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   ايران / محصوالت كشاورزي / تجارت / تقاضا / عرضه /اي  معادل تعرفه /تعرفه فصلي

  چکيده 
است كه در مقاطع مختلـف زمـاني بـا نـرخ متفـاوتي          گمركي     فصلي نوعي از تعرفه     تعرفه
طـور   و تقاضـا بـه   شـود كـه تـوازن عرضـه         فـصلي مـوقعي اسـتفاده مـي         از تعرفه . شود  وضع مي 

 فـصلي صـرفاً بـه محـصوالت      دايره شمول تعرفه. داري در فصول مختلف سال تغيير كند        معني
توانـد   مـي  تقاضـاو عرضـه   شود، بلكه بدليل تغييـرات فـصلي در ميـزان             كشاورزي محدود نمي  

گيري تعرفه فصلي عمدتاً بر دو محور نوسان     ماهيت شكل . تري را در برگيرد     حوزه نسبتاً وسيع  
: در تدوين اين مقاله سه هدف مدنظر بوده اسـت     . و ضرورت تنظيم بازار استوار است      ها قيمت

  ر گيرنـد؛   كـه بايـد مـشمول تعرفـه فـصلي قـرا        شناسايي آن دسته از محصوالت كـشاورزي    .۱
  شـود و    تعرفـه فـصلي بايـد بـر ايـن محـصوالت اعمـال            هايي از سال كـه        كردن ماه    مشخص .۲
روش مطالعه تعرفه فصلي با استفاده از روش .  فصلي براي اين محصوالت تعيين ميزان تعرفه . ۳

و تحليـل شـده     محاسـبه ۱۳۸۴ تـا  ۱۳۷۶و حقوق ورودي موجـود بـراي سـالهاي     شكاف قيمتي 
  .است
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اعمـال تعرفـه     زمـاني     دوره  . در طي دوره جهت اعمـال تعرفـه فـصلي در اولويـت قـرار دارنـد                
سـيب  :  محصوالت فـوق بـشرح زيراسـت   ‐ ماهانه شاخص بهايو كف   دوره برداشت  ‐فصلي

: زمينـي  مرداد تا اول اسفند؛ سيب: مهرتا اول اسفند؛ انگور: مرداد تا اول اسفند؛ پرتقال : درختي
تيرتـا اول آذر؛  : خردادتا شـهريور؛ هندوانـه  : دي؛ نخود ارديبهشت تا اول: تيرتا اول اسفند؛ پياز   

كه برابـر  (تحقيق، نرخ تعرفه فصلي   مضافاً، مطابق نتايج  . سالخردادتا اول دي هر   : فرنگي  گوجه
براي واردات در دوره برداشـت از       ) شده يا حداكثر نرخ تعرفه مجاز دانسته شده         با تعرفه تثبيت  

  .شود زميني برآورد مي  درصد براي سيب۵/۴۷ درصد براي هندوانه تا حداقل۸۱حداكثر 
  
 .JEL: Q18, Q17, F13بندي  طبقه
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 مهمقد

 تجـارت خـارجي در ايـران در دهـه اخيـر بـه سـبب                   مبتني بر اصالح سياسـت      گرايشات
كشور ايران در ايـن  . ناپذير شده است و جهاني، امري اجتناب  فضاي حاكم بر اقتصاد داخلي  
تـوان بـه تـصميمات     هاي مناسبي برداشته كـه بـراي نمونـه مـي      زمينه در طول برنامه سوم گام     
و تبــديل آن بــه  اي غيرتعرفــه نرخــي كــردن ارز، حــذف موانــع  اتخـاذ شــده دولــت در تــك 

و  جهاني تجارت، تنظـيم انحـصارات         اي، پيگيري عضويت ايران در سازمان       هاي تعرفه   معادل
در تحليل تحوالت اقتصادي كشورها مجموعه اين اقـدامات     . كرد   اشاره  نمودن اقتصاد   رقابتي

شـدن در راسـتاي اسـتراتژي توسـعه صـادرات       و تعامـل فعـال يـا جهـاني         تعبيري همگرايي   به
  .شود قلمداد مي

منظـور فـراهم آوردن فـضاي رقـابتي       خارجي كشور به تجاري در تجارت  اصالح سياست 
هـا در حـالي       ايـن سياسـت   . هاي مختلف اقتصاد، از جمله بخش كشاورزي است         براي بخش 
هـاي حمـايتي از      پذيرد كه كشاورزي ايران سـاليان درازي تحـت تـاثير سياسـت              صورت مي 

و تبعيـضي   و توليـدي بعـضاً متنـاقض حمـايتي       جمله سياست تجاري، ارزي، قيمتي، اعتباري       
هـاي   هـاي بـاال، نـرخ    اي، تعرفـه  ايـن موضـوع از طريـق موانـع تجـاري غيرتعرفـه          . بوده است 

بـه  بنابراين با توجه    . ها صورت پذيرفته است     و كنترل قيمت     اي    هاي نهاده   چندگانه ارز، يارانه  
 كـه ظـاهراً از       هـا   رغـم وجـود انـواع حمايـت         شـديد، علـي     ساختار قيمتي توام بـا اخـتالالت        

و   بخـش   و ميزان حمايت واقعـي از ايـن   آمده، ارزيابي دقيقي از چگونگي عمل  كشاورزي به 
عنـوان يكـي از        هـاي فـصلي بـه       دراين ميان توجه بـه تعرفـه      . محصوالت آن در دست نيست    

هـاي حمـايتي    مايت از محـصوالت كـشاورزي بـيش از سـاير سياسـت     سياستهاي موثر در ح   
  .مغفول واقع شده است

 گمركي است كه در مقاطع مختلف زماني بـا نـرخ متفـاوتي                فصلي نوعي از تعرفه     تعرفه
طـور    و تقاضـا بـه      شـود كـه تـوازن عرضـه          فصلي موقعي اسـتفاده مـي       از تعرفه . شود  وضع مي 

ــال تغ معنـــي ــدداري در فـــصول مختلـــف سـ ــر كنـ ــه. ييـ ــره شـــمول تعرفـ ــه   فـــصلي دايـ بـ
فـصلي در تقاضـاو عرضـه         شـود، بلكـه بـدليل تغييـرات         كـشاورزي محـدود نمـي       محصوالت
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گيري تعرفه فـصلي عمـدتاً بـر دو          ماهيت شكل . تري را در برگيرد     تواند حوزه نسبتاً وسيع     مي  
  .و ضرورت تنظيم بازار استوار است محور نوسان قيمتها

وي پاسخ به اين سواالت است كه چـه ميـزان تعرفـه فـصلي مناسـب                 اين مقاله در جستج   
وضـع شـود تـا     هاي زماني مختلـف بايـد    براي انواع محصوالت وارداتي كشاورزي در دوره      

ايـن تحقيـق در     . و انگيزش توليد آن در بازار داخلي دچار اختالل شديد نشود            ساختار قيمتها 
بدين ترتيب،  .  فصلي اين محصوالت است     هنوع محصوالت، دوره  و ميزان تعرف        صدد تعيين   

 محـصوالت كـشاورزي مـشمول       ‐۱: شود  در پژوهش حاضر به سه سؤال زير پاسخ داده مي         
فـصلي محـصوالت منتخـب      هايي از سال براي اعمال تعرفـه    ماه   چه   ‐۲تعرفه فصلي كدامند؟    

   اين محصوالت به چه ميزان است؟ فصلي  ميزان تعرفه ‐۳مناسب است؟و 
بندي سازمان خوار     شود كه ابتدا بر اساس طبقه       وص روش مطالعه خاطر نشان مي     در خص 

نظام هماهنگ كدگـذاري  (ايران و گمرك  . ا. بار و كشاورزي ملل متحد، بانك مركزي ج       
هـاي پراكنـدگي      ، محصوالت كشاورزي تحت شمول تعرفه فصلي با استفاده از آمـاره           )كاال

سـپس دوره زمـاني اعمـال       . شدند  رزي شناسايي كشاو  توزيع شاخص بهاي ماهانه محصوالت    
و كف شاخص بهاي ماهانه آن تعيين         تعرفه فصلي با عنايت به دوره زماني برداشت محصول        

ها، وضعيت بـازار داخلـي و خـارجي محـصوالت      شد و آنگاه با استفاده از مجموعه شاخص   
 اسـتفاده از دو      فصلي مورد تحليل قرار گرفـت و ميـزان تعرفـه فـصلي بـا                تحت شمول تعرفه  

دوره زمـاني تحقيــق  . و تحليـل شـد   و حقـوق ورودي موجـود محاسـبه    روش شـكاف قيمتـي  
باشد، هرچند در مـواردي از آخـرين اطالعـات موجـود در سـال                 مي ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۶سالهاي  

  .است  نيز استفاده شده۱۳۸۵
مار نظير  ابزار گردآوري اطالعات آماري مقاله حاضر از نشريات نهادهاي متولي توليد آ           

قيمت فروش محصوالت و هزينـه      (، مركز آمار ايران     )سالنامه آمار بازرگاني  (گمرك ايران   
مقـررات صـادرات و واردات و جـداول ضــميمه    (، وزارت بازرگـاني  )خـدمات كـشاورزي  

ايران، پايگاه آماري سـازمان خواربـار و        . ا. ، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي ج      )آن
  .دست آمده است  به۱۳۷۶‐۸۴هاي   براي سال(FAO)كشاورزي ملل متحد 

و   و دوم مقاله بـه بيـان مقدمـه          قسمت اول . ه شده است  ئمقاله حاضر در هشت قسمت ارا     
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قـسمت سـوم بـه شـرح بـازار محـصوالت            . پـردازد   تشريح مباني نظري سياست تجـاري مـي       
ـ                   ا كشاورزي ايران اختصاص دارد و در قسمت چهـارم سياسـت تجـاري كـشاورزي ايـران ب

قـسمتهاي پـنجم و شـشم بـه چگـونگي انتخـاب             . شـود    فصلي ارايه مـي      پيشينه تعرفه   به توجه
محصوالت كشاورزي تحت شمول تعرفه فصلي و مقاطعي از سال كه مشمول تعرفـه فـصلي       

هاي فصلي بـر واردات محـصوالت    قسمت هفتم به تعيين ميزان تعرفه. پردازد  قرار گيرند، مي  
ــ ــد داخل ــه اســتكــشاورزي داراي تولي ــاني  ي اختــصاص يافت ــسمت پاي ــز ) هــشتم(و در ق ني

  .هاي تحقيق ارايه شده است و يافته گيري  نتيجه

   چارچوب نظري سياست تجاري حمايتي.۱

بـه اسـتفاده بهينـه از    » تجـارت آزاد «دهد كه  الملل نشان مي  بين هاي تجارت   مطالعه نظريه 
اسـاس ايـن   . يابـد  جهـاني افـزايش مـي   شـود و بـه تبـع آن توليـد      منابع توليد جهاني منجر مي 

 در   است؛ بـا وجـود ايـن،      » منافع«كه تجارت براي همه كشورها داراي         ها در اين است       نظريه
شـود كـه بـه نـوعي در           الملـل، كـشوري مـشاهده نمـي         دنياي واقعي و در صحنه تجارت بين      

هـاي    ياسـت ايجاد ننمايد و به داليل مختلـف از س        » محدوديت«جريان آزاد مبادالت تجاري     
از آنجـا كـه ايـن محـدوديتها و مقـررات بـه              . جويانه در عرصه تجارت استفاده نكند       مداخله

شود، لـذا معمـوالً تحـت عنـوان سياسـت تجـاري شـناخته         قلمرو تجاري كشورها مربوط مي   
ــده ــد ش ــدو. ان ــال  يتدمح ــاي اعم ــت   ه ــارچوب سياس ــده در چ ــروه،      ش ــه دو گ ــاري ب  تج

مهمتـرين نـوع   . شود بندي مي طبقه» اي  هاي غيرتعرفه   محدوديت«و  »اي  هاي تعرفه   محدوديت«
تعرفه، مالياتي است كـه بـر يـك كـاال هنگـام             . نام دارد » تعرفه گمركي «محدوديت تجاري   

  .شود عبور از مرز يك كشور وضع مي
ترين ابزار سياست تجاري است كه اساساً در جهت حمايت از توليـد               تعرفه گمركي مهم  

و پيشبرد صنايع نوپا را نيز نبايـد   ، عالوه بر آن اثر درآمدي، باز توزيعي  شود  داخلي وضع مي  
) كننـده و توليدكننـده   مصرف(اقتصادي    هاي    اثرات اعمال تعرفه بر گروه    . از نظر دور داشت   

گيري مناسب از ايـن ابـزار اسـت كـه             سو نبوده، بلكه آنچه در اين ميان اهميت دارد بهره           هم
همـراه داشـته    و تخـصيص منـابع بـه     جامعـه  ت خالص مثبت را بر رفاه  بتواند در بلندمدت اثرا   
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  .باشد
داري در    طـور معنـي     شود كه توازن عرضه و تقاضـا بـه           فصلي موقعي استفاده مي     از تعرفه 

 گمركـي اسـت كـه در        بنابراين تعرفه فصلي نوعي از تعرفـه      . فصول مختلف سال تغيير نمايد    
ايـن تعرفـه اغلـب بـر محـصوالت          . شـود   وضـع مـي   مقاطع مختلف زمـاني بـا نـرخ متفـاوتي           

كننـده تعرفـه داراي بـاالترين نـرخ      كشاورزي و در زمان برداشت محصول در كـشور وضـع    
و   فصلي صرفاً به محصوالت كشاورزي اختـصاص نداشـته       با اين حال شمول تعرفه    . باشد  مي
ت فـصلي در تقاضـا و       و غيره نيز بـدليل تغييـرا        تري نظير آب، برق     تواند حوزه نسبتاً وسيع     مي

و فلسفه وجودي تعرفـه فـصلي عمـدتاً بـر كـاهش              گيري  ماهيت شكل . عرضه را در بر بگيرد    
  .نوسان قيمتها و ضرورت تنظيم بازار استوار است

  ها  نوسان قيمت.۱‐ ۱

 تغييـرات ايـن     .استوار است و تقاضا    عرضه و جريان    ها طبيعت بازار بر نوسان قيمت    اساساً  
ـ  اما نوسان قيمـت مـي  . كند نيز تغيير پيدا ها ود كه قيمتش دو عامل باعث مي اي  پديـده د توان

 در واقع نوسان .داردديدگاه و نحوه تحليل شرايط امر بستگي به نوع  خوب يا بد باشد و اين
از ، زيرا گروهـي     گذارد بررسي كرد   زندگي افراد مي   ها را بايد از جنبه تاثيراتي كه بر        قيمت

 گاهي نوسانات شديد و غيرقابـل كنتـرل   .بينند ير زيان م  ديگ گروهي و برند اين امر سود مي   
  . دارددر پيكننده را  مصرف  توليدكننده يازيانو  ها نگراني قيمت

مقايسه با كاالهـاي صـنعتي بيـشتر و در عـين            كشاورزي در     قيمت محصوالت ر  نوسان د 
. متفاوت اسـت   بخش   و عرضه محصوالت در اين دو     شرايط توليد   زيرا  است،  تر    حال طبيعي 

در بـازار  هـاي متفـاوتي    شود كه در فصول مختلف سال قيمـت  فصلي سبب مي ماهيت توليد
سـال  تقاضـا بـراي محـصوالت غـذايي در تمـامي فـصول                ، در عـين حـال     وجود داشته باشد  

پس . شود زياد مير زمستان كم و دپروتئيني در تابستان  مواد  تقاضا براييكسان نيست، مثالً
مـرغ  گوشـت  انتظار داشت كه حتي اگر عرضه يكسان باشد قيمت محصولي مثـل   نتوا نمي
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 .١شود در طول سال يكسان

بـراي  اسـت،  داراي آثار مستقيم و جانبي فراواني     در اقتصاد   ها     نوسان شديد قيمت   پديده
توان برنامه توليد را بـا ميـزان مـصرف        بيني كرد، نمي   پيشنوسانات قيمت را    اگر نتوان   نمونه  

امـا  . گيرنـد  قـرار مـي  گيـري    در بالتكليفي تـصميم فعالين در بازار د، در نتيجه همهنمويم تنظ
اي بـه نـام     مساله، لذابيفتد براي ايجاد ثبات در امر توليد بايد نوسانات معقولي در بازار اتفاق

  نوسـانات كـم   كنـد تـا از شـدت    دولت بايد تالشدر اين شرايط . شود تنظيم بازار مطرح مي
جـا كـه    از آن. ٢قابـل قبـول اسـت   و منطقـي    كـم د  اين نوسانات در ح   هرچند كه وجود    كند،  

ها استوار است، مطالعه اثر اين تغييرات بر فعـالين اقتـصادي              طبيعت بازار بر پايه نوسان قيمت     
ربـط بـه همـراه        هـاي ذي    زيرا تغييرات قيمت، سود و زيان را براي گـروه         . حائز اهميت است  

شود كـه     هاي عرضه و تقاضا مي      وسان قيمت نيز منجر به واكنش طرف      از سوي ديگر ن   . دارد
با اين حال، محصوالت كـشاورزي از       . مراتب بيشتر است    العمل آن از سمت عرضه به       عكس

هـا    و تقاضـا و بـه تبـع آن نوسـان قيمـت              بينـي بـااليي در تعيـين شـكاف عرضـه            قابليت پـيش  
  .ري بيشتري دارد سازگا  فصلي تعرفه  و با اعمال  برخوردار بوده

   تنظيم بازار.۱‐۲

زيــرا . هــاي فــصلي، مــسئله تنظــيم بــازار اســت دومــين دليــل مــوثر در اســتفاده از تعرفــه
هـاي    كشورها را بـه سـوي سياسـت        هاي ناشي از نوسانات در عملكرد بازار به نوعي          نارسايي

زي دارنـد،  طبعاً كشورهايي كه وابستگي بيشتري به بخش كـشاور       . دهد  تنظيم بازار سوق مي   
____________________________________________________________________ 

 

.    محـصوالت غـذايي     امـا ماهيـت  ، ثابـت اسـت  تقاضا براي محصولي مانند پوشاك در طـول سـال تقريبـاً   گفتني است

. مراتب بيشتر است هبراي طرف عرضه ب ن نوساناتاي است كه طرف تقاضا نوسانات خاص خود را دارد و اي گونه  به
ل و فـص ماننـد عرضـه محـدود مركبـات در    زماني وجـود دارد   هاي همچنين براي توليد برخي محصوالت محدوديت

  .آورند ي موجود ه و تغيير قيمتها را ب بهار و تابستان نوسان

. مـورد آن   اي كـه در  محـصول و شـرايط جامعـه   قيمت عدد وجود ندارد بلكه ميزان نوسان بـسته بـه نـوع     براي نوسان

شـرايط تـورمي شـديد باعـث شـده       اي مانند ايران در طول دو دهه گذشته،  در جامعه.شود متفاوت است صحبت مي
 درصـد اسـت،   ٣ تا ٢ كه نوسانات قيمت در حد  صنعتيامعوج  باشد ولي درقابل انتظاركه نوسانات قيمت براي مردم 

 است، در عين حال اين نوسان در مورد محـصوالت مختلـف نيـز         غيرمنتظرهآيد،  د  وجو ه درصدي ب  ٥نوسان   اگر يك 
  .مراتب كمتر از نوسان قيمت مرغ است فرنگي به  اهميت نوسان قيمت توتاست، مثالً متفاوت



پژوهشنامه بازرگاني 

  .نمايند از اين ابزار استفاده موثرتري مي
توان به گردش اطالعات، الگـوي مـصرف، ميـزان          مي  بر تنظيم بازار    تاثيرگذار عواملاز  

و باالخره سياستهاي مرتبط از جمله سياسـت وام           بازاريابي  بنگاههاينفعان در بازار،      سود ذي 
  بيمـه   سيستمو مت هدف، پرداخت جبراني  قيمت اعتباري، قي  و قيمت تضميني، تعرفه فصلي،      

  . اشاره كرددرآمد 
 بـدين  ؛شـود  برخي كـشورها اجـرا مـي    سياست تعرفه فصلي نيز از ابزارهايي است كه در

شـود و   انجام مـي  وارداتبه ناگزير محصولي زياد است ميزان تقاضاي ترتيب در فصلي كه 
برند  تعرفه را باال مي  و تقاضا كم استآيد و در فصلي ديگر كه توليد زياد ها پايين مي تعرفه

  .صورت گيردبازار تنظيم ترتيب  بدين شود ومحدود تا واردات 
تـوجهي بـه آنهـا     هاي خـاص خـود همـراه اسـت كـه بـي       تنظيم بازار همواره با پيچيدگي 

تـوان   در اين ارتبـاط مـي  . تواند اهداف سياست را نارسا و يا در برخي مواقع وارونه نمايد           مي
و فاصـله   هاي اجرايي ذيربط، مسئله توزيع  بين دستگاه اي از عوامل از جمله هماهنگي    رهبه پا 

و  زماني بين توليدو عرضه كـاال بـه بـازار، شـناخت الگـوي تجـارت خـارجي، مـسئله رشـد                       
  .شدن اقتصاد اشاره كرد  جهاني

 .توان بـه بخـش خـصوصي سـپرد     نمي  حاكميتي است وامرطور قطع يك  تنظيم بازار به
موظف است كه شرايط رقابتي را به نحوي فراهم كند كه هر كس تـا حـد مشخـصي     دولت

وزارت بازرگـاني بـه صـورت قـانوني متـولي           كنوني  در شرايط   . آن برخوردار شود  منافع  از  
 امـا  .اسـت  آن  توليـد متـولي كـشاورزي   و وزارت جهـاد  كـشاورزي  تنظيم بازار محصوالت

تنظيم بـازار  به توان   نمي،قبل و بعد از توليد تن مسائل است كه بدون در نظر گرفواقعيت اين
اطالع باشد  بازار بي اگر وزارت جهادكشاورزي از وضعيت تنظيمبه عبارت ديگر . پرداخت

وزارت بازرگـاني از توليـد اطـالع     و بـالعكس اگـر   ريـزي كنـد   تواند براي توليد برنامـه  مين
ها در فرايند تنظـيم بـازار    نقش واسطهدر اين ميان  .كند   بازار را تنظيم   دتوان نمينداشته باشد،   

 ، درحالي كه عرضه آنكند  توليد مييزمانمقطع دريك  كاال را توليدكننده يك. مهم است
  دارد نام بازارياب نياز   عاملي به  بهاين فرايند   . گيرد  مي  صورت  هاي مختلف    مكان هاو در زمان 

از  زمان مناسـب عرضـه كنـد و     تا در  نمايد  اده   آم و بندي محصول را خريداري، انبار، بسته     تا
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  .اين بابت سود مناسبي بدست آورد
ابتدا بايد نهاد متولي تنظيم بـازار       ترتيب براي حل مشكالت موجود در تنظيم بازار،           بدين

اختيار داشـتن   از موضوع و با درمتولي و صحيح  سپس با درك علمي  تعيين شود،درستيبه 
برحـسب  نيـز  وامـل بـازار   ع. بپـردازد  ده بهينه از آنها به تنظـيم بـازار  و استفا ابزارهاي مناسب

و  موقـع  دخالـت بـه  و  نظـارت دولـت نيـز بايـد بـا       . ددهند بايد سود ببرنـ     خدماتي كه ارائه مي   
كند از منافع  نقشي كه ايفا ميتناسب  نهادسازي مناسب شرايطي را فراهم آورد تا هركس به

  .برخوردار شود
دهـد   عه سابقه تعرفه فصلي از منظر سازمان جهاني تجـارت نـشان مـي            از سوي ديگر مطال   

بـودن و اثـر درآمـدي،         بينـي     كه ماهيت و كاركرد تعرفه فصلي به سبب شفافيت، قابـل پـيش            
بنـدي موضـوعي، در زمـره تعرفـه گمركـي قـرار        و لـذا در دسـته      مشابه تعرفه گمركي اسـت    

كاربردي از منظر سازمان جهاني تجـارت،       شده و     هاي تثبيت   همچنين، مطابق تعرفه  . گيرد  مي
هـاي   تـوان همـان تعرفـه    باالترين تعرفه فـصلي اعمـال شـده در دوره زمـاني برداشـت را مـي        

شده دانست و در خارج از دوره برداشت نيز تعرفه فصلي استفاده شده را همـان تعرفـه            تثبيت
  .كاربردي تلقي نمود

   پيشينه تحقيق.۲

الملـل در زيـر       هاي فصلي در متون ادبيات تجـارت بـين          فهمطالعات مرتبط با موضوع تعر    
در خـصوص مطالعـات خـارج از كـشور     . شود مجموعه سياست تجاري مورد بحث واقع مي    

خواربـارو كـشاورزي ملـل متحـد اشـاره كـرد كـه برخـي                  بايد به مطالعات موردي سـازمان       
از آن . شـود  مـي هاي آن را شـامل        و فرآورده   ويژه محصوالت باغي    محصوالت كشاورزي به  

هـاي    و فـرآورده     تـازه   آثار آزادسازي تجاري چندجانبه بر تجارت مركبـات       "جمله مطالعات   
هـاي وارداتـي بـراي محـصول فـوق در       دهـد كـه رژيـم    اين مطالعه نـشان مـي   . باشد  مي" ١آن

بعضي از كشورهاي بزرگ واردكننـده مركبـات تـازه مثـل            . كشورهاي مختلف متنوع است   
  درحالي كه در ژاپـن بـر واردات ايـن محـصول تعرفـه             . كنند  اي اعمال نمي      كانادا هيچ تعرفه  

____________________________________________________________________ 
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) اول تيرمـاه ( درصـد از اول ژوئـن   ۱۸شود، بنحوي كه تعرفه فصلي ارزشي  فصلي اعمال مي 
تعرفـه فـصلي جامعـه      . شـود    درصد اعمال مي   ۳۶و براي بقيه سال     )دهم آذر ماه  ( نوامبر   ۳۰تا  

ميـانگين  . اي اسـت   بنـدي تعرفـه   و سـهميه    لي مختلـف   نوع عوارض فص   هشتاروپا مشتمل بر    
ــه ــي تعرف ــم    وزن ــسياري از كــشورهاي مه ــازه در ب ــال ت ــراي واردات پرتق ــاي كــاربردي ب ه

 اضـافي معنـاداري    هاي مركبـات تعرفـه     درصد است، اما براي فرآورده     ۱۳واردكننده حدود   
ركبـات تـازه وضـع     درصـدي بـراي م  ۶/۲۲ شـناور    براي مثال چين نرخ تعرفه   . شود  وضع مي 

ميـانگين  . يابـد    درصـد بـراي آب ميـوه آن افـزايش مـي            ۷۰آن كه اين تعرفه تـا         كرده، حال   
كـه حـداكثر       درصد است، در حـالي     ۳۹موزون تعرفه درجهان براي آب ميوه پرتقال فشرده         

 .١باشد  درصد مي۵۳براي مركبات ) شده تعرفه تثبيت (WTOتعرفه ارزشي مجاز در 

 بـويژه بـراي محـصوالت كـشاورزي          ي فـصلي    اي با عنوان تعرفه       العهدر داخل كشور مط   
 حـال اشـاره كوتـاهي بـه نتـايج برخـي مطالعـات مـرتبط، بـه طـرح                      با اين . انجام نشده است  

  :كند هاي مختلف اهميت اين موضوع كمك مي جنبه
و تعيـين معـادل    سياسـت تجـاري كـشاورزي ايـران    "بـا عنـوان   ) ۱۳۸۴( حسيني   مطالعه. ۱

ــع  ، نــشان مــي"ي در قالــب ضــوابط ســازمان جهــاني تجــارت ا فــهتعر دهــد كــه هرچنــد موان
 توليد داخلـي وضـع   اي بر محصوالت كشاورزي ايران در ظاهر با هدف حمايت از   غيرتعرفه

داري از توليدات داخلي نـشده، بلكـه بـه نحـوي              نه تنها حمايت تجاري معني     شده، اما اساساً  
بـا ايـن حـال، مطالعـه رونـد سياسـت تجـاري              .  شـده اسـت    منجر به اخـذ ماليـات پنهـان نيـز         

كشاورزي ايران در سالهاي برنامه سوم توسعه، بيانگر بهبود سياست تجاري كشاورزي ايران             
ي  ا  تعرفـه   منطقي از محصوالت كشاورزي است، چرا كـه طـي ايـن دوره معـادل       در حمايت 

 اصـالحاتي در زمينـه      محاسبه شـده بـراي بـسياري از محـصوالت كـشاورزي بهبـود يافـت،               
الورود كاسته شـد   و كاالهاي ممنوع  گمركي به عمل آمد، از تعداد مجوزهاي وارداتي       تعرفه

  .يا ادغام شد و برخي موسسات تجاري دولتي انحالل 
" و سياسـتهاي حمـايتي از آن در ايـران          اقتـصادگندم "با عنـوان    ) ۱۳۸۴(مطالعه حسيني   . ۲

    درگنـــدم  وارداتاي  غيرتعرفــه تجــاري   موانـــع اي تعرفــه   معــادل دهــد كـــه   نــشان مــي  

____________________________________________________________________ 
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توليـد آن    ماليات ضمني برخذ درصد بوده كه گوياي ا      ‐۸۵/۳۷، بالغ بر    ۱۳۶۸‐۸۰هاي   سال
 از  كايـت كـه ح  يافتـه   دوره بهبود   اين  ي ارزشي طي    ا     معادل تعرفه با اين حال    .  است محصول

خريد ( ضمني  فزايش شاخص ادر اين ميان    . دارد واردات گندم    تجاريشدن سياست    منطقي
مهمتـرين نقـش را    آن،ي واردات  ا گندم از زارعـان در بهبـود معـادل تعرفـه       قيمت) تضميني
  . استهايفا كرد

و تحليل اثرات تقويمي نوسانات قيمـت         بيني  پيش"تحت عنوان   ) ۱۳۸۳(تحقيق عبدلي   . ۳
فراينـدهاي  )" مرغو تخم  گوسفند گوشت مرغ، گوشت(منتخبي از كاالهاي اساسي در ايران     

تصادفي مربوط به اين سه كاال در سـبد مـصرفي خانوارهـا در شـهر تهـران را بـا اسـتفاده از                        
. و بـرآورد كـرده اسـت    سـازي   مدل١ه با ميانگين لغزان باكسبستتكنيك فرايندهاي خود هم  

اسـتفاده شـده اسـت و بعـالوه         ) ۱۹۹۳ (٢براي آزمون مرتبه انباشتگي تكنيك بيولـو و ميـران         
ها محاسبه اثرات تقويمي قمـري و شمـسي در تعيـين سـطح قيمتهـا        دوم در اين تحليل    هدف

. اسـتفاده كـرده اسـت     ) ۱۹۸۳ (٣بوده كه براي دستيابي به اين منظور از تكنيك بـل و هيلمـر             
دهدكه ماه رمضان نقش بيشتري در افـزايش قيمـت كاالهـاي يادشـده          نتايج تحقيق نشان مي   

 بسته به نوع كاال، بعضي از ماهها اثر مثبـت و برخـي ديگـر اثـر                  هاي شمسي  از ميان ماه  . دارد
فروشي   بيشترين اثرات تقويمي قمري در قيمت خرده      . منفي در قيمت محصوالت فوق دارند     

. باشـد  مرغ در ماههاي شمسي بيـشتر متـاثر مـي     شود ولي قيمت تخم     گوشت مرغ مشاهده مي   
دار بـودن اثـرات       رغـم معنـي     علـي قيمت گوشت قرمـز داراي مـسير زمـاني رونـدي بـوده و               

  .باشند تقويمي، اين اثرات از نوسانهاي اندكي برخوردار مي

   مطالعه بازار محصوالت كشاورزي ايران.۳

تـوان    اي مـي    و غيرمبادلـه    اي  را در دو گـروه مبادلـه        نگاه، محصوالت كـشاورزي       در يك 
تـوان     مـي   و صادراتي       اتياي را به دو گروه وارد       محصوالت كشاورزي مبادله  . كرد  بندي  دسته

اي صـادراتي   را نيز به دو گروه محصوالت مبادله اي صادراتي     محصوالت مبادله . نمود  تقسيم

____________________________________________________________________ 
 

1. Box.  

2. Beaulieu & Miron.  

3. Bell & Hillmer.  
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و نيــز )  درصــد۵ســهم صــادرات از توليــد داخلــي طــي دوره بــيش از (بــا هــدف صــادرات 
سهم صادرات از توليد داخلـي طـي        (اي صادراتي مازاد بر مصرف داخلي         محصوالت مبادله 

  .قابل تقسيم است)  درصد۵كمتر از  ره دو
تــوان بــه دو گــروه؛ محــصوالت  اي وارداتــي را نيــز مــي محــصوالت كــشاورزي مبادلــه

بخـشي از مـصرف از طريـق توليـد داخلـي تـأمين            (اي وارداتـي رقيـب توليـد داخلـي            مبادله
) شـود   كـه از طريـق واردات تـامين مـي         (و محصوالت وارداتي بدون توليد داخلي       ) شود  مي

اي محصوالتي هستند كـه يـا هـيچ     همچنين محصوالت كشاورزي غيرمبادله . بندي كرد   طبقه
داخلـي   گيـردو عمومـاً بـا هـدف مـصرف       از آن صورت نمـي    ) و صادراتي   واردات(تجارتي  

شود و يا اين محصوالت نه تنها هيچ تجـارتي از آن صـورت نگرفتـه، بلكـه توليـد                      توليد مي 
و بـا الگـوي       و هـوايي    داليل محيطي، اقليمـي و آب       صول به داخلي آن صفر بوده و يا آن مح       
  .شود مصرف داخلي ناشناخته تلقي مي

اي و اجـزاي   اي و غيرمبادلـه   محصول كشاورزي از بعـد مبادلـه       ۷۹، تمامي )۱(در جدول   
مطـابق تعـاريف فـوق از ايـن تعـداد      .  ارايـه شـده اسـت   ۱۹۹۵‐۲۰۰۰آن بـراي دوره زمـاني   

اي وارداتـي     محصول مبادلـه   ۱۰ي وارداتي رقيب توليد داخلي؛      ا   محصول مبادله  ۱۹محصول  
اي    محـصول مبادلـه    ۸اي توليد با هـدف صـادرات؛           محصول مبادله  ۱۴با توليد داخلي صفر؛     

و خودبسنده    اي با هدف مصرف داخلي       محصول غيرمبادله  ۱۴صادراتي مازاد بر نياز داخلي؛      
 بـه   بـاالترين تعـداد محـصوالت   . اشـته اسـت  اي ساير تعلق د  محصول غيرمبادله۱۵و باالخره  

  .داخلي تعلق دارد گروه محصوالت وارداتي رقيب 
اي وارداتـي رقيـب توليـد داخلـي، از      بخش مهمي از مصرف داخلي محـصوالت مبادلـه        

بـراي مثـال، سـهم واردات از توليـد داخلـي روغـن آفتـابگردان               . واردات تأمين شـده اسـت     
، ذرت  )۸/۱۸۹(، دانه سـويا     )۳۸۹(، ماهي اقيانوسي    )۸۳۰(، روغن سويا    )۹۶۱(، موز   )۱۴۱۹(
  هــاي ، چربــي)۴۸(، گنــدم )۲/۵۲(، بــرنج )۱۰۰(، روغــن زيتــون )۱۲۲(، شــكرخام )۳/۱۲۳(

 ۶/۲۳ محصول بـيش از  ۱۲درصد بوده است و در نتيجه بالغ بر     ) ۶/۲۳(و جو   )۵/۳۶(حيواني  
  .درصد از توليد از طريق واردات تأمين شده است
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بايـد     تجاري از اهميت خاصـي برخـوردار هـستند؛ چـرا كـه                محصوالت در سياست  اين  
و تقاضاي داخلي به منظور       سياست تجاري بنحوي تنظيم و اجرا شود كه نه تنها تعادل عرضه           

 انساني تأمين شود، بلكه انگيزه توليد داخلي آن محصوالت آسـيب نديـده و                تأمين خوراك 
از لحـاظ سياسـتگذاري     . نـشود   لـي آن محـصوالت منجـر        رابطه مبادلـه بـه ضـرر توليـد داخ         

اي خودبسندگي قـرار دارنـدو      گروه محصوالت كشاورزي مبادله     فوق    تجاري، بعد از گروه     
اي فـصلي     اي، معـادل تعرفـه      شدن موانع غيرتعرفـه     براي هر دو گروه فوق در شرايط بر چيده        

  .لي را حفظ نمايدبايستي اعمال شود تا ميزان حمايت از توليد داخ ارزشي مي

  هاي فصلي  تجاري كشاورزي ايران با تاكيد بر تعرفه ياستس. ۴

طي سالهاي بعد از انقالب، بكارگيري استراتژي جايگزيني واردات در ايران، به پشتوانه              
هـاي حمـايتي اعـم از         درآمدهاي ارزي سرشـار نفتـي، موجبـات اسـتفاده وسـيع از سياسـت              

در ابعـاد، اشـكال و انـواع مختلـف را       براي توليد و مصرف      و قيمتي    تجاري، ارزي، اعتباري  
 بخـش   ‐رغـم وجـود قـانون انحـصار تجـارت خـارجي                علـي  ‐قبـل از انقـالب      . فراهم كرد 

 ۱۳۳۹‐۱۳۵۷در فاصله سـالهاي     . خصوصي در واردات و صادرات كاال آزادي عمل داشت        
 رقـم در سـالهاي       درصد بود، درحـالي كـه ايـن        ۹/۱۵متوسط نرخ تعرفه وصولي از واردات       

دهد كـه بازرگـاني خـارجي         اين افزايش نشان مي   .  درصد افزايش يافت   ۳۰، به ۱۳۵۸‐۱۳۶۹
  از پيش تحت انواع محدوديتها قرار گرفت هاي بعد از انقالب بيش درسال
هاي حمايتي تجاري در ايران،       سياست) وضع موجود (اكنون حركت به سوي اصالح        هم

  هاي مهمـي  ايران در اين زمينه گام. ناپذير شده است جتنابو جهاني ا  بداليل مختلف داخلي 
شـدن ارز،     تـوان بـه تـصميمات دولـت در خـصوص تـك نرخـي                برداشته كه براي نمونه مي    

 قـانون   ۱۱۵مطـابق مـاده     (اي    و تبديل آن به معادلهاي تعرفـه         اي  برچيده شدن موانع غيرتعرفه   
و    ، تنظيم انحصارات  WTOويت ايران در    ، انجام اقداماتي در راستاي عض     )برنامه سوم توسعه  

 همـسو بـا      كـرد كـه     و چهـارم توسـعه اشـاره        كردن فعاليتهاي اقتصادي در برنامه سـوم        رقابتي
  اهـم اقـدامات مـرتبط بـا تعرفـه     . اسـت  بـوده ) اقتصاد بازو رقـابتي  (استراتژي توسعه صادرات    

  :فصلي در كشور طي چند سال اخير به شرح زير است
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و جلوگيري از نوسانات قيمـت، يـك رشـته             به منظور تنظيم بازار ميوه       ۱۳۸۳ از سال    ‐۱
 و اعمال تعرفه فصلي با توجـه بـه فرارسـيدن دوره برداشـت      اقدامات از قبيل تخصيص اعتبار   

براي مثال، در اين ارتباط تعرفه واردات مرکبات كه توليد داخلـي            . صورت گرفت   محصول  
رسـد و در اسـفند بـا توجـه بـه افـزايش         درصد مـي ۳۰به شود،   آن از آبان به بازار عرضه مي      

يابد تا مـشکلي بـراي تـامين مرکبـات در             مصرف، تعرفه واردات اين محصوالت کاهش مي      
و  و جلـوگيري از نوسـانات قيمـت، خريـد           تـامين ميـوه ايـن ايـام       . ايام نـوروز بوجـود نيايـد      

هاي قبلـي اقـداماتي اسـت     هسازي و بازگشت تعرفه واردات مرکبات در اسفند به تعرف  ذخيره
 برخـي از  سود بازرگاني در   ۱۳۸۴ سالدر  . آيد  که براي مقابله با نوسان قيمت به اجرا در مي         

 .اتفاق افتادتغييراتي و غيره    زردآلول،نارگي  موز، آناناس، از جملهانواع ميوه

 پرتقـال، نـارنگي،    ورودي    حقـوق  ۱۳۸۵ و واردات سـال    براساس مقـررات صـادرات     ‐۲
باتوجه به تصميمات اتخـاذ شـده حقـوق ورودي    . است و آلبالو متغير سيب، زردآلو، گيالس  

نيمـه  از اول مهـر تـا       ، اما    درصد است  ۱۰از نيمه دوم بهمن تا پايان شهريور        نارنگي   و  پرتقال
 درصـد  ۱۰ حقـوق ورودي سـيب نيـز    .يابـد  افزايش ميكاال   درصد ارزش۴۵به بهمن، دوم 
حقـوق ورودي  . رسـد  ايـن كـاال مـي   درصـد ارزش   ۴۵ بـه   بهمـن ۱۵تير تـا  ز اول ، اما ابوده

 درصد ارزش ايـن  ۴۵مشمول  اين سال از اول ارديبهشت تا اول شهريور و آلبالو نيز  گيالس
 ۱۵پرداخـت    مـشمول تا اول شهريورنيز از اول ارديبهشت زردآلو  واردكنندگان. ميوه است

 ۱۰ ورودي  هـا حقـوق     در بقيـه مـاه    . ندهـست دي  ورو  عنـوان حقـوق    درصد ارزش اين ميوه به    
 .شدبا ميسال چهار درصد در طول حقوق ورودي موز . درصد است

دولت اقـدام بـه واردات    اتمام است،  كه توليد ميوه داخلي رو به  اين اساس، زماني بر ‐۳
ات، افـزايش تعرفـه وارد   رغـم  علـي  ،ميـوه در آستانه توليد انـواع  . كند ميوه با تعرفه صفر مي

عرضـه  داخل و خـارج   بازارهايبه محصوالت فراهم شده و آن زمينه كاهش قيمت داخلي 
و با هـدف حمايـت         در فصل توليد ميوه    ،آميز اعمال تعرفه فصلي     اجراي موفقيت  اب .دوش مي

و   كـه جريـان واردات كـم شـود        شـود     اي تنظيم مي   از كشاورزان داخلي، نرخ تعرفه به گونه      
دوره زمـاني برداشـت   در  .دشـو  مي فصل برداشت، كاهش تعرفه اتخاذ بالعكس پس از پايان   

 بـه  ‐در خارج از دوره زمـاني فـصل برداشـت      با تعرفه باال از توليد حمايت و         ميوه در كشور  
  .يابد ميمنظور جلوگيري از كمبود ميوه در بازار، تعرفه كاهش 
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  تحقيق  روش.۵

صلي، بهــاي ماهانــه ايــن  فــ بــراي انتخــاب محــصوالت كــشاورزي تحــت شــمول تعرفــه
يك جنبه مهم از مطالعـه توصـيفي       . است   مطالعه شده    ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۶محصوالت در سالهاي    

بـراي  . ١هـاي آمـاري اسـت    گيـري عـددي ميـزان پراكنـدگي داده          مشاهدات آماري، انـدازه   
مقايسه عيني بين ميزان پراكندگي متغيرها از چند آمـاره از جملـه دامنـه تغييـرات، انحـراف                    

اي كـه   بدين ترتيب محـصوالت كـشاورزي  . توان استفاده كرد پراكندگي مي   و ضريب   ار  معي
هــاي پراكنــدگي بهــاي ماهانــه آنهــا داراي بــاالترين عــدد بــوده، در زمــره   مجموعــه آمــاره

  .اند محصوالت كشاورزي داراي اولويت براي اعمال تعرفه فصلي شناخته شده
 محصوالت كشاورزي برگزيده، عالوه بـر  هايي از سال براي   كردن ماه   به منظور مشخص  

و نوسـانات آن      ، درصد كاهش شـاخص بهـا          استفاده از دوره زماني برداشت آن محصوالت      
   فـصلي   زمـاني اعمـال تعرفـه         ، مبنـاي انتخـاب دوره       ۱۳۷۶‐۸۴در طول ماههاي دوره زمـاني       

  .تواند قرار گيرد مي
اورزي تحت شمول تعرفه فـصلي،       فصلي محصوالت كش    منظور تعيين ميزان نرخ تعرفه      به

از روش شكاف قيمتي در دوره زماني برداشت محصول و خارج از آن در هر سـال اسـتفاده     
ــت ــي . شــده اس ــكاف قيمت ــام   در ش ــراي تم ــي ب ــاي قيمــت داخل ــاي  ج ــصوالت، قيمته مح

تـرين   فروشي، و در صورت عدم دسترسي به آن، قيمتهاي توليدكننـده بعنـوان مناسـب           عمده
جـاي قيمـت جهـاني، ميـانگين قيمـت سـيف              ترين قيمت به    شود و مناسب    وب مي معيار محس 

باالخره با استفاده از ميانگين ساالنه نرخ ارز بازار براي همان           . وارداتي كشور موردنظر است   
  .گيرد دوره، نرخ تبديل قيمت دالري به پول محلي صورت مي

  :٢اي ارائه شده است فرمول زير براي محاسبه معادل تعرفه

  100)/()(  ePePPT WWdad  

 Pw قيمـت عمـده فروشـي محـصول در كـشور؛             Pd؛  ٣ تعرفه ارزشي  معادل Tad: كه در آن  
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.  عه از مشاهدات آماري ممكن است داراي مركز يكساني باشند، اما پراكندگي آنهـا بـه طـرز فاحـشي بـاهم            دو مجمو

  .متفاوت باشد
2. Summer, (1992).  

3. Ad Valorem Tariff.  
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براي تعيين ميزان نرخ تعرفه فصلي محصوالت       .  نرخ ارز آزاد است    eقيمت سيف وارداتي و     
كشاورزي منتخب براي فصول برداشت از رابطه فوق بـا توجـه بـه متوسـط شـاخص بهـا در                     

  :و خارج از آن مطابق روابط زير تعديل گرديد اشتدوره برد

  100*)/(*)*/()*( ssnwwdad PPePePPMST



 

ميزان تعرفه فصلي ارزشي محـصوالت كـشاورزي منتخـب بـه     = MSTad در اين رابطه، 
  درصد
Ps =  زمــان  كـشاورزي در   فروشـي داخلــي ماهانـه محــصوالت   عمــده/قيمـت توليدكننـده

  برداشت محصول
Pns = وشي داخلي ماهانه اين محـصوالت در زمـان خـارج از     فر  عمده/ قيمت توليدكننده
  برداشت

  ١)دالر به ريال نرخ تبديل(نرخ ارز آزاد = e  و 
البته براي ماههاي مختلف سال نيز امكان محاسبه تعرفه فصلي ميـسر بـود، امـا بـا هـدف                    

كردن نتايج محاسبات، آمارهاي شـاخص بهـاي ماهانـه تنهـا بـه دوره       و كاربردي  سازي  ساده
ناگفتــه نمانــد در ايــن قــسمت از . داشــت محــصول و خــارج از آن تفكيــك و اكتفــا شــدبر

  :محاسبات مفروضاتي بشرح زير مدنظر بوده است
و نوسان قيمت داخلي محصوالت كشاورزي ناشي از عرضـه انبـوه      شده كه كاهش    فرض

لـي ايـن   زمان بـا واردات بـا تعرفـه پـايين در بـازار داخ           هم  داخلي در زمان برداشت محصول    
 .افتد محصوالت اتفاق مي

و قيمـت جهـاني ناشـي از آثـار محدودكننـده موانـع                شده اختالف قيمـت داخلـي        فرض
  .اي موجود در بازار است غيرتعرفه

متفــــاوت محــــصول، ســــطح  بــــراي رابطــــه فــــوق ايرادهــــايي از جملــــه كيفيــــت
 اجـزاي   بنـدي كـاالو چگـونگي انتخـاب         هـاي گونـاگون طبقـه       كشورها، شيوه   يافتگي  توسعه

____________________________________________________________________ 
 

.     ١٣٧٦در سـال  :  به شرح زير اسـت    ١٣٧٦‐٨٤سالهاي  ) نرخ مرجع (در بازار بين بانكي     ) دالر/ ريال(متوسط نرخ ارز ، 

، ١٣٨٢ ؛   ٠٤/٧٩٧٧ ،   ١٣٨١ ؛   ٧٩٢٤ ،   ١٣٨٠ ؛   ٦/٧٩١٦ ،   ١٣٧٩ ؛   ٠٨/٨١٦٤،  ١٣٧٨ ؛   ٥٣/٣٤٧١،  ١٣٧٧ ؛   ٥/٣٠٠٧
  .٩٠٢٦، ١٣٨٤ ؛ و ٨٧١٩ ، ١٣٨٣ ؛ ٥٣/٨٢٨١
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المقـدور جهـت رفـع ابهامـات فـوق تـدابيري              شاخص وارد است كه در فرايند محاسبه حتي       
كـشاورزي، بـا وجـود           محصوالت  فصلي  ي    البته گفتني است در محاسبه تعرفه     . انديشيده شد 

اي،   و تعرفـه    اي  غيرتعرفـه   شده كه نرخ ارز بازاري، موانع         عمل  قيمتي، بنحوي     استفاده از روش  
  .گيرد مي تضميني را در نظر هاي توليدو قيمتگذاري هادهيارانه ن

  فصلي هاي  كشاورزي تحت شمول تعرفه چگونگي انتخاب محصوالت . ۶

كـاالي  ) گـروه ( قلـم    ۲۹۴در اين قسمت ابتدا اطالعـات آمـاري شـاخص بهـاي ماهانـه               
بـا  . آوري شـد   جمـع ۱۳۷۶‐۸۴كشاورزي از اداره كل آمـار بانـك مركـزي بـراي سـالهاي              

فروشــي ايــن  شــود ميــانگين شــاخص بهــاي عمــده لعــه شــاخص بهــاي ماهانــه نتيجــه مــيمطا
 به بيش از سـه برابـر و در واقـع            ۱۳۸۴ در سال    ۱۵/۳۰۳ به   ۱۳۷۶ در سال    ۱۰۰محصوالت از   

ــت   ۸۷/۱۴ ــه اس ــزايش يافت ــال اف ــد در س ــاي    . درص ــاخص به ــار ش ــراف معي ــين، انح همچن
 افزايش نشان   ۱۳۸۴ در سال    ۸۴/۲۵ه   ب ۱۳۷۶ در سال    ۱۷/۱۰فروشي اين محصوالت از       عمده

 در  ۱۷/۱۰اين در حالي است كه ضريب تغييرات شاخص بهاي اين محـصوالت از              . هدد  مي
در واقـع بـا وجـود افـزايش     .  روبه كـاهش گذاشـته اسـت   ۱۳۸۴ در سال ۹۲/۷ به   ۱۳۷۶سال  

از . ثبـاتي نـسبي آن كاسـته شـده اسـت            فروشـي ايـن محـصوالت از بـي          شاخص بهاي عمده  
 از ميـانگين، حـدباال، حـد پـايين، انحـراف            اطالعات آماري مذكور، مجموعه پارامترها اعم     

 قلـم كـاال   ۲۹۴فروشـي   بهـاي ماهانـه عمـده       و ضريب تغييـرات شـاخص       معيار، دامنه تغييرات  
محـصوالت كـشاورزي بـا ضـريب تغييـرات شـاخص بهـاي        ) ۲(محاسبه شده كه در جدول   

  : كهشود با نگاهي گذرا به اين جدول نتيجه مي. است ، درج شده درصد۱۵ماهانه باالي 
فرنگي با اختـصاص كمتـرين حـد     ، محصول گوجه۱۳۷۶ همانند سال ۱۳۸۴ در سال   ‐۱

، بـاالترين انحـراف   ) و بعـد از هلـو  ۲رتبـه  ) (۸/۷۰۳(، باالترين حد باال    )۵/۹۸(پايين  
و بـاالخره  ) ۳/۶۰۵(، بـاالترين دامنـه تغييـرات    ) و بعد از هلو۲رتبه ) (۰۲/۱۶۴(معيار  

 ۲۹۴فروشـي تمـامي    عمـده  از ميان شاخص بهـاي  ) ۰۵/۶۶(تغييرات   باالترين ضريب   
و  در واقع، اين محـصول بـاالترين دامنـه تغييـرات        .  از آن خود نموده است      را رديف

 محصول كشاورزي مـورد مطالعـه   ۲۹۴فروشي در ميان  ثباتي شاخص قيمت عمده   بي
 .را از آن خود كرده است
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، بـه انـار   ۱۳۷۶ي بـه قيمـت ثابـت سـال         فروشـ    باالترين ميانگين شاخص بهاي عمـده       ‐۲
  ، ســيب گــالب)۳۹/۴۶۴(، تربچــه )۴۸/۴۹۵(، نخــود )۱۸/۵۰۰(، نــارنگي )۰۹/۵۲۹(
و گالبـي   )۶۹/۴۲۳(، هلـو  )۲۸/۴۲۵(درختي   ، سيب )۳۳/۴۳۰(، سيب قرمز    )۰۳/۴۴۷(
 ۱۳۸۴تعلق دارد و بدين ترتيب شـاخص بهـاي ايـن محـصوالت در سـال          ) ۶۳/۴۰۸(

  .دهد  برابر افزايش نشان ميچهار بيش از  به۱۳۷۶نسبت به سال 
، بـه هلـو     ۱۳۸۴باالترين انحراف معيار شاخص بهاي محصوالت كشاورزي در سـال            ‐۳

) ۸۷/۱۵۵(نخــود  و لپــه) ۰۲/۱۶۴(فرنگــي  ، گوجــه)۵۷/۱۶۶(، نــارنگي )۳۳/۱۶۸(
، بـــاالترين انحـــراف معيـــار از آن ۱۳۷۶كـــه در ســـال  آن اختـــصاص دارد، حـــال 

بـوده  ) ۶۹/۳۹(و بادنجـان    ) ۵۹/۴۶(، ليموشيرين   )۸۹/۴۷(، پياز   )۸/۷۶(فرنگي    گوجه
 .است

ــن     ‐۴ ــاي اي ــاخص به ــرات ش ــه تغيي ــاالترين دامن ــصوالت ب ــال  مح ، از آن ۱۳۸۴ در س
و حـال   بوده ) ۲/۴۳۶(و لپه نخود   )۲/۴۴۱(، تره   )۹/۴۵۹(، هلو   )۳/۶۰۵(فرنگي    گوجه

، )۹/۱۱۲(، پياز   )۷/۲۳۷(فرنگي  وجهگ   به   ۱۳۷۶كه باالترين دامنه تغييرات در سال         آن  
 .تعلق داشت) ۱۱۰(و ليموشيرين )۲/۱۱۰(زميني  ، سيب)۹/۱۱۰(بادنجان

 بعـد از   فروشي اين محصوالت  عمده  از لحاظ باالترين ضريب تغييرات شاخص بهاي       ‐۵
و ) ۷/۳۸(، پيـاز    )۷۳/۳۹(، هلـو  )۴۴/۴۳(اي    ترتيب بـه سـبزيهاي بوتـه        فرنگي به   گوجه

ــاالترين ضــريب ۱۳۷۶كــه در ســال  اختــصاص دارد، در حــالي) ۵۸/۳۶(هندوانــه  ، ب
، )۵۹/۴۶(، ليموشـيرين  )۸۹/۴۷(، پيـاز )۷۹/۷۶(فرنگـي   تغييرات شاخص بها به گوجه 

بـا دقـت در     . تعلـق داشـت   ) ۷۳/۳۰(و پرتقال )۸۸/۳۳(زميني    ، سيب )۶۹/۳۹(بادنجان  
ت شـود كـه ويژگـي عمـومي ايـن محـصوال             شاخص بهاي اين محصوالت نتيجه مي     
 .فسادپذيري باالي آن محصوالت است

ــاالترين نوســان  ‐۶ ــايج، ب ــن نت ــي  مطــابق اي ــه محــصوالت   و ب ــسبي قيمــت ماهان ــاتي ن ثب
، سـيب درختـي، پرتقـال، سـيب زمينـي،             فرنگي، پياز، نخـود     كشاورزي از آن گوجه     

 .و انگور بوده است هندوانه 
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شمول  دوره زماني اعمال تعرفه فصلي محصوالت كشاورزي تحت . ۷
  تعرفه فصلي

زمـان بـا برداشـت      هـم –قيمت ماهانه برخي از محصوالت كشاورزي در فصولي از سال    
 و عرضـه داخلـي    گذارد كه علت آن را بايد در برداشـت   شديداً روبه كاهش مي   –محصول  

بـه منظـور    . هـاي پـايين جـستجو كـرد         زمـان بـا واردات ايـن محـصول بـا تعرفـه              انبوه آن هم  
از سال براي محـصوالت كـشاورزي منتخـب كـه بايـستي             ) هايي  ماه(كردن فصولي     مشخص

زمـان بـا      هـم ‐ تعرفه فصلي اعمال شود، عالوه بر اسـتفاده از زمـان برداشـت آن محـصوالت          
هاي مختلف سال در كشور با عنايت به ميزان تقاضاي ماهانه             ميزان توليد آن محصول در ماه     

   اعمـال تعرفـه      يمـت مبنـاي انتخـاب دوره      و نوسانات ق     درصد كاهش    ‐نواخت براي آن    يك
‐۸۴هاي    برمبناي شاخص بهاي قيمت توليدكننده براي دوازده ماهه سال        .  قرار گرفت   فصلي
، دوره زماني و ميزان تعرفه فصلي محصوالت كشاورزي تحت شـمول تعرفـه فـصلي،            ۱۳۸۱

  .به تفكيك محصوالت منتخب ارايه شده است) ۳(در جدول شماره 

  والت تحت شمول تعرفه فصلي همراه با دوره زماني محص‐۳ جدول
  و ميزان تعرفه فصلي آن محصوالت

  شرح  ميزان تعرفه فصلي  دوره زماني تعرفه فصلي
  كاربردي  شده تثبيت  خارج از دوره زماني  دوره زماني اعمال

  ٣٠  ٧٠  سال بعد/ ٣١/٤تا / ١/١٢  همان سال/ ٣٠/١١تا / ١/٥  )١٠/٠٨٠٨(سيب درختي
  ٢٨  ٥/٧١  سال بعد/ ٣١/٦تا / ١/١٢  همان سال/ ٣٠/١١تا /  ١/٧  )١٠/٠٨٠٥(پرتقال
  ٤/٢٤  ٥/٦٥  سال بعد/ ٣١/٤تا / ١/١٢  همان سال/ ٣٠/١١تا / ١/٥  )١٠/٠٨٠٦(انگور
  ١٩  ٥/٤٧  سال بعد/ ٣١/٣تا / ١/١٢  همان سال/ ٣٠/١١تا / ١/٤  )٩/٠٧٠١(زميني سيب

  ٨/١٦  ٥/٥٣  سال بعد/ ٣١/١ا ت/ ١/١٠  همان سال/ ٣٠/٩تا / ١/٢  )١٠/٠٧٠٣(پياز
  ٣/٨  ٢٧  سال بعد/ ٣١/٢تا/ ١/٧  همان سال/ ٣١/٦تا / ١/٣  )٢٠/٠٧١٣(نخود رسمي

  ٢٠  ٨١  سال بعد/ ٣١/٣تا / ١/٩  همان سال/ ٣٠/٨تا / ١/٤  )١١/٠٨٠٧(هندوانه 

  ٦  ٦٦  سال بعد/ ٣١/٢تا / ١/١٠  همان سال/ ٣٠/٩تا / ١/٣  )٠٠/٠٧٠٢(فرنگي گوجه

   از تحقيقنتايج حاصل: ماخذ
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   برآورد ميزان تعرفه فصلي محصوالت كشاورزي منتخب.۸

در اين قسمت ابتدا وضعيت بـازار داخلـي از جملـه توليـد، مـصرف، تجـارت، شـاخص             
 محـصول كـشاورزي   هشتفروشي براي  و خرده  فروشي و قيمت توليدي، عمده  خودبسندگي

  هـاي  رداخلي طـي سـال    و موانـع دسترسـي بـه بـازا          سپس سياست تجاري  . منتخب مطالعه شد  
و آنگـاه تعرفـه       اي واردات آن محصوالت محاسـبه       و در ادامه معادل تعرفه       بررسي ۱۳۷۶‐۸۵

. و حقـوق ورودي موجـود بدسـت آمـده اسـت      فصلي با استفاده از دو روش شكاف قيمتـي    
  :نتايج بشرح زير است

ن در ميليون تـ ۲ درصد از   ۶۵/۲ توليد داخلي سيب در كشور با نرخ رشد          :سيب درختي 
مصرف داخلي سيب بـا نـرخ       .  افزايش يافته است   ۱۳۸۳ميليون تن در سال     ۴/۲ به   ۱۳۷۶سال  

 ۱۳۸۳ ميليون تن در سال ۹۷/۱ به ۱۳۷۶ ميليون تن در سال   ۶۵/۱ درصد از    ۵۶/۲رشد ساالنه   
 درصد از   ۹/۷هزار تن معادل     ۱۸۵طي دوره فوق به طور متوسط ساالنه حدود         . رسيده است 

 در ۱۲۲ به  ۱۳۷۶در سال   ۱۲۱شاخص خودبسندگي از    . ر صادر شده است   توليد داخلي كشو  
رسيده كه بدين ترتيب توليد داخلي عالوه بر كفاف مـصرف داخلـي، بخـشي از                ۱۳۸۳سال  

  .شود آن به بازارجهاني صادر مي
دهـد كـه طـي         نـشان مـي    ۱۳۷۶‐۸۵مطالعه سياسـت تجـاري سـيب در ايـران طـي دوره              

 درصـد حقـوق ورودي، بـا    ۹۵ به ايران عالوه بـر اعمـال         ورود سيب  ۱۳۷۷و  ۱۳۷۶هاي    سال
، ممنوعيت ورود سيب    ۱۳۷۸در سال   . اي ممنوعيت ورود نيز مواجه بوده است        مانع غيرتعرفه 

مـضاف  . و كشاورزي جـايگزين آن شـد       هاي بازرگاني   و اخذ مجوز ورود از وزارت       حذف
 افـزايش  ۸۰و  ۷۹، ۱۳۷۸هـاي    درصـد طـي سـال   ۱۸۰سـابقه   بر آن حقوق ورودي به رقم بـي  

مجوزهـا، حقـوق       عـالوه بـر حـذف        ۱۳۸۲‐۸۳طي سالهاي برنامه سوم توسـعه بـويژه         . يافت
طـي دو سـال اول برنامـه    .  درصد رسـيد ۵۰ به ۱۳۸۳بتدريج كاهش يافت و در سال    ورودي  

چهارم توسعه روند كاهشي حقوق ورودي واردات سيب تداوم داشت به طوري كه در سال               
  .١ درصد رسيد۱۰ و ۴۵تيب به  بتر۱۳۸۵و ۱۳۸۴

____________________________________________________________________ 
 

.    صـورت كـه حقـوق ورودي     بدين.  براي اولين بار در قبل واردات سيب، تعرفه فصلي اعمال شده است          ١٣٨٥در سال

  .درصد است١٠يورود سال حقوق  درصدو براي بقيه ماههاي٤٥، ١٥/١١/١٣٨٥ لغايت ١/٤/١٣٨٥سيب از تاريخ 
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هاي بعـد    طي سال۱۳۷۶ درصد در سال   ۴/۱۰اي واردات سيب طي دوره از         معادل تعرفه 
 رسـيد و    ۴/۳۵سابقه منفـي     به رقم بي   ۱۳۸۰ به طوري كه در سال        پيوسته با نوسان مواجه بوده    

مني طي دوره مورد بحث ماليات ض     .  بتدريج بهبود يافت   ۱۳۸۰‐۸۳هاي   پس از آن طي سال    
نتايج حاصل از محاسبه تعرفه فصلي سيب با اسـتفاده از           . بر توليد داخلي آن وضع شده است      

 درصــد و بــراي بقيــه ۷۲/۷۳ تــا ۸۳/۶۸دو روش تعرفــه فــصلي بــراي دوره برداشــت ســيب، 
  . درصد بدست آمده است۵۱/۳۱ تا ۴۲/۲۹ماههاي سال 

ميليـون تـن در     ۷/۱صـد از     در ۵۵/۱ توليد داخلي پرتقال در كشور با نـرخ رشـد            :پرتقال
مصرف داخلي پرتقـال نيـز تقريبـاً        .  افزايش يافت  ۱۳۸۳ميليون تن در سال     ۹/۱ به   ۱۳۷۶سال  

 ۷/۱ ميليـون تـن بـه        ۵/۱از  )  درصـد  ۶/۱با نرخ رشـد سـاالنه       (برابر با نرخ رشد توليد داخلي       
 ۸۷/۱۷ درصـد در طـول دوره از   ۶/۹صادرات پرتقال ايـران بـا نـرخ رشـد       . ميليون تن رسيد  

 هـزارتن   ۴/۱۵بر اين اساس به طـور متوسـط سـاالنه           .  هزار تن افزايش يافت    ۹/۳۳هزارتن به   
شاخص خودبسندگي پرتقـال در ايـران از   . شود  معادل يك درصد از توليد داخلي صادر مي       

ــال ۴/۱۱۲ ــه ۱۳۷۶ در س ــال ۹/۱۱۱ ب ــي  ۱۳۸۳ در س ــشان م ــه ن ــيده ك ــي دوره    رس ــد ط ده
  .شود  توليد مازاد بر مصرف داخلي صادر مي درصد از۱۲طورمتوسط حدود  به

 و ۱۳۷۶هـاي     دهد در سال     نشان مي  ۱۳۷۶‐۸۵سياست تجاري پرتقال در ايران طي دوره        
اي    درصد حقوق ورودي، بـا مـانع غيرتعرفـه         ۹۵ ورود پرتقال به ايران عالوه بر اعمال         ۱۳۷۷

و بـه جـاي       حذف ، ممنوعيت ورود پرتقال   ۱۳۷۸در سال   . ممنوعيت ورود مواجه بوده است    
هاي بازرگاني و كشاورزي اضافه شد و حقـوق ورودي     خانه  آن، اخذ مجوز ورود از وزارت     

هاي برنامه سوم    طي سال .  رسيد ۸۰و    ۷۹،  ۱۳۷۸هاي    درصد طي سال   ۱۸۰سابقه    نيز به رقم بي   
تـدريج كـاهش       عالوه بر حذف مجوزها، حقوق ورودي به       ۱۳۸۲‐۸۳هاي   توسعه بويژه سال  

طـي دو سـال اول برنامـه چهـارم توسـعه رونـد       .  درصـد رسـيد  ۵۰ بـه    ۱۳۸۳ سال   يافت و در  
 بترتيـب بـه   ۱۳۸۵و ۱۳۸۴هاي  و در سال كاهشي حقوق ورودي واردات پرتقال تداوم داشت      

 ۴۵ براي اولين بار براي واردات پرتقال، تعرفـه فـصلي          ۱۳۸۵در سال   .  درصد رسيد  ۱۰ و   ۴۵
 درصـد   ۱۰سـال تعرفـه       هاي    و براي بقيه ماه    ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ لغايت   ۱/۷/۱۳۸۵درصد از تاريخ    

  . اعمال شد
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اي پرتقال طي دوره منفي بوده كه به معني آن است همواره ماليـات ضـمني                  معادل تعرفه 
نتايج حاصل از محاسبه تعرفه فـصلي پرتقـال بـا اسـتفاده از       . شود  بر توليد داخلي آن اخذ مي     

 درصـد بـراي بقيـه      ۳/۲۸و     برداشـت   درصد بـراي دوره    ۵۴/۷۱روش حقوق ورودي موجود     
  .آيد ماههاي سال بدست مي

 بـه  ۱۳۷۶ ميليـون تـن در سـال    ۱/۲ درصد از   ۴توليد انگور در كشور با نرخ رشد        : انگور
 ميليون تـن در سـال       ۶۷/۱مصرف انگور از    .  افزايش يافته است   ۱۳۸۳ميليون تن در سال     ۸/۲

تـن رسـيدو امـا در سـال            ميليـون  ۹۴/۱ه   ب ۱۳۸۲گذاشته و در سال        پيوسته روبه افزايش   ۱۳۷۶
افـزايش  . ميليون تن رسيده است   ۴۴/۱و به      هزارتن مواجه شده   ۵۰۰ با كاهش چشمگير   ۱۳۸۳

 ۲۴ نـرخ رشـد   ۱۳۸۳هزارتن در سال    ۱۰۷۳ به   ۱۳۷۶ هزارتن در سال     ۲۳۹صادرات انگور از    
 ۵/۱۸ل هـزار تـن معـاد   ۴۶۶طي دوره به طور متوسط سـاالنه حـدود   . دهد درصد را نشان مي  

 ۱۳۷۶ در سال    ۱۲۷شاخص خودبسندگي از    . درصد از توليد داخلي كشور صادر شده است       
 درصـد از  ۴۴دهد طي دوره به طور متوسط حدود   رسيده كه نشان مي۱۳۸۳ در سال ۱۹۴به  

  .توليد مازاد بر مصرف داخلي صادر شده است
دهـد كـه      ان مـي   نـش  ۱۳۷۶‐۸۵مطالعه سياست تجاري واردات انگور در ايران طي دوره          

درصد حقوق ورودي، با  ۹۵ ورود انگور به ايران عالوه بر اعمال         ۱۳۷۷ و   ۱۳۷۶طي دو سال    
، ممنوعيت ورود انگور حذف و      ۱۳۷۸در سال   . اي ممنوعيت ورود مواجه بود      مانع غيرتعرفه 

هاي بازرگاني و كشاورزي اضافه شد و مضاف          خانه  به جاي آن، اخذ مجوز ورود از وزارت       
هـاي   طي سـال  .  رسيد ۸۰و    ۷۹،  ۱۳۷۸هاي    درصد طي سال   ۱۸۰قوق ورودي به رقم     بر آن ح  

و در سـال   برنامه سوم توسعه عالوه بـر حـذف مجوزهـا، حقـوق ورودي بـه تـدريج كـاهش          
در دو سال اول برنامه چهارم توسعه روند كاهشي حقـوق ورودي    . درصد رسيد  ۵۰ به   ۱۳۸۳

  .  درصد رسيد۴۰ه  ب۱۳۸۵واردات انگور تداوم داشت و در سال 
محاسـبه  .  اسـت   اي انگور طي دوره همواره با نوسان روبـه كـاهش گذاشـته              معادل تعرفه 

 درصـد بـراي دوره   ۴۶/۶۵حقـوق ورودي موجـود،    تعرفه فصلي انگـور بـا اسـتفاده از روش        
  .ها بدست آمده است  درصد براي بقيه ماه۴/۲۴و  برداشت

 ميليـون تـن در   ۳/۳ درصـد از  ۵/۳رخ رشد زميني در كشور با ن    توليد سيب  :زميني  سيب
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زميني بـا نـرخ رشـد سـاالنه           مصرف سيب .  رسيد ۱۳۸۳ ميليون تن در سال      ۲/۴ به   ۱۳۷۶سال  
 رسـيد كـه بـه     ۱۳۸۳ ميليون تـن در سـال        ۴/۳ به   ۱۳۷۶ ميليون تن در سال      ۷/۲ درصد از    ۴/۳

از جمله مـواد  زميني  سيب .  ميليون تن مصرف داخلي است     ۳طور متوسط در هر سال معادل       
غذايي است كه همه ساله بخشي از آن در مواقعي از سال صـادر و در ماههـايي از سـال نيـز                     

 هـزار   ۶۴طي دوره بررسي به طور متوسـط سـاالنه          . شود  براي تامين مصرف داخلي وارد مي     
 در ۵/۱۲۰شاخص خودبسندگي اين محـصول از  .  هزار تن وارد شده است۲/۲۴تن صادر و    

 درصد از توليد ۲۰دهد به طور متوسط       رسيده كه نشان مي    ۱۳۸۳ در سال    ۱۲۲ به   ۱۳۷۶سال  
  .شود مازاد بر مصرف آن صادر مي

دهـد     نشان مـي   ۱۳۷۶‐۸۵زميني در ايران طي دوره        مطالعه سياست تجاري واردات سيب    
 درصد حقـوق ورودي،  ۴۵ تا ۳۵زميني به ايران عالوه بر اعمال        ورود سيب  ۱۳۸۰كه تا سال    

. هاي بازرگاني و كـشاورزي مواجـه بـود        خانه  اي اخذ مجوز ورود از وزارت        غيرتعرفه با مانع 
 عالوه بر حذف مجوزها، حقوق ورودي به        ۱۳۸۲‐۸۳هاي برنامه سوم توسعه بويژه       طي سال 

همـين وضـعيت در دو سـال اول برنامـه           .  درصد رسيد  ۳۰ به   ۱۳۸۳تدريج كاهش و در سال      
  . چهارم توسعه نيز تداوم داشت

 ۳/۴۴ بـه رقـم منفـي    ۱۳۷۶ درصـد در سـال   ۵/۳زميني طي دوره از  اي سيب   عادل تعرفه م
نتـايج  .  رسيدو لذا ماليات ضمني بر توليد داخلـي آن اخـذ شـده اسـت      ۱۳۸۳درصد در سال    

 ۹۵/۱۸ درصـد بـراي دوره برداشـت و      ۵/۴۷حاصل از محاسبه تعرفـه فـصلي سـيب زمينـي،            
  .آيد درصد براي بقيه ماهها بدست مي

 بـه  ۱۳۷۶ ميليون تن در سـال  ۱۶/۱ درصد از ۲۷/۳توليد پياز در كشور با نرخ رشد        : يازپ
ميليون تـن  ۴/۱دهد به طور متوسط   افزايش يافت كه نشان مي۱۳۸۳ ميليون تن در سال  ۴۵/۱

 ۷/۹۶۸ درصـد از     ۹۴/۳مـصرف داخلـي پيـاز بـا نـرخ رشـد سـاالنه               . شـود   در سال توليد مي   
 ۲/۱طور متوسط بيـانگر    رسيد كه به   ۱۳۸۳ ميليون تن در سال      ۲۷/۱ به   ۱۳۷۶هزارتن در سال    

 بـه  ۱۳۷۶ هزارتن در سـال  ۱/۷۴صادرات پياز از . شد  با  ميليون تن مصرف داخلي در سال مي      
در طـول   .  درصـد اسـت    ۳/۸ تقليل يافت كه نرخ رشـد منفـي          ۱۳۸۳ هزارتن در سال     ۴۳/۴۰

د از توليد داخلـي كـشور صـادر شـده       درص ۵هزار تن معادل    ۷۰دوره به طور متوسط ساالنه      
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رسـيده كـه    ۱۳۸۳ در سال  ۲/۱۱۴ به   ۱۳۷۶ در سال    ۵/۱۱۹شاخص خودبسندگي نيز از     . است
 داخلـي صـادر     درصد از توليـد مـازاد بـر مـصرف    ۱۸دهد طي دوره به طورمتوسط        نشان مي 

  .است شده 
 كـه طـي   دهد  نشان مي۱۳۷۶‐۸۵مطالعه سياست تجاري واردات پياز در ايران طي دوره    

 درصد حقوق ورودي، با مـانع       ۳۰ ورود پياز به ايران عالوه بر اعمال         ۱۳۷۷ و   ۱۳۷۶دو سال   
، ممنوعيـت ورود پيـاز حـذف و بـه      ۱۳۷۸در سـال    . اي ممنوعيت ورود مواجه بـود       غيرتعرفه

هــاي بازرگــاني و كــشاورزي اضــافه شــد و در  خانــه جـاي آن، اخــذ مجــوز ورود از وزارت 
طـي  .  رسـيد  ۱۳۷۸‐۸۰ درصـد طـي سـالهاي        ۸۰ حقـوق ورودي بـه        نيز ۱۳۷۸‐۸۰هاي    سال
تـدريج     عالوه بـر حـذف مجوزهـا، حقـوق ورودي بـه            ۱۳۸۲‐۸۳هاي برنامه سوم بويژه       سال

همـين وضـعيت در دو سـال اول برنامـه           .  درصـد رسـيد    ۳۰ به   ۱۳۸۳كاهش يافت و در سال      
  .چهارم نيز تداوم دارد

 طي سـالهاي بعـد بـا نوسـان     ۱۳۷۶رصد در سال  د ۳/۱۵اي پياز طي دوره از        معادل تعرفه 
ترتيـب،    بـدين .  درصـد تنـزل يافـت      ۳/۴۳رقم منفـي     به ۱۳۸۳روبه كاهش گذاشت و در سال     

نتايج محاسبه تعرفه فـصلي پيـاز،   . دوره ماليات ضمني از توليد داخلي آن اخذ شده است       طي
  .آيد ست مي درصد براي بقيه ماههاي سال بد۸۲/۱۶و   درصد براي دوره برداشت۵/۵۳

 به  ۱۳۷۶ هزار تن در سال      ۶/۱۳۸ درصد از    ۲/۴توليد نخود در كشور با نرخ رشد        : نخود
 هـزارتن   ۵/۱۷۵ افزايش يافت كه بـه طـور متوسـط در هـر سـال                ۱۳۸۳هزار تن در سال     ۱۸۵

 هـزار تـن در   ۴/۱۱۵ درصـد از  ۵۷/۵مصرف داخلي نخود با نرخ رشد ساالنه   . شود  توليد مي 
 ۷۵/۱۵۴ رسيد كه به طـور متوسـط در هـر سـال       ۱۳۸۳هزار تن در سال     ۶/۱۶۸ به   ۱۳۷۶سال  

 پيوسـته روبـه كـاهش       ۱۳۷۶ هـزارتن در سـال       ۸صادرات نخود از    . شود  هزارتن مصرف مي  
بـا ايـن حـال طـي دوره بـه طـور             .  به كمتر از يك هـزار تـن رسـيد          ۱۳۸۳گذاشته و در سال     

. د داخلي كشور صـادر شـده اسـت    درصد از تولي۸/۲هزار تن معادل ۵متوسط ساالنه حدود    
 رسيده كـه در واقـع طـي    ۱۳۸۳ در سال  ۱۱۰ به   ۱۳۷۶ در سال    ۱۲۰شاخص خودبسندگي از    

  .  درصد از توليد مازاد بر مصرف داخلي صادر شده است۱۴دوره به طور متوسط 
دهـد كـه طـي         نـشان مـي    ۱۳۷۶‐۸۵مطالعه سياسـت تجـاري نخـود در ايـران طـي دوره              
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 درصد حقـوق ورودي، بـا   ۴۰ تا ۲۰د نخود به ايران عالوه بر اعمال         ورو ۱۳۷۶‐۷۹هاي   سال
و كـشاورزي مواجـه بـوده      هـاي بازرگـاني     خانـه   اي اخذ مجوز ورود از وزارت       مانع غيرتعرفه 

 با حذف مجوز وزارت جهاد كـشاورزي، حقـوق ورودي واردات ايـن              ۱۳۸۰در سال . است
 عـالوه بـر     ۱۳۸۲‐۸۳نامه سوم بـويژه     هاي بر  اما در سال  .  درصد افزايش يافت   ۸۵محصول به   

.  درصد رسـيد ۱۵ به ۱۳۸۳حذف مجوزها، حقوق ورودي به تدريج كاهش يافت و در سال   
  .همين وضعيت در دو سال اول برنامه چهارم توسعه نيز تداوم داشت

هاي بعد    طي سال  ۱۳۷۶ درصد در سال     ۱/۴اي نخود طي دوره از رقم منفي          معادل تعرفه 
و پـس از آن طـي     درصد رسـيد ۴/۵۰ به رقم ۱۳۷۹افزايش داشته و در سال  پيوسته ۱۳۷۹تا  

 انـدكي بهبـود     ۱۳۸۳ بتدريج روبه كـاهش گذاشـت و مجـدداً در سـال              ۱۳۸۰‐۸۲هاي   سال
 درصـد بـراي دوره زمـاني برداشـت و       ۲۷نتايج حاصل از محاسبه تعرفه فصلي نخود،        . يافت

  . درصد براي بقيه ماههاي سال بدست آمده است۳/۸
 ميليـون تـن در   ۱۷/۲ درصد از ۱۳/۰ توليد هندوانه در كشور با نرخ رشد منفي          :هندوانه

مصرف داخلـي آن بـا نـرخ رشـد منفـي      .  رسيد۱۳۸۳ ميليون تن در سال ۱۵/۲ به   ۱۳۷۶سال  
 رسـيد كـه   ۱۳۸۳ ميليون تن در سـال  ۷۴/۱ به ۱۳۷۶ ميليون تن در سال     ۸۵/۱ درصد از    ۸۷/۰

 در ۶/۱۱۷شـاخص خودبـسندگي از   . باشد  ميليون تن مي۷۷/۱متوسط مصرف ساالنه كشور   
درصـد از  ۱۸يافته كه طي دوره به طـور متوسـط          افزايش ۱۳۸۳ در سال    ۷/۱۲۳ به   ۱۳۷۶سال  

  .توليد مازاد بر مصرف داخلي صادر شده است
دهـد كـه طـي دو          نشان مي  ۱۳۷۶‐۸۵مطالعه سياست تجاري هندوانه در ايران طي دوره         

درصد حقوق ورودي، بـا مـانع   ۹۵ورود هندوانه به ايران عالوه بر اعمال   ۱۳۷۷ و   ۱۳۷۶سال  
و بـه   ، ممنوعيت ورود هندوانه حـذف    ۱۳۷۸در سال   . اي ممنوعيت ورود مواجه بود      غيرتعرفه

و مـضاف    هاي بازرگاني و كشاورزي اضـافه شـد         خانه  جاي آن، اخذ مجوز ورود از وزارت      
 افـزايش   ۸۰و    ۷۹،  ۱۳۷۸هـاي    صـد طـي سـال     در۱۸۰سـابقه     بر آن حقوق ورودي به رقم بـي       

 عـالوه بـر حـذف مجوزهـا، حقـوق      ۱۳۸۲‐۸۳هاي برنامه سوم توسعه بـويژه     طي سال . يافت
همـين وضـعيت در دو   .  درصـد رسـيد  ۴۰ بـه ۱۳۸۳و در سـال    يافته  ورودي به تدريج كاهش   

  . سال اول برنامه چهارم توسعه تداوم يافت
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سته منفـي بـوده كـه همـواره از توليـد داخلـي ايـن                اي هندوانه طي دوره پيو      معادل تعرفه 
 درصـد   ۹۵/۸۰نتايج محاسبه تعرفه فـصلي هندوانـه،        . محصول ماليات ضمني اخذ شده است     

  . درصد براي بقيه ماههاي سال بدست آمده است۷۶/۱۹براي دوره برداشت و 
تـن   ميليـون    ۵۵/۲ درصد از    ۴/۷فرنگي در كشور با نرخ رشد          توليد گوجه  :فرنگي  گوجه

 افزايش يافته است كه متوسـط توليـد سـاالنه           ۱۳۸۳ ميليون تن در سال      ۲/۴ به   ۱۳۷۶در سال   
فرنگي نيز همپاي رشد توليد       مصرف داخلي گوجه  .  ميليون تن است   ۴۹/۳اين محصول برابر    

 ۵/۳ بـه  ۱۳۷۶ ميليـون تـن در سـال    ۰۷/۲و از  ) درصـد ۸/۷با نرخ رشد سـاالنه      (افزايش يافته   
 ۹۱/۲ رسيده است كه متوسط مصرف داخلي ساالنه در طول دوره            ۱۳۸۳ل  ميليون تن در سا   
هزار تن  ۳/۲۸۰ به   ۱۳۷۶ هزار تن در سال      ۸/۲۱۸صادرات گوجه فرنگي از     . ميليون تن است  

 ۸/۱۲۲شـاخص خودبـسندگي از   .  درصد افزايش يافته اسـت ۶/۳ با نرخ رشد   ۱۳۸۳در سال   
 درصـد از توليـد مـازاد    ۶/۲۰طور متوسط  رسيده كه به ۱۳۸۳ در سال   ۱۲۰ به   ۱۳۷۶در سال   

  .شود بر مصرف داخلي صادر مي
 حكايـت از آن دارد      ۱۳۷۶‐۸۵فرنگي در ايران طـي دوره         مطالعه سياست تجاري گوجه   

 درصد حقـوق  ۲۵فرنگي به ايران عالوه بر اعمال   ورود گوجه۱۳۷۷و ۱۳۷۶كه طي دو سال   
، ممنوعيـت   ۱۳۷۸در سـال    .  بـوده اسـت    اي ممنوعيت ورود مواجـه      ورودي، با مانع غيرتعرفه   

هـاي بازرگـاني و       خانـه   فرنگي حذف و به جاي آن، اخذ مجوز ورود از وزارت            ورود گوجه 
، ۱۳۷۸ درصـد طـي سـالهاي        ۸۵كشاورزي اضافه شدو مضاف بر آن حقوق ورودي به رقم           

 عـالوه بـر حـذف    ۱۳۸۲‐۸۳طي سالهاي برنامـه سـوم توسـعه بـويژه           .  افزايش يافت  ۸۰و    ۷۹
  .  درصد رسيد۲۰ به ۱۳۸۳‐۸۵وزها، حقوق ورودي بتدريج كاهش يافت و در سالهايمج

فرنگي طي دوره غالباً منفي بوده است كـه مبـين عـدم حمايـت از                  اي گوجه   معادل تعرفه 
فرنگـي ميـزان    نتايج حاصل از محاسبه تعرفه فـصلي گوجـه    . فرنگي است   توليد داخلي گوجه  

هـاي سـال بدسـت      درصد بـراي بقيـه مـاه   ۰۶/۶و  داشت درصد براي دوره بر۶۶ فصلي    تعرفه
  .آمده است
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  بندي و مالحظات جمع

 محصول كشاورزي، محصوالت    ۲۹۴در ميان   : دهد كه   هاي تحقيق نشان مي     و يافته  نتايج
 و    فرنگي، پياز، نخود، سيب درختي، پرتقال، سـيب زمينـي، هندوانـه             كشاورزي شامل گوجه  

 ‐دوره زمـاني اعمـال تعرفـه فـصلي          .  فصلي در اولويت قرار دارند     انگور جهت اعمال تعرفه   
 محـصوالت كـشاورزي شناسـايي    ‐فروشي ماهانـه   دوره زماني برداشت و كف قيمت عمده    

/ ۳۰/۱۱هر سال تا   / ۱/۵از  (مرداد لغايت اول اسفند   : سيب درختي : شده بشرح زير بوده است    
مرداد ماه لغايت   : ؛ انگور )همان سال / ۳۰/۱۱تا  / ۱/۷(مهر لغايت اول اسفند   : ؛ پرتقال )هرسال

ــا  / ۱/۵( اول اســفند  ــر ســال ت ــان ســال/ ۳۰/۱۱ه ــي ؛ ســيب) هم ــت اول  : زمين ــاه لغاي ــر م تي
هرسال / ۱/۲(ارديبهشت ماه لغايت اول دي      : ؛ پياز )همان سال / ۳۰/۱۱هرسال تا   / ۱/۴(اسفند

همـان  / ۳۱/۶هرسـال تـا     / ۱/۳(خرداد ماه لغايـت شـهريور مـاه         : ؛ نخود )همان سال / ۳۰/۹تا  
خـرداد  : فرنگـي  ؛ گوجـه )همان سال/۳۰/۸هرسال تا / ۱/۴(تير تا اول آذر ماه : ؛ هندوانه )سال

مطابق نتايج برآورد نرخ تعرفه فـصلي       ). همان سال / ۳۰/۹هرسال تا   / ۱/۳(ماه    لغايت اول دي  
صـد؛   در۵/۶۵ درصـد؛ انگـور  ۵/۷۱ درصد؛ پرتقال ۷۰براي واردات در زمان برداشت سيب      

ــيب ــي س ــاز ۵/۴۷زمين ــد؛ پي ــود  ۵/۵۳ درص ــد؛ نخ ــه  ۲۷ درص ــد؛ هندوان ــد و ۸۱ درص  درص
  . شود  درصد برآورد مي۶۶فرنگي  گوجه

  هاي سياستي توصيه

فرنگـي، پيـاز، نخـود، سـيب درختـي، پرتقـال، سـيب             محصوالت كشاورزي گوجـه     ‐۱
طـور، دوره    همـين .و انگور جهت اعمال تعرفه فصلي در اولويت قـرار دارنـد           زميني، هندوانه 

 بـشرح زيـر اعمـال       ‐ دوره زماني برداشت و كف قيمـت ماهانـه           ‐زماني اعمال تعرفه فصلي   
: ؛ پرتقـال  )هرسـال / ۳۰/۱۱هر سـال تـا      / ۱/۵از  (مرداد لغايت اول اسفند     : سيب درختي : شود

/ ۱/۵( مرداد ماه لغايت بهمن ماه      : ؛ انگور )همان سال / ۳۰/۱۱تا  / ۱/۷(مهر لغايت اول اسفند     
هرسـال تـا    / ۱/۴(تيـر مـاه لغايـت اول اسـفند        : زمينـي   ؛ سـيب  ) همان سـال  / ۳۰/۱۱هر سال تا    

؛ )همان سال / ۳۰/۹هرسال تا   / ۱/۲(ارديبهشت ماه لغايت اول دي      : ؛ پياز )همان سال / ۳۰/۱۱
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تيـر تـا اول   : ؛ هندوانه )همان سال / ۳۱/۶هرسال تا   / ۱/۳(خرداد ماه لغايت شهريور ماه      : نخود
/ ۱/۳(مـاه   خـرداد لغايـت اول دي  : فرنگـي  ؛ گوجه)همان سال/۳۰/۸هرسال تا  / ۱/۴(آذر ماه   

 ). همان سال/ ۳۰/۹هرسال تا 

حداكثر تعرفـه مجـاز كـه بـاالترين نـرخ تعرفـه             ( در قانون مقررات تعرفه تثبيت شده        ‐۲
 درصد و در خـارج از آن        ۷۰براي واردات در دوره برداشت سيب درختي        ) فصلي نيز است  

 ۲۸ درصــد و در خــارج از آن ۵/۷۱درصـد؛ پرتقــال در دوره برداشـت   ۳۰اربردي تعرفـه كــ 
زمينـي     درصـد؛ سـيب    ۴/۲۴ درصد و در خارج از آن        ۵/۶۵درصد؛ انگور در دوره برداشت      

 ۵/۵۳ درصـد؛ پيـاز در دوره برداشـت       ۱۹ درصد و در خـارج از آن         ۵/۴۷در دوره برداشت    
 درصـد و در خـارج از   ۲۷دوره برداشـت   درصد؛ نخود در ۸۲/۱۶درصد و در خارج از آن       

ــت   ۳/۸آن  ــه در دوره برداش ــد؛ هندوان ــارج از آن  ۸۱ درص ــد و در خ ــد و ۲۰ درص  درص
ــاني برداشــت  گوجــه ــشنهاد ۶ درصــد و در خــارج از آن ۶۶فرنگــي در دوره زم  درصــد پي

 .شود مي

نـارنگي   و پرتقالتعرفه فصلي  ۱۳۸۵ و واردات سال مقررات صادراتكتاب براساس  ‐۳
و    گـيالس ؛درصد ۴۵  بهمن۱۵ز اول تير تا ا سيب ؛ درصد۴۵بهمن، نيمه دوم از اول مهر تا 

تـا اول  نيـز از اول ارديبهـشت   زردآلـو   و درصـد  ۴۵آلبالو از اول ارديبهشت تا اول شهريور 
اي ميان تعرفه فصلي اعمال شده مذكور بـا آنچـه از      چنانچه مقايسه  . است درصد ۱۵ شهريور

دست آمده اسـت، صـورت گيـرد گويـاي آن اسـت در گـستره محـصوالت،         نتايج تحقيق ب  
 .هاي فصلي محصوالت منتخب تغييراتي بايستي صورت گيرد دامنه زماني آن و ميزان تعرفه

 در بعضي از ماههاي سال كه غالباً مصادف با دوره برداشت محصوالت فـوق اسـت،              ‐۴
 اختيـار داشـتن انبـار و        قيمت محصوالت در كـف اسـت، وزارت بازرگـاني در صـورت در             

اين ذخاير در ماههاي پرتقاضاي سال      . سازي نمايد   تواند اقدام به خريد و ذخيره       سردخانه مي 
  .گيرد مورد استفاده و توزيع قرار 
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