )مزیت نسبی و تجارت درون صنعتی(
از اصول  بارزترین نمونه  برنده جایزه نوبل، مزیت نسبی را  اقتصاددان  پل ساموئلسون1، 
روشن  مردم  برای  انكارناپذیر  حقیقت  یک  به صورت  هنوز  که  می کند  توصیف  اقتصادی 

نشده است. 
هابرلر2 )1936( نظریه مزیت نسبی را براساس هزینه فرصت تفسیر کرد. در چنین حالتی 
نظریه  به  اوهلین، که  ـ  نظریه هكشر  نسبی3 می نامیم.  قانون هزینه های  را  نسبی  قانون مزیت 
موجودی عوامل تولید یا سهم عوامل تولید4 نیز مشهور است، معتقد است هر کشور در تولید 
و صدور کاالیی تخصص به دست می آورد که عامل تولید مورد نیاز آن کاال را به طور نسبتاً 
فراوان و ارزان در اختیار دارد و کاالیی را وارد می کند که عامل تولیدی مورد نیاز آن در 
کشور نسبتاً کمیاب و گران است5. طرفداران نظریه مزیت نسبي پویای کروگمن6 )1980( 
پیشرفته ای که  عوامل  معتقدند  )1991( مطرح شد(،  هلپمن7  و  توسط گروسمن  )که سپس 
قابل  به وسیله سرمایه گذاري  تأثیر گذارند، در طول زمان و  نردبان مزیت  باالیي  پله های  بر 
توجه در سرمایه انساني و فیزیكي به منظور خلق مزیت نسبي، ایجاد می شوند. بنابراین فناوری 
ناشي  بر صرفه های  نردبان مزیت قرار می گیرند، اغلب مبتني  باالتر  پله های  صنایعي که در 

1. Paul Samuelson.
2. Haberler,G. (1936).
3. Law of Comparative Costs.
4. Factor – Proportions or Factor – Endowment Theory.
5. Ohlin, B. 1993. 
6. Krugman, P. (1980); 950-959. 
7. Grossman & Helpman.
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از مقیاس است که محصوالت تولیدي آن ها از نوع پورتر و کروگمن )بر پایه مزیت نسبي 
خلق شده( شناخته می شوند. 

تجارت  محور  حول  مطالعات  نخستین  درون صنعت،  تجارت  به  مربوط  ادبیات  در 
درون صنعت، مربوط به باالسا1 )1965( و گروبل و لوید2 )1975( است. باالسا در مطالعه خود 
این کشورها  میان  اروپا و نوع تجارت صورت گرفته در  اتحادیه  به بررسی ساختار تجاری 
بنا به نظر وی، آزاد سازی تجاری در اتحادیه اروپا منجر به تخصص در فرآیند  می پردازد. 
برآورد  روش  ارائه  با   )1975( لوید  و  گروبل  است.  شده  درون صنعتی  محصوالت  تولید 
از معتبرترین  میزان تجارت درون صنعتی، که برگرفته از شاخص باالسا )1965( بود، یكی 
تجارت،  از  نوع  این  پیرامون  ادامه  در  معرفی کردند.  را  تجارت درون صنعت  شاخص های 
مطالعاتی توسط کروگمن3 )1980(، النكاستر4 )1980( و هلپمن5 )1981( صورت گرفت که 
به تدوین نظریه های تكمیلی تجارت درون صنعت و آغاز فصل جدیدی از مطالعات نظری 
و تجربی در تجارت بین الملل منجر شد. براساس این نظریه ها، پدیده تجارت درون صنعت 
)رقابت  ناقص  رقابت  بازارهای  در  محصول  تمایز  نتیجه  در  پیشرفته صنعتی  در کشورهای 

انحصاری( و وجود صرفه جویی های ناشی از مقیاس بروز می کند6. 
براساس تئوری های مرسوم تجارت بین المللی، هر کشور در تولید کاالیی تخصص پیدا 
می کند که با شرایط ویژگی های عوامل و منابع تولیدی آن کشور مطابقت دارد و قادر است 
تولید کاالی  در  این کشور  این صورت  در  کند.  تولید  نسبی کمتری  هزینه  با  را  آن کاال 
یادشده مزیت نسبی دارد و صادر کننده آن کاال خواهد بود. در مقابل هر کشور، کاالیی را 
وارد می کند که با شرایط عوامل و منابع تولیدی و ویژگی های ساختاری آن کشور مطابقت 
ندارد و در تولید آن هزینه نسبی باالتر دارد، به اصطالح در تولید آن کاال دارای عدم مزیت 
نسبی است. تجارتی که به این ترتیب میان کشورهای به لحاظ ساختارهای متفاوت و برای 

کاالهای متفاوت انجام می گیرد، تجارت بین صنایع نامیده می شود. 

1. Balassa, B. (1965).
2. Grubel & Lloyd, (1975).
3. Krugman, P. (1980); 950-959. 
4. Lancaster K. (1980); 151-175. 
5. Helpman, E. (1981); 305-390. 
6. Clark, D. P. and Stanley, D. L. (2003).
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تشابه کشورها سبب نوع دیگری از تجارت می شود که به تجارت درون صنعتی معروف 
است. در این نوع تجارت، یک کشور می تواند وارد کننده همان کاالیی باشد که آن را صادر 
ویژگی های  و  می شود خصوصیات  که صادر  کاالیی  و  می شود  وارد  که  کاالیی  می کند. 
و  سلیقه ها  با  و  مختلف  کشورهای  در  کاالها  مصرف کنندگان  بنابراین،  ندارند.  یكسانی 
ترجیح های متفاوت کاالها را به عنوان جانشین نزدیک یكدیگر در نظر می گیرند و آن ها را 
تقاضا می کنند. در این نوع تجارت کاالهای یكسان ولی با کیفیت و خصوصیات متفاوت 
بین الملل  تجارت  اقتصادی  مدل های  شدن  نزدیک تر  برای  می شوند.  مبادله  کشور  دو  در 
تجارت  ضمنی  به طور  درون صنعت،  تجارت  اولیه  مدل های   1980 دهه  از  واقعیت ها،  به 
درون صنعت  تجارت  مدل های  را  آن ها  می توان  و  می دهند  توضیح  را  افقی1  درون صنعت 
افقی نامید. پدیده تجارت درون صنعت ممكن است ناشی از تفاوت های ظاهری محصوالت 
تجارت  افقی می نامند. درصورتی که  را تجارت درون صنعت  این صورت آن  باشد که در 
درون صنعت به دلیل تفاوت در کیفیت گروه کاالها انجام شود، آن را تجارت درون صنعت 
فالوی3  اولین توضیح جدی درباره تجارت درون صنعت عمودی توسط  عمودی2 می نامند. 
ارائه شد. مزیت نسبی الگوی تجارت بین صنایع را تعیین می کند و صرفه های ناشی از مقیاس 

در تولید محصوالت همگن متمایز باعث تجارت درون صنعت می شود. 
همان طورکه النكاستر )1980( مطرح کرد: علی رغم وجود تجارت درون صنعتی، مزیت 
نسبی زمینه ساز و زیربنای اصلی تجارت است. البته می توان این گونه تفسیر کرد که تجارت 
بین صنایع بیانگر وجود مزیت نسبی طبیعی است، درحالی که تجارت درون صنعت نشان دهنده 
را  درون صنعت  تجارت  صنعت  خاص  تعیین کننده  عوامل  است4.  اکتسابی  نسبی  مزیت 

می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
الف ـ صرفه جویی های ناشی از مقیاس5؛

ب ـ  تمایز محصول؛
ج ـ ساختار بازار؛

1. Horizontal Intra Industry Trade (HIIT).
2. Vertical Intra Industry Trade (VITT).
3. Falvey; (1981). 

4. سالواتوره، )2007(.
5. External Economies of Scale.
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د ـ  شرکت های چندملیتی؛
هـ ـ مخارج تحقیق و توسعه1.

2ـ1. ادبیات تجربی تحقیق )پیشینه تجربي(
لیندر2 )1961(، در تحقیق خود که یک بررسی بین کشوری بود، ارتباط منفی بین اختالف 
درآمد و تجارت درون صنعت را اثبات کرد. او معتقد بود اختالف درآمدی بزرگ تر بین 
همكاران3  و  فینسترا  می دهد.  نتیجه  را  بزرگ تری  عمودی  درون صنعت  تجارت  کشورها، 
)1999(، با استفاده از مدل جاذبه ای که از یک مدل دامپینگ دوطرفه تجارت با کاالهای 
در  تفاوت  از  تولید،  تمایز  مدل  از  دیگری  نوع  که  کردند  بیان  آوردند،  به دست  همگن 
موجودی عوامل تولید به دست می آید. فاوستینو4 )2008(، با استفاده از الگوي اقتصادسنجي 
داده های ترکیبي طي سال های 1999-1990، به بررسي ارتباط میان انواع تجارت درون صنعت 
و مزیت نسبي پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه میان تجارت درون صنعت 
عمودي و کل با مزیت نسبي مثبت و ارتباط میان تجارت درون صنعت افقي و مزیت نسبي 
تجارت  نیز  و  تجارت درون صنعتی  از شاخص های  استفاده  با   ،)1388( راستی  است.  منفي 
درون صنعتی نهایی به بررسی تطبیقی وضعیت تجارت درون صنعتی در سه بخش حمل ونقل، 
مسافرت و خدمات مالی کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته )با تأکید بر اقتصاد 
ایران( پرداخته و با دو شاخص مذکور به این نتیجه رسیده است که نه تنها میانگین شاخص 
برای هر سه بخش خدمات  و درحال توسعه  توسعه یافته  نهایی در هر دو حالت کشورهای 
مالی، مسافرت و حمل ونقل از شاخص تجارت درون صنعت باالتر است، بلكه به  جز مورد 
خدمات مالی در کشورهای درحال توسعه، این تفاوت معنادار است5. راسخي )2008(، طي 
کشاورزي  محصوالت  انواع  درون صنعت  تجارت  میزان  برآورد  به   )1997-2003( دوره 
بیانگر سطح  تحقیق  نتایج  است.  پرداخته  هماهنگ6  نظام  رقم  در سطح شش  ایران  اقتصاد 

1. راسخی )1386(؛ صص 39-34.
2. Linder (1961).
3. Feenestra, R. C. et. al. (1999). 
4. Faustino, H. (2008). 

5. راستی، محمد )1388(؛ صص 90-85. 
6. Harmonized System (H. S).
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پایین، اما در حال افزایش تجارت درون صنعتي ایران در بخش محصوالت کشاورزي است. 
راسخي )1386(، در پژوهشی دیگر، میزان انواع تجارت درون صنعت متقابل ایران و اتحادیه 
اروپا را در دوره زماني )2003-1997( مورد ارزیابي قرار می دهد. نتایج این تحقیق بیانگر 
سطح پایین، اما در حال رشد تجارت درون صنعت ایران و اتحادیه اروپا است. همچنین سهم 
قابل مالحظه ای از تجارت درون صنعت متقابل ایران و این اتحادیه به تجارت درون صنعت 
عمودي اختصاص دارد. کلباسي )2005(، با استفاده از شاخص گروبل و لوید طي سال های 
)2001-1997( به اندازه گیري حجم تجارت درون صنعت متقابل ایران و کشورهاي منتخب 
)OECD( پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطوح تجارت درون صنعتي ایران با 
این کشورها نزدیک به صفر است که این امر می تواند به دلیل تفاوت زیاد موجود در ساختار 
صنعتي ایران با این کشورها باشد. کلباسي )1383(، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران 
رقم   5 در سطح   )1998-1994( زماني  دوره  لوید، طي  و  از شاخص گروبل  استفاده  با  را 
 )H. S( بر پایه طبقه بندي شش رقم کدهاي تعرفه ای )و دوره زماني )1997-2001 SITC

که  است  آن  از  تحقیق حاکي  نتایج  و  است  کرده   محاسبه  در سطح کشور  کاالیي  گروه 
ایران و سایر کشورهاي جهان، بسیار پایین است. میر  شاخص تجارت درون صنعت متقابل 
جلیلي )1384(، با استفاده از شاخص های تجارت درون صنعتي و شاخص باالنس، به ترتیب 
درجه ادغام تجاري و مزیت نسبي آشكارشده فصول تعرفه ای اقتصاد ایران را طي سال های 
)1379-1375( محاسبه کرده است. براساس نتایج این تحقیق، در فرآیند جهاني شدن، درجه 
ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهاني افزایش می یابد. با توجه به نقش مسلط صادرات نفت 
در اقتصاد کشور، ادغام بیشتر می تواند اقتصاد ایران را به صادرکننده محصوالت اولیه )نفت، 

سایر منابع طبیعي( و صنایع آغازین تبدیل کند. 
ضیایي بیگدلي و حسن پور )1383(، به اندازه گیري تجارت درون صنعت کشورهاي عضو 
سازمان کنفرانس اسالمي1 در طي سال هاي )2001ـ1997( می پردازند. همچنین تحلیل براي 
براساس  نظیر آسه آن، اوپک و 146 کشور دنیا  بلوك بندي های منطقه ای  کشورهاي عضو 
شاخص پیشنهادي گروبل و لوید انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در 
ضعیفي  بسیار  صنعتي  پایه های  داراي  اسالمي  کنفرانس  سازمان  عضو  کشورهاي  مجموع، 

1. OIC.
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با دنیا برخوردارند. در این میان کشورهایي  انعطاف پذیري کمتري در تجارت  هستند و از 
نظیر مالزي، اندونزي، اردن، ساحل عاج، عمان، قرقیزستان، سنگال، مصر، عربستان سعودي 
و ترکیه نسبت به سایر کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي، از پایه های صنعتي باالیي 
کنفرانس  سازمان  عضو  کشور های  میان  در  درون صنعتي  تجارت  ضمن  در  برخوردارند. 
اسالمي، در بخش های تولید مصنوعات اساسي و صنایع متفرقه، در مقایسه با سایر بخش ها 

نظیر صنایع شیمیایي و ماشین آالت حمل ونقل بیشتر است. 

2. روش شناسی تحقیق 

در  کاالها  گروه  برای  سال،  هر  در  درون صنعتی  تجارت  اندازه گیری  برای  تحقیق  این  در 
سطح دو رقم نظام هماهنگ، بررسی صورت گرفته و با استفاده از شاخص گروبل ـ  لوید 
)1975( محاسبه شده است. گروبل و لوید )Ri ،)1975 را به عنوان اختالف بین توازن تجاری 
 ،)Xi+Mi( و مقدار کل تجارت همان صنعت یا محصول )Xi-Mi( یا i صنعت یا محصول 
تجارت  شاخص  مختلف،  کشورهای  یا  بخش ها  مقایسه  برای   .)1 )رابطه  کرده اند  تعریف 

درون صنعت IIT به صورت رابطه )2( بیان می شود. 
)1(|Xi-Mi|Ri=(Xi+Mi( -
)2((Xi+Mi)-|Xi-Mi|IITi= Xi+Mi

در این رابطه  شاخص تجارت درون صنعت و Mi و Xi نیز به ترتیب، واردات و صادرات 
مربوط به صنعت i ام را برای هر سال در اقتصاد ایران نشان می دهد. همان طور که مشاهده 
از  هریک  میزان  اگر  نمی کند.  اندازه گیری  را  بین صنعت  تجارت  شاخص  این  می شود، 
صادرات و یا واردات صفر باشد، شاخص مربوط به تجارت درون صنعت صفر خواهد شد 
درون صنعت یک  تجارت  باشند، شاخص  برابر  هم  با  واردات  و  اگر صادرات  همچنین  و 
در  ایران  تجارت  نسبي  مزیت  متغیر  تعیین  برای  تحقیق  این  در  دیگر،  طرف  از  می شود. 
مدل، از شاخص مزیت نسبی آشكار شده باالسا1 )1965( استفاده شده است. این شاخص 

به صورت رابطه )3( می باشد. 

1. Balassa, B. (1965). 
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)3(Xit/Mit
RCAit=

Mit

nõXit/
n

õ
i=1i=1

در رابطه )RCAit ،)3 شاخص مزیت نسبي آشكار شده فصل تعرفه ای i ام در سال t ام، 
Xit صادرات گروه کاالي i ام براي کشور ایران در هرسال، Mit واردات گروه کاالي i ام 

براي کشور ایران در هر سال،  کل صادرات دنیا در گروه کاالي i ام در هر سال، 
 کل واردات دنیا در گروه کاالي i ام در هر سال می باشند. 

3. یافته های تحقیق

الگوي مورد استفاده در این پژوهش به صورت لگاریتمي است که در آن شاخص تجارت 
نسبي  مزیت  شاخص  و  وابسته  متغیر  به عنوان   ،)1975( لوید  و  گروبل  ساده  درون صنعت 
رابطه  تخمین  روش  می شوند.  معرفي  توضیحي  متغیر  به عنوان   )1965( باالسا  شده   آشكار 
 )3( رابطه  به صورت  مدل  تصریح  بنابراین،  است.  معمولی1  مربعات  حداقل  روش   نیز 

می باشد:
logIITit=βi0+β1logRCAit+υit  )3(

لوید گروه کاالیي  و  ساده گروبل  درون صنعت  تجارت  IITit شاخص   ،)3( رابطه  در    
i ام در سال t ام. RCAit شاخص مزیت نسبي آشكارشده گروه کاالیي i ام در سال t ام و 

υit جمله اخالل است. 

1ـ3. تجزیه و تحلیل وضعیت تجارت درون صنعت ایران
درون صنعتي  تجارت  شاخص  از  ایران  اقتصاد  درون صنعت  تجارت  وضعیت  بررسي  براي 
استفاده  ایران  اقتصاد  اندازه گیري درجه جهاني شدن  به عنوان یک شاخص  لوید،  گروبل و 
شده است. براساس این معیار، مقدار این شاخص طي سال های 2006-1997 برحسب فصول 
پیوست   )1( در جدول  محاسبات  نتایج  که  است  محاسبه شده   )H. S( رقمي  دو  تعرفه ای 

ارائه شده است. 

1. OLS.
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2ـ3. بررسي میزان ادغام تجاري فصول تعرفه ای اقتصاد ایران 
برای بررسي میزان ادغام تجاري فصول تعرفه ای اقتصاد ایران در سطح جهاني در سال های 
2006-1997 طبق اصل قراردادي تعریف شده، میزان ادغام تجاري فصول مختلف تعرفه ای 
به صورت طیفي از بسیار اندك تا بسیار زیاد براساس جدول )1( ارائه می شود. طبق جدول 
اندك، 19  بسیار  ادغام تجاري  از  ایران  اقتصاد  )1( مالحظه می شود که 39 فصل تعرفه ای 
فصل تعرفه ای داراي ادغام تجاري اندك، 17 فصل تعرفه ای داراي ادغام تجاري متوسط و 
در 10 فصل تعرفه ای از ادغام تجاري زیاد برخوردار است. در ضمن، در سطح ادغام تجاري 
بسیار زیاد، تعداد فصول تعرفه ای صفر مشاهده می شود. بنابراین، در مجموع می توان گفت 
ایران در سطح جهاني در 58 فصل تعرفه ای اندك و بسیار  که میزان ادغام تجاري اقتصاد 
اندك است که بیانگر پایین بودن درجه جهاني شدن اقتصاد ایران در این رشته از فعالیت ها 

است. 

 جدول 1ـ ميزان ادغام تجاري فصول تعرفه ای اقتصاد ايران در 
سطح دو رقمي )H  S( طي سال های 1997-2006

IIT 1- 0/800/81- 0/600/61- 0/400/41- 0/200/21-0ميانگين شاخص

بسیار زیادزیادمتوسطاندكبسیار اندكمیزان ادغام تجاري
391917100تعداد فصول تعرفه اي

منبع: محاسبات تحقیق

3ـ3. بررسي وضعیت تجارت درون صنعت افقي و عمودي اقتصاد ایران
این سؤال مطرح می شود که وضعیت تجارت درون صنعت ایران با جهان چگونه است؟ 
انواع تجارت درون صنعت در دوره مورد بررسي مشاهده می شود؟  تغییري در ترکیب  آیا 
براي پاسخ به این سؤال ها جدول )2( پیوست، نمایانگر وضعیت تجارت درون صنعت ایران 

بر حسب انواع آن است. 
براساس اطالعات جدول )2( پیوست، از مجموع 72 فصل تعرفه ای تجارت درون صنعت 
افقي  به تجارت درون صنعت  تعرفه ای  پنج فصل  تنها  با جهان در سال 1997،  ایران  متقابل 
اختصاص دارد و بقیه فصول تعرفه ای به تجارت درون صنعت عمودي اختصاص یافته است. 
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با توجه به جدول )2( پیوست، در سال 2000 نیز تجارت درون صنعت ایران تنها در پنج فصل 
دارد. همچنین  اختصاص  به تجارت درون صنعت عمودي  بقیه فصول  و  است  افقي  نوع  از 
تنها در یک فصل  یافته و  از پیش کاهش  بیش  افقي  در سال 2006، تجارت درون صنعت 
تعرفه ای شاهد این نوع از تجارت هستیم. بدین ترتیب طي دوره زماني )2006-1997(، سهم 
با جهان به تجارت درون صنعت عمودي اختصاص  ایران  قابل مالحظه ای از تجارت متقابل 
تمایز  دلیل  به  دنیا  با  ایران  اقتصاد  دوطرفه  تجارت  از  اعظمي  بخش  دیگر  به عبارت  دارد. 
عمودي گروه محصوالت شكل گرفته است. این یافته با مباني نظري تجارت درون صنعت 
نسبي  مزیت  بر  مبتني  اصوالً  درحال توسعه  کشورهاي  تجارت  آن،  براساس  که  عمودي 
که  می شود  مشاهده  بررسي  مورد  سال های  طي  ضمن  در  است.  سازگار  می باشد،  مرسوم 
نوع  این  بلكه  افقي مالحظه نمي شود،  مثبتي در وضعیت تجارت درون صنعت  تغییر  تنها  نه 

تجارت از روند نزولي برخوردار بوده است. 

4ـ3. برازش ارتباط بین شاخص درون صنعت و مزیت نسبی آشکارشده
در این بخش تحقیق، با استفاده از داده های آماری سال های )2006-1997(، رابطه )3( 
بین  انتخاب  برای  ابتدا  در   ،)2( طبق جدول  است.  شده  برآورد  تابلویی  داده های  روش  به 
مدل هاي داده هاي تلفیقي، داده هاي تابلویي و همچنین مدل با اثرات ثابت و اثرات تصادفي 
 F با استفاده از آزمون هاي چاو1 و هاسمن2، فرضیه هاي مورد نظر آزمون شده است. آماره
داده های  تخمین  روش  آن  براساس  که  است   27/027 برابر  شده،  برآورد  مدل  برای  چاو 
مختلف  مقاطع  مبدأ  از  عرض  که  می دهد  نشان  نیز  هاسمن  آزمون  می شود.  رد  یكپارچه 

یكسان نبوده و در نتیجه روش اثرات ثابت انتخاب می شود. 

جدول 2ـ نتايج برآورد الگو به روش اثرات ثابت

متغير
مدل

آماره tضرایب
2/1-*0/1181-عرض از مبدا

26/61**0/759لگاریتم مزیت نسبي آشكار شده

1. Chow.
2. Hausman.
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متغير
مدل

آماره tضرایب
0/96ضریب تعیین تعدیل شده

)F 281/21معناداری کل رگرسیون )آماره
1/47آماره دوربین واتسون

آماره کای- دو
0/28)آزمون هاسمن(

27/027آماره F )آزمون چاو(

)*و**( به ترتیب نشان دهنده معناداری در سطح 95* و 99 ** درصد است. 
منبع: محاسبات تحقیق. 

ضریب متغیر مزیت نسبي آشكارشده در سطح 99 درصد دارای عالمت مثبت و معنادار 
است که مبین تأیید مباني نظري حاضر مبني بر اثر مثبت و معنادار مزیت نسبي آشكارشده بر 
تجارت درون صنعت است. با توجه به این که شاخص مزیت نسبي باالسا، بر مبناي تفاوت در 
هزینه های نسبي آتاراکي تجاري )فقدان تجارت( میان کشورها است، عالمت انتظاري براي 
تجارت درون صنعت کل در اقتصاد ایران که بخش اعظمي از آن را تجارت درون صنعت 
آن  پي  در  و  عمودي  درون صنعت  تجارت  زیرا  است.  مثبت  نیز  می دهد،  تشكیل  عمودي 
وفور  و  نسبي  مزیت  براساس  تجاري اش  با شرکاي  ایران  اقتصاد  تجارت درون صنعت کل 
بر  اثر مثبت  بنابراین تفاوت در هزینه های نسبي آتاراکي میان کشورها،  منابع طبیعي است. 
تجارت درون صنعت کل اقتصاد ایران داشته است. براساس این مدل، با یک درصد افزایش 
در مزیت نسبي آشكارشده، تجارت درون صنعت کل در فصل های مختلف تعرفه ای ایران 

به میزان، )0/75( درصد افزایش یافته است. 

جمع بندی و مالحظات

نتایج حاصل از محاسبه های تجارت درون صنعت اقتصاد ایران و برازش رابطه بین دو شاخص 
معرفي شده را به صورت موارد زیر می توان طبقه بندی کرد:

از شاخص تجارت  استفاده  با  ایران  اقتصاد  الف ـ بررسي وضعیت تجارت درون صنعت 
درجه جهاني شدن  اندازه گیري  به عنوان یک شاخص  لوید،  و  درون صنعتي گروبل 
بسیار  تجاري  ادغام  از  ایران  اقتصاد  تعرفه ای  فصل   39 می دهد،  نشان  ایران  اقتصاد 
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داراي  تعرفه ای  فصل   17 اندك،  تجاري  ادغام  داراي  تعرفه ای  فصل   19 اندك، 
ادغام تجاري متوسط و در 10 فصل تعرفه ای از ادغام تجاري زیاد برخوردار است. 
مشاهده  صفر  تعرفه ای  فصول  تعداد  زیاد،  بسیار  تجاري  ادغام  سطح  در  درضمن، 
می شود. بنابراین، در مجموع می توان گفت که میزان ادغام تجاري اقتصاد ایران در 
سطح جهاني در 58 فصل تعرفه ای اندك و بسیار اندك است که بیانگر پایین بودن 

درجه جهاني شدن اقتصاد ایران در غالب فصل های تعرفه ای است. 
ب ـ نتایج حاصل از محاسبه های تحقیق در زمینه تجارت درون صنعت افقي و عمودي نشان 
می دهد که از مجموع 72 فصل تعرفه ای تجارت درون صنعت متقابل ایران با جهان 
در سال 1997، تنها پنج فصل تعرفه ای به تجارت درون صنعت افقي اختصاص دارد 
و بقیه فصول تعرفه ای متعلق به تجارت درون صنعت عمودي است. در سال 2000 نیز 
تجارت درون صنعت ایران تنها در پنج فصل از نوع افقي و در بقیه فصل های تعرفه ای 
از نوع تجارت درون صنعت عمودي است. در سال 2006، تجارت درون صنعت افقي 
بیش از پیش کاهش یافته و تنها در یک فصل تعرفه ای شاهد این نوع تجارت هستیم. 
متقابل  تجارت  از  قابل مالحظه ای  سهم   ،1997-2006 زماني  دوره  در  به این ترتیب 
تقریباً کل  بنابراین،  به تجارت درون صنعت عمودي اختصاص دارد.  با جهان  ایران 
گروه محصوالت شكل  عمودي  تمایز  به دلیل  دنیا  با  ایران  اقتصاد  دوطرفه  تجارت 
گرفته است. این یافته با مباني نظري تجارت درون صنعت عمودي که براساس آن، 
نیز  می باشد،  مرسوم  نسبي  مزیت  بر  مبتني  اصوالً  درحال توسعه  کشورهاي  تجارت 

سازگار است. 
تجارت  میان  رابطه  بررسي  برای  نظر  مورد  اقتصادي  مدل  برآورد  از  حاصل  نتایج  ج ـ 
درون صنعت کل و مزیت نسبي آشكارشده در دوره مورد بررسي 2006-1997 نشان 
می دهد معادله برآوردشده بر مبنای آماره F در سطح 95 و 99 درصد معنادار است. 
با توجه به یافته های پژوهش، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده بیان می کند که مزیت 
نسبي آشكارشده، 96 درصد از حجم تجارت درون صنعت کشور ایران را توضیح 
می دهد. ضریب متغیر توضیحي مزیت نسبي آشكارشده در سطح 99 درصد دارای 
عالمت مثبت و معنادار است که این نتیجه مبین تأیید مباني نظري حاضر مبني بر اثر 
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مثبت و معنادار مزیت نسبي آشكارشده بر تجارت درون صنعت است. 
نسبي  هزینه های  در  تفاوت  مبناي  بر  باالسا  نسبي  مزیت  شاخص  این که  به  توجه  با  دـ 
آتاراکي تجاري )فقدان تجارت( میان کشورها است، عالمت انتظاري براي تجارت 
از آن را تجارت درون صنعت  ایران که بخش اعظمي  اقتصاد  درون صنعت کل در 
در  و  عمودي  درون صنعت  تجارت  زیرا  است.  مثبت  نیز  می دهد،  تشكیل  عمودي 
پي آن تجارت درون صنعت کل اقتصاد ایران با شرکاي تجاري اش براساس مزیت 
میان  آتاراکي  نسبي  هزینه های  در  تفاوت  بنابراین  است.  طبیعي  منابع  وفور  و  نسبي 
کشورها، اثر مثبت بر تجارت درون صنعت کل اقتصاد ایران دارد. براساس این مدل، 
در  کل  درون صنعت  تجارت  آشكارشده،  نسبي  مزیت  در  افزایش  درصد  یک  با 

فصول مختلف تعرفه ای ایران به میزان، 0/75 درصد افزایش خواهد یافت. 

توصیه های سیاستی

با توجه به یافته های تحقیق، توصیه های سیاستی زیر از طرف محققین مقاله ارائه می شود:
1. با توجه به یافته های تحقیق، مشاهده شد که اقتصاد ایران در زمینه تجارت درون صنعتی 
عمودی از مزیتی برخوردار است که غالباً به دلیل وجود منابع طبیعی فراوان است. لذا توصیه 
این  توسعه  زمینه  الهی،  موهبت  این  از  بهره گیری  با  اقتصادی کشور  سیاستگزاران  می شود 

بخش ها را از طریق موارد زیر فراهم آورند:
ایران  اقتصاد  در  معموالً  )که  خدماتی  بخش های  از  سرمایه  جریان های  هدایت  الف ـ 
غیرمولد و دارای زمینه سفته بازی است( به بخش های صنایع مادر و منابع طبیعی، برای 
تولید مشتقات  نفت و خصوصاً  استخراج  تكنولوژی  توسعه  از طریق  نمونه می توان 
نفتی در داخل ارزش افزوده قابل توجهی به اقتصاد وابسته به نفت ایران تزریق کرد. 
این کار می تواند از طریق استفاده از دانش کشورهای توسعه یافته و موفق در زمینه 
زمینه  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  تشویق  شود.  ایجاد  نفتی  مشتقات  تولید 
به  باالی سرمایه گذاران خارجی  تمایل  شاهد  معموالً  )که  ایران  اقتصاد  نفت  بخش 
به کشور کمک  ارز  به ورود  نفتی می باشیم( می تواند  شرکت در طرح های توسعه 
را  درحال توسعه  کشورهای  اکثر  ُکند  توسعه  دالیل  از  یكی  باشد.  داشته  بسزایی 
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می تواند همان عدم توجه کافی به امكانات خدادادی و طبیعی دانست.  
منابع طبیعی  فعاالن بخش  برای  مالیاتی و سیاست های تشویقی  اعمال حمایت های  ب ـ  
در اقتصاد. یكی از زمینه های دارای مزیت نسبی در اقتصاد ایران، بخش کشاورزی 
است که به دلیل توسعه شهرنشینی و تمرکز امكانات در مناطق شهری باعث کاهش 
میل روستایی ها به سكونت در مناطق روستایی شده است. جغرافیای اقتصادی ایران 
نشان دهنده امكانات بالقوه مناطق مختلف ایران از نظر تولید کاالهای کشاورزی با 
محصوالت  تولید  بالقوه  ظرفیت  به  می توان  مثال،  برای  است.  منحصربه فرد  کیفیت 
کشاورزی پسته، خرما، برنج، زعفران اشاره کرد که درصورت توجه به مقوله های 
می توان  کاالها  این  تولید  فرآیند  کردن  مدرنیزه  و  بسته بندی  و  بازاریابی  مختلف 
ایران اختصاص داد. خوشبختانه  اقتصاد  به  مزیت نسبی کاملی در این زمینه در دنیا 
در سال های اخیر حمایت های مالیاتی و پولی مناسبی برای ساکنین مناطق روستایی 
در نظر گرفته شده است، اما با توجه به رشد نامتقارن بخش های شهری و روستایی 
در اقتصاد ایران، مناطق روستایی حمایت های بیشتری را چه در زمینه بهبود امكانات 
سكونتی و معیشتی و چه در زمینه حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان صنایع دستی 

می طلبد. 
در  گازی  و  نفتی  منابع  تولید  و  استخراج  بخش های  از  بیشتر  حمایت  بنابراین 
فرآیند  در  از کشاورزان  بیشتر  روستاها، حمایت  در  رفاهی  امكانات  توسعه  داخل، 

تولید موکداً توصیه می شود. 
2. با توجه به ساختار مشابه اقتصادی و حتی جغرافیایی اکثر کشورهای منطقه و همچنین 
با عضویت در تشكل ها و طرح های همگرایي منطقه ای می توان گامي  تشابه های فرهنگی، 
بزرگ در جهت عضویت در سازمان جهاني تجارت و گسترش دامنه فعالیت های تجاري و 

حمایت چندجانبه از بخش های دارای مزیت هر کشور برداشت. 
3. با توجه به معنادار بودن ارتباط حجم تجارت درون صنعتی با شاخص مزیت نسبی در 
بخش های  به  بیشتر  توجه  مزیت،  متغیرنمایی  باالی  توضیح دهندگی  قدرت  و  ایران  اقتصاد 
فعال تجارت درون صنعت می تواند اقتصاد ایران را در زمینه های خاص بین المللی به مزیت 
نسبی معتبر و مشهوری رسانده و ارزش افزوده قابل توجهی نصیب اقتصاد ایران کند. در این 
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زمینه طرح هدفمند کردن یارانه ها و حذف برخی یارانه های مضر اقتصاد در سال های اخیر، 
قدرت اقتصادی فراوانی به سیاستگزاران اقتصادی برای پیاده سازی طرح های سرمایه گذاری 
مراحل  یارانه ها  هدفمندی  گام  همان طور که  می شود  توصیه  است.  فراهم کرده  در کشور 
اولیه خود را با موفقیت پیش رو می گذارد، با هدایت وجوه آزادشده به بخش های روستایی، 
به مزیت  به کمک دانش کشورهای موفق(  نفتی )در داخل و  کشاورزی و تولید مشتقات 
نسبی مذکور دست یافت و از هدایت جریان های وجوه آزادشده به بخش های مضر، راکد 

و غیرمولد سفته بازی جلوگیری کرد. 
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پیوست1. 

 جدول 1ـ تجارت درون صنعت متقابل ايران با دنيا بر حسب گروه کاالها 
)H  S( در سطح دو رقم

كد 
*1997199819992000200120022003200420052006محصوالت

010/990/130/280/590/860/880/880/780/120/140/57
020/030/020/040/130/100/580/230/160/370/730/24
030/370/130/380/670/560/410/730/430/730/350/48
040/160/210/730/740/770/470/530/230/430/840/51
050/110/030/120/130/170/130/120/120/120/060/11
060/800/780/010/170/840/850/820/790/330/690/61
070/000/040/180/470/120/030/070/110/090/140/12
080/020/010/010/010/110/160/190/210/230/130/11
090/910/750/970/950/920/180/160/530/890/310/66
100/000/000/000/000/000/000/000/000/000/010/00
110/990/650/530/780/660/660/520/560/980/540/69
120/340/130/110/070/160/180/060/040/100/320/15
130/570/380/520/560/560/490/470/480/730/200/50
150/060/030/020/090/160/270/130/120/140/970/20
170/140/120/110/150/160/160/460/820/530/250/29
180/740/960/670/680/720/500/610/290/650/700/65
190/000/000/000/000/000/010/030/080/080/010/02
200/000/000/000/000/000/000/000/310/370/110/08
210/460/330/820/770/000/000/000/690/750/210/40
230/010/020/010/020/000/000/000/030/120/320/05
240/780/590/920/270/000/000/000/070/030/500/32
250/380/740/920/840/000/000/000/770/820/470/49
260/560/310/710/590/940/550/590/630/550/040/55
270/030/030/020/020/060/040/100/140/140/060/06
280/360/270/270/370/440/590/690/590/780/730/51
290/540/520/410/560/710/570/530/580/990/610/60
300/020/030/040/060/060/120/110/120/150/430/11
310/010/600/050/000/000/190/160/130/030/060/12
320/060/080/090/150/140/160/230/230/320/850/23
330/660/570/600/680/970/990/880/520/540/660/71
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كد 
*1997199819992000200120022003200420052006محصوالت

340/930/850/911/000/920/720/800/990/760/210/81
350/440/530/450/470/600/770/700/750/930/700/63
360/580/620/830/520/000/350/000/93NANANA

370/000/000/000/000/000/000/000/000/000/000/00
380/360/120/120/190/240/280/370/340/510/880/34
390/320/360/330/360/360/390/290/270/410/420/35
400/170/280/370/260/360/310/320/250/270/490/31
410/010/010/020/020/030/080/350/010/030/010/06
420/120/350/120/070/010/060/260/070/180/950/22
440/100/140/200/190/220/250/140/000/150/860/23
450/000/000/000/000/000/000/000/750/750/430/19
470/000/050/060/080/140/310/330/230/310/330/18
480/020/020/020/020/020/040/070/070/030/480/08
490/010/010/060/050/200/180/650/240/790/390/26
500/000/000/590/480/010/220/740/100/210/870/32
510/620/230/560/670/740/970/960/970/890/640/72
520/310/850/990/870/260/190/660/560/180/820/57
530/000/000/000/000/000/000/010/010/000/030/01
540/210/060/070/070/080/210/140/150/140/530/16
550/010/020/050/050/030/060/080/090/090/340/08
560/170/190/540/310/290/720/570/280/680/360/41
570/010/000/000/000/000/010/000/000/010/000/00
580/120/590/080/250/180/160/240/520/620/130/29
590/070/040/010/020/050/050/120/070/100/300/08
600/620/030/170/060/000/000/000/730/410/690/27
610/010/010/000/000/000/000/010/050/050/020/01
620/000/000/000/010/000/000/020/190/500/150/09
630/330/120/160/020/090/060/100/300/240/040/15
640/000/010/010/010/010/010/030/240/290/050/07
650/500/040/000/020/250/490/980/680/600/740/43
680/660/740/990/860/650/640/630/660/530/270/66
690/760/590/770/870/720/720/790/920/940/280/74
700/140/190/300/540/520/640/490/550/670/680/47
710/000/150/540/630/350/000/540/780/800/020/38
720/260/220/350/310/240/340/130/310/390/830/34
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كد 
*1997199819992000200120022003200420052006محصوالت

730/130/090/170/140/290/270/210/230/230/510/23
740/440/750/250/350/670/960/960/890/930/060/62
750/000/000/000/000/000/040/060/010/000/540/06
760/210/380/520/550/310/720/680/710/820/450/53
780/100/000/090/070/040/310/750/630/780/150/29
790/020/030/410/890/890/490/720/880/390/060/48
800/000/000/000/000/000/000/000/100/030/300/04
810/130/000/000/000/060/040/000/000/110/390/07
820/030/030/020/030/020/040/070/040/040/130/04
830/100/160/280/400/460/380/380/400/350/730/36
840/010/010/020/030/020/040/040/040/030/240/05
850/020/020/020/030/040/050/040/050/050/330/06
860/300/220/060/030/020/020/140/020/000/080/09
870/040/040/130/150/110/040/060/140/300/670/17
880/000/000/000/00NA0/01NA0/00NANANA

890/020/000/000/000/980/000/110/030/000/020/12
900/020/010/030/010/010/020/020/020/020/070/02
910/240/180/180/180/100/160/200/360/040/250/19
920/000/000/000/000/000/000/000/000/040/000/00
930/000/010/270/97NA0/340/930/26NANANA

940/330/270/140/170/490/860/960/640/500/990/53
950/920/990/260/410/620/700/690/540/390/540/61
960/150/090/160/190/210/200/190/230/130/240/18

منبع: محاسبات تحقیق
NA: آمار موجود نیست. 
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جدول 2ـ تجارت درون صنعت عمودي و افقي ايران با دنيا بر حسب گروه کاالها 
)H S( در سطح دو رقم

كد 
1997199819992000200120022003200420052006محصوالت

0166/2321/97114/36*0/9723/440/56116/701/39*0/981/39
026/236/207/513/635/993/273/1455/4744/709/69
030/480/640/580/660/570/390/320/600/781/50
042/291/912/942/953/162/532/7714/3214/1326/67
0586/88NA15/59116/13139/54NA92/800/190/370/27
0643/9528/4739/6842/8334/720/2772/1295/380/745/71
07NA5/524/4254/32/422/713/5114/9315/3451/87
082/141/611/62*1/060/470/360/270/1082/2873/263
092/242/301/501/69*1/000/290/281/535/040/124
100/720/670/480/450/580/500/54464/51352/88834/43
114/603/765/832/362/041/571/261/262/213/07
1210/881/220/690/750/49*1/031/58105/9542/5243/22
133/646/384/463/463/292/753/290/320/340/09
15*0/951/222/18*0/850/560/570/7024/5424/2724/79
170/330/250/231/27*1/070/780/591/73934/5514/85
18*0/94*1/051/33*1/031/211/441/393/193/092/00
19NANA8/68NA0/850/723/310/080/220/35
260/640/230/440/830/51*1/123/881998/17893/751827/81
270/781/470/690/021/250/800/121929/591294/6858/77
286/9812/682/1759/759/285/565/2484/7448/513/888
290/700/590/850/578/915/753/007/295/9113/85
3034/4726/7421/119/4611/299/8214/254/145/358/55
313/162/982/600/581/381/681/572/60360/6661590/42
325/795/044/579/354/832/832/462/254/613/17
331/12213/0413/050/1623/963/292/231/451/772/86
345/125/785/104/874/483/762/6717/7811/1612/37
356/091/924/907/635/842/743/308/708/130/130
3698/42184/5919/818/29NA1/257NA5/94NANA

3817/9428/001/32519/818/763/593/19325/32186/56183/40
392/662/422/271/912/171/681/335/875/714/22
403/404/192/922/881/191/441/282/481/622/61
410/590/220/270/581/782/8614/880/040/180/14



بررسی اررتاا ردارب دروب منوت و میت ن تی در اابتاد ایراب 23

كد 
1997199819992000200120022003200420052006محصوالت

424/464/330/1246/840/280/120/130/080/130/16
442/511/570/94*1/021/370/690/303/397/383/15
47*1/06*1/09*1/102/611/731/281/4017/603/1883/20
480/730/75*1/081/320/771/180/905/799/481/83
491/27217/938/301/2894/612/421/370/700/500/61
50NANA2/441/47NA0/681/250/340/330/28
510/711/350/520/410/540/420/840/410/280/26
522/571/991/471/261/671/782/460/730/780/52
540/68*0/930/710/700/560/330/420/59*0/950/39
551/981/540/741/261/39*1/06*1/137/708/093/61
561/391/565/163/711/722/471/274/422/281/28
57*0/911/52*0/890/250/160/640/240/050/070/02
582/463/961/434/002/461/260/650/070/070/02
591/701/881/220/780/730/570/8364 .11/451/50
61*0/984/60NANANA1/460/450/010/010/01
630/161/197/163/672/312/420/640/250/500/43
64NA6/102/635/081/771/23*0/900/480/240/05
659/000/54NANA0/530/180/220/330/510/15
6824/680/37926/0322/562/1299/995/042/161/792/87
699/5114/5212/160/1976/914/572/5729/7934/490/174
705/684/042/413/664/342/252/6677/5086/2656/21
722/343/372/521/722/291/32*1/0077/6183/3250/88
732/072/171/953/04*0/861/330/7421/9495/073/1015
741/362/253/9630 .66/425/173/69*0/98*0/920/08
761/962/572/332/371/331/351/344/342/232/00
781/930/270/1677/580/271/702/521/7637/321/24
790/571/433/011/591/462/471/311/540/663/08
80NANANANA0/113/418/245/887/560/22
824/842/494/103/453/081/451/263/040/830/14
831/821/891/751/601/161/30*1/000/201/430/58
842/803/224/033/753/384/232/343/002/041/52
855/475/084/612/763/102/222/1943/2852/2618/59
862/132/117/744/781/442/771/74216/78196/2891/60
873/293/222/072/152/194/152/230/6213/3584/399
894/993/584/12NA0/45NA0/621135/39193/6532/73



پژوهشنامه بازرگانی 24 

كد 
1997199819992000200120022003200420052006محصوالت

9014/1617/359/780/1036/945/562/950/710/460/51
9411/296/523/853/522/972/130/751/972/441/56
9543/710/1340/1692/841/88*1/07*0/91*1/152/342/55
963/204/603/252/852/782/191/67*1/091/35*1/07

منبع: محاسبات تحقیق
*تجارت درون صنعت افقي


