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  هاي سازگاري شاخص

  چکيده 
هاي تجارت ترجيحي به صورت دوجانبه، يكي از ابزارهاي متنـوعي             نامه  موافقتورود به   

حاضـر    اگر چـه در حـال     . نمايند  است كه كشورها براي توسعه تجارت خود از آن استفاده مي          
ا حدود زيادي به گـسترش تجـارت   ، تسازمان جهاني تجارت نظام تجارت چندجانبه در قالب      

هاي دوجانبه كماكان به عنوان ابزار سياست تجاري اهميت  نامه موافقتنمايد، ليكن  كمك مي
  .اند خود را حفظ كرده

اقتصاد ايران در استفاده از اين ابزار سياستي در ابتداي راه قرار دارد و تجربه چندان قابـل                   
 تجـارت  نامـه  موافقـت  يك يامضا. ها ندارد  نامه  موافقت استناد و اعتنايي در زمينه تأثيرات اين      

ي طـي شـده باشـد،     تـر، مراحـل چنـد    ترجيحي و اجرايي شدن آن، مستلزم آن است كه پـيش     
ــزار . ي  و نيــز مــذاكره تجــارنامــه موافقــتازجملــه انتخــاب طــرف  بــديهي اســت موفقيــت اب

قيم بـا نحـوه بـه انجـام     ي دوجانبه ترجيحـي در گـسترش تجـارت، ارتبـاط مـست             ها  نامه  موافقت
با انتخاب صـحيح و مبتنـي     . ، دارد نامه  موافقترساندن مراحل قبلي آن، ازجمله انتخاب طرف        
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ي مذاكره، امكان حصول به نتايج مورد انتظار در زمينه گسترش تجارت  بر اصول علمي طرفها  
  .يابد افزايش مي

هـاي اوليـه انتخـاب كـشورها          يدر اين مطالعه برآنيم تا با ارائه يك متدولوژي براي بررس          
. اصول علمـي مبتنـي نمـاييم       بر  را نامه  موافقت، فرايند انتخاب طرفهاي     نامه  موافقتجهت عقد   

 تجارت ترجيحي ايران بـا  نامه موافقتبدين منظور با استفاده از روش ارائه شده توسط مايكلي  
 انحـراف تجـارت بـا   هـاي ايجـاد و    سه كشور اندونزي، سـوريه و تركيـه را از جهـت پتانـسيل            

  .ايم بندي كرده يكديگر مقايسه و آنها را رتبه
ي  ي بـه عنـوان طرفهـا    نتايج بررسي نشان داد كه از ميان سه كشور سوريه، تركيه و اندونز         

ي هم ازحيـث   ي اسالمي ايران، تجارت ترجيحي با اندونز احتمالي تجارت ترجيحي با جمهور 
ي  ا نامــه موافقــت توانــد نــسيل انحــراف تجــارت، مــيپتانــسيل ايجــاد تجــارت و هــم از نظــر پتا

ي  ي بعـد  هـا  ي يادشـده در رتبـه   هـا  ي تركيه و سوريه ازنظر پتانسيل  كشورها. تر باشد   تأثيرگذار
  .قرار دارند

 .JEL: F100 , F140, F130بندي  طبقه
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  مقدمه

رت اي كه در حـوزه تجـا   هاي اقتصادي و هم مطالعات تجربي گسترده امروزه، هم نظريه  
الملل صورت گرفته اسـت، بـه قـوت مـدعي تـأثير مثبـت گـسترش تجـارت بـر اقتـصاد                         بين

از همين روست كه كشورها ضـمن آنكـه تـالش           . كشورها و به ويژه بر رشد اقتصادي است       
 گيرنـد و     نمايند از تمام ظرفيت سياستگذاري ملي خود در حوزه تجـارت خـارجي بهـره                مي

هـاي    هـا و همگرايـي      ارت خـارجي بخـشند، در سـازمان       اي به سياستگذاري تجـ      نقش فعاالنه 
تـر و   نتيجـه تـداوم ايـن رونـد، پيچيـده     . نماينـد  المللي نيز نقش فعالي را ايفا مـي      اقتصادي بين 

 يتر شدن ماهيت مذاكرات تجاري در سالهاي اخيـر اسـت كـه طبيعتـاً مـستلزم ارتقـا                    دشوار
ــه    ــه ب ــراي ورود فعاالن ــش و كــارايي در حــوزه تجــارت ب ــز  دان سياســتگذاري تجــاري و ني

  .المللي است هاي بين همگرايي
در ديپلماسي تجاري، معموالً از سه ابزار بـراي رفـع موانـع تجـاري و گـسترش تجـارت                

  :شود كه عبارتند از استفاده مي
  سازمان جهاني تجارتالحاق به (ورود به نظام تجارت چندجانبه( 

 اي هاي منطقه ورود به ترتيبات و همگرايي 

 هاي ترجيحي دوجانبه نامه موافقت به ورود  
به رغم آنكه اقتصاددانان در مفيد بودن هر سه رويكرد ياد شده به طور همزمان اختالف                

سـازمان  نظر دارند، ليكن در سالهاي اخير، به موازات عضويت اغلـب كـشورهاي جهـان در      
ا انعقـاد  اي و يـ  هـاي منطقـه   ، کشورها تالش زيـادي را نيـز صـرف همگرايـي         جهاني تجارت 

اقتـصاد ايـران و بخـش       . نماينـد   هـاي تجـارت آزاد و يـا ترجيحـي دوجانبـه مـي               نامه  موافقت
واقعيـت  . بازرگاني خارجي آن در استفاده از هر سه ابزار ياد شده، در ابتـداي راه قـرار دارد                 

، عليرغم قدمت طرح موضـوع آن،  سازمان جهاني تجارتآن است كه برنامه الحاق ايران به  
اي حداقل ده ساله تـا      بينانه فاصله   ترين مرحله آن قرار دارد و تقريباً در نگاه خوش           اييدر ابتد 

در حـوزه   . عضويت در اين سازمان و ورود بـه نظـام تجـارت چندجانبـه پـيش روي ماسـت                  
اي در حـال مـذاكره    اي نيز، اگر چه چندين پيمان تجاري منطقه         هاي تجاري منطقه    همگرايي
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اي بـه مرحلـه اجـرا          تجـارت ترجيحـي يـا آزاد منطقـه         نامـه   موافقتاست، ليكن تاكنون هيچ     
 D-8 تجـاري  نامـه  موافقـت  تجاري اكو موسوم به اكوتا و نامه  موافقتنرسيده است، گواينكه    

هـاي دوجانبـه پيـشرفت انـدكي در          نامه  موافقتصرفاً در حوزه    . ١در مرحله نهايي شدن است    
 كه با كشورهاي    نامه  موافقت ۱۵ از ميان قريب     سالهاي اخير به وقوع پيوسته است به طوريكه       

 بـه مرحلـه تـصويب و اجـرا     نامـه  موافقـت انـد، دو   اند و يا در حال مذاكره       ديگر مذاكره شده  
  .اند رسيده

با توجه به آنچه از وضعيت استفاده از ابزارهاي گسترش تجارت در مورد اقتـصاد ايـران                 
 كشور در سياسـتگذاري تجـارت خـارجي،    هاي بخش بازرگاني گفته شد، و با توجه به رويه 

توان چنين برداشت نمود كه در ميان مدت، راهكار متـصور بـراي ايـران بـراي گـسترش                 مي
هـاي تجـارت    نامـه  موافقـت اي و عقـد   هـاي منطقـه   توسـل بـه همگرايـي   ) غيرنفتـي (تجـارت  

  .ترجيحي با كشورهاي مختلف است
ــ   ــن دو حــوزه اس ــذاكره در اي ــك  آنچــه كــه در دســتور كــار م ــذاكره ي ت، تنظــيم و م

از اينرو در اين مطالعه برآنيم تا به        . اي و يا دوجانبه است       تجارت ترجيحي منطقه   نامه  موافقت
 تجـارت  نامـه  موافقـت هـاي   اين پرسـش پاسـخ دهـيم كـه چنانچـه ايـران در انتخـاب طـرف            

 را  مـه نا  موافقـت هـاي      طـرف   بايد هايي  عمل نمايد، با چه مالك    ) و نه انفعالي  (ترجيحي فعال   
هاي تجـارت ترجيحـي را از        نامه  موافقتهاي احتمالي     توان طرف   انتخاب نمايد و چگونه مي    

  . ٢بندي كرد بندي و اولويت  ترجيحي با آنها رتبهنامه موافقتحيث ميزان تأثيرگذاري عقد 
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.            ليکن به دليل آنکـه  .  اين موافقتنامه اجرايي شود ٢٠٠٨ آوريل   ٢٤در ميان اعضای اکوتا توافق شده است که از تاريخ
با ايـن وجـود بمحـض    . شود ليست کاالهای ترجيحی مورد مبادله قرار نگرفته است در عمل هنوز ترجيحی اعطا نمی           

  . مبنای محاسبه کاهشهای تعرفه ای خواهد بود٢٠٠٨ کشورها در آوريل مبادله ليستها از سوی اعضا، تعرفه های
.           در اين مطالعه قصد برآورد آثار و منافع رفاهی موافقتنامه و يا محاسبه آثار ايجاد و انحراف تجارت را نـداريم، بلکـه

يـک از موافقتنامـه هـا را    های ايجاد و انحراف هـر   ، پتانسيل)ex-ante(های پيشينی   صرفاً با معرفی و محاسبه شاخص     
را از غير مهم بازشناسی خواهيم  ) چه اين آثار مثبت باشد و چه منفی       (های مهم و اثر گذار       محاسبه کرده و موافقتنامه   

توضيح اين نکته الزم است که در چارچوب ادبياتی که در اين بررسی مورد استفاده قرار می گيرد، موافقتنامـه           . کرد
بدين اعتبار، موافقتنامه هـا يـا مهـم    . است که پتانسيل ايجاد و انحراف آن بيشتر باشد) Relevant(ای مهم و اثرگذار   
و يا مضر بـه   در صورتی که مهم باشند، ممکن است با توجه به آثار محتمل رفاهی شان سودمند            . هستند و يا غير مهم    

ار، مهم تر يا تـاثير گـذارتر بـه معنـای در بـر         بنابر اين در اصطالحات فنی به کار رفته در اين نوشت          . حال اقتصاد باشند  
. داشتن آثار بيشتر مثبت يا منفی است و سودمندی يا مضر بودن به معنای آن است که رفاه افزايش يا کاهش می يابد           

  .در بخش چهارم مقاله به اين مفاهيم بيشتر پرداخته شده است
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توان بـا اسـتفاده    اهميت پرداختن به اين موضوع در آن است كه اوالً با انجام اين كار مي     
هـاي تجـارت     نامـه   موافقـت هاي علمي، بخشي از فراينـد          شيوه استاندارد مبتني بر پايه     از يك 

ثانياً، نظر به  . ها، روشمند و مبتنی بر پايه های علمی كرد          ترجيحي را در مرحله انتخاب طرف     
بر است که تا حصول به نتيجه و ظـاهر            اينكه مذاكرات تجاري اساساً فرايندي پيچيده و زمان       

هـايي را كـه       توان طـرف    دوره چندساله بايد طي شود، با استفاده از اين روش مي          شدن نتايج   
تواند حـائز تـأثيرات مثبـت بيـشتري باشـد شناسـايي نمـوده و در                    با آنها مي   نامه  موافقتعقد  

) ex-ante(ثالثـاً، روش بررسـی در ايـن مطالعـه يـک روش پيـشينی      . اولويت مذاكره قرار داد  
توان به يک داوری در مورد مهم و موثر بـودن            ود به موافقتنامه می   است و از اينرو قبل از ور      

در ايـن مطالعـه بـر آنـيم تـا عقـد موافقتنامـه تجـارت             . يا نبودن يک موافقتنامه دسـت يافـت       
ترجيحی ايران با هريک از سـه کـشور سـوريه، ترکيـه و انـدونزی را بـصورت دو جانبـه از                       

علت انتخاب اين سه كـشور ايـن بـوده          . کنيمثيرگذاری احتمالی با يکديگر مقايسه      أجهت ت 
. ، ايـن كـشورها اكنـون در دسـتور كـار قـرار دارد              نامـه   موافقـت است كه مـذاكرات انعقـاد       

  : سازماندهی مطالعه به صورت زير است
ــا   ــه PTAدر بخــش بعــدي بــه نظريــه هــای مــرتبط ب  خــواهيم پرداخــت و در ايــن اثنــا ب

دو دسته نظريات غالـب اشـاره کـرده و ارتبـاط        های بنيادين هر يک از       خاستگاهها و پرسش  
در بخـش سـه مـروری بـر پيـشينه          .  روشن خواهيم نمـود    PTAمطالعه حاضر را با نظريه های       

تحقيق انجام گرفتـه اسـت و در بخـش چهـارم متـدولوژی انجـام کـار و شاخـصهای مـورد                       
ثر وکهای مـ بخش پنجم به بررسی و محاسبه شاخصها و مال. اند استفاده معرفی و تشريح شده    

بخـش  . اند می پـردازد    ها در ميان کشورهايي که به عنوان نمونه انتخاب شده          بودن موافقتنامه 
  .پايانی مقاله به جمع بندی و توصيه های سياستی اختصاص دارد

   چارچوب نظري.۱

درصـحت  ) ۱۹۹۱ (٢، برخي از محققين از جمله سامرز      )۱۹۵۰ (١پس از طرح نظريه واينر    
ي بعدي ازجملـه پاناگاريـا    ي نظر ها ي ترديد كردند، ليكن تحليل حراف تجاراثر موسوم به ان  
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 ٣)۱۹۹۷(ي و فرانكل   ، و٢)۱۹۹۶( و همينطور مطالعات تجربي مانند ييتس        ١)۱۹۹۶ و   ۱۹۹۵(
 ٥و كريــشنا) ۱۹۹۵ (٤ي اقتــصاد سياســي ازجملــه گروســمن و هلــپمن هــا و همينطــور تحليــل

از ديگـر مطالعـاتي كـه در چـارچوب          . ٦جارت هستند حاكي از وجود اثر انحراف ت     ) ۱۹۹۵(
و ) ۱۹۷۶ (٧تـوان بـه كمـپ و ون         ي پرداختنـد، مـي      ا  تحليل ايستا به موضوع ترجيحات تعرفه     

اشاره كـرد كـه بـه ترتيـب آثـار رفـاهي ترجيحـات را در اتحاديـه                ) ۱۹۸۱ (٨برچر و بگواتي  
 ١٠، جانـسون )۱۹۶۵ و aوb (٩كوپر و ماسل. گمركي و بازار مشترك مورد بررسي قرار دارند 

توسـعه بـا    ي درحـال   ، در پاسخ به اين پرسش كـه آيـا كـشورها           )۱۹۶۸ (١١و بگواتي ) ۱۹۶۵(
ي جـايگزيني   ي اسـتراتژ  هـا  توانند هزينـه  ي در تجارت ميان خود مي  ا  ي ترجيحات تعرفه    اعطا

تنـد تقليـل   ي حاصل از مقياس، نتيجـه گرف    ها  واردات را تقليل دهند يا خير، با استناد به صرفه         
  . پذير است ي استراتژی جايگزينی واردات امكان ها هزينه

   PTAي در قالـب   ا ي منطقـه  در تبيين نـسبت ميـان ترتيبـات تجـار    PTA ي  ي پويا ها نظريه
بـسته بـه اينكـه مـسير     .  پديـد آمدنـد  ١٢ي چندجانبـه    ها در قالب مذاكرات تجـار       ي  با آزادساز 

ي چندجانبـه را بـه طـور كلـي از مـسير               اكرات تجار ي در قالب مذ     زماني كاهش موانع تجار   
PTA                 ي مربـوط  ي تجـار    جدا در نظر بگيريم و يا اين دو مسير را مؤثر بر هم بـدانيم، بلوكهـا  

 ١٤ي بازدارنـده   و يا بلوكهـا ١٣ي سازنده ي تجار ي ممكن است بلوكها ا ي منطقه ها  به همگرايي 
  ، )۱۹۹۳ (١٥وان بــه مطالعــات بالــدوينتــ در ايــن ارتبــاط مــي. گرايــي باشــند بــراي چندجانبــه
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  .اشاره كرد) ۱۹۹۴ (٢ي و لو) ۱۹۹۵ (١كريشنا

 پيشينه تحقيق .۲

هـاي گمرکـي در قالـب امـضاي           در تحليل آثار آزادسازي تجـاري و يـا کـاهش تعرفـه            
هاي تجارت ترجيحي يـا آزاد، در ادبيـات اقتـصادي از روشـهای مختلفـی بهـره                 نامه  موافقت

الً به اختصار به مطالعات انجـام شـده در قالـب هـر يـک از مـدلهای                   گرفته شده است که ذي    
  .کنيم مذکور  اشاره می

   مدل جاذبه تجاری.۲‐ ۱
الملـل بـه    اين مـدل را در تجـارت بـين    ) ۱۹۶۳(و پويهونن   ) ۱۹۶۲(بار تين برگن      نخستين
، اگرچه ايراداتی بر اين مدل گرفتـه شـده اسـت، از جملـه بـر مبـانی نظـری آن             . کار گرفتند 

در مـدلهاي جاذبـه تجـاري، تجـارت     . ليکن اين مدل در سالهای اخير مجدداً احيا شده است   
دو جانبه را به عنوان تابعي از درآمد، جمعيـت، فاصـله جغرافيـايي و نيـز عـضويت شـرکاي                     

  .نمايند اي تعريف مي تجاري در يک ترتيب تجاري منطقه
ري سعي در پاسخ بـه ايـن پرسـش           با استفاده از چندين مدل جاذبه تجا       ٣)۱۹۹۷(فرانکل  

هاي تجارت ترجيحـي بـه افـزايش تجـارت ميـان کـشورهاي عـضو         نامه دارد که آيا موافقت   
وي همچنين در مطالعه خود به اين پرسش هـم پرداختـه اسـت کـه                . کمک کرده اند يا خير    

 نمايند يا خير؟ مطالعات واماکيـديس  اي ايجاد مي ها انحراف تجارت قابل مالحظهPTA آيا 
 نيز از معدود مطالعات اين حوزه است که به اين پرسش پرداخته است که آيا يک                 ٤)۱۹۹۹(

اقتصاد بسته بايد تجارت خارجي خود را به روي همه کشورها بگـشايد يـا خـود را محـدود                    
. اي بنمايـد    کننده در ترتيبات تجاري منطقـه       به گشودن تجارت بر روي کشورهاي مشارکت      

هـاي ايـن رويکـرد را در حـوزه سياسـت تجـاري بـه           کاربـست  ٥)۱۹۹۷( فرانسوا و راينـارت   
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پژوهشنامه بازرگاني 

  .اند تفصيل بحث کرده

  مدلهاي تعادل جزئي .۲‐۲
در مدلهای تعادل جزئی معموالً بـدنبال بررسـی آثـار ناشـی از آزادسـازی در بخـشهای                   

در ايـن مـدلها پـس از        . نمـاييم   بخصوص هستيم و در اين راستا از سناريو سازی استفاده مـی           
اختار اقتـصاد در يـک زيـربخش، تغييـرات سياسـتی را در قالـب سـناريو در مـدل                     تخمين س 

الملــل  تــوان بــه مطالعــه کميــسيون تجــارت بــين در ايــن زمينــه مــی. نماينــد ســازی مــی شــبيه
 از ٢در اين مطالعه آثار حذف محدوديتهای تجاری در سـه بخـش  .  اشاره کرد ١متحده  اياالت

 بـرآورد  ۱۹۹۹ ميليـون دالر در سـال       ۲/۵ن برابـر    کنندگا  بخشهای کشاورزی بر رفاه مصرف    
 در قالـب يـک مـدل تعـادل جزئـی بـه بررسـی تـاثير                  ٣)۱۹۹۶(همچنين هاف بـاوئر     . گرديد

ای  حمايتها در اقتصاد آمريکا پرداخت و به اين نتيجه رسيد که حمايتهای ايـن کـشور هزينـه    
نموده است که ايـن مقـدار       کنندگان     متوجه مصرف  ۱۹۹۰ ميليارد دالر را در سال       ۷۰بالغ بر   

هـای   از ديگر يافتـه .  درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور در آن سال بوده است          ۲/۱برابر  
های بـااليي برخـوردار     بخش که از تعرفه    ۲۱ها در     اين تحقيق آن بود که حذف کامل تعرفه       

  .دگردي  هزار فرصت شغلی با مهارت پايين می۱۹۰بودند منجر به از دست رفتن حدود 
ارتباط با برآورد آثار ايجـاد و انحـراف   «از ديگر مطالعات تعادل جزيي ايستا كه به ويژه     

ي اسـت، مطالعـاتي اسـت كـه در قالـب       ا ي حائز اهميت ويـژه     ي تجار   ها  نامه  تجارت موافقت 
ي اسـمارت   سـاز  ي شـبيه  برآوردهـا . انـد   انجـام پذيرفتـه   ) SMART(ي اسمارت     ساز  مدل شبيه 

ي واردات   و كشش تقاضـا  ها ي تجارت، ميزان كاهش تعرفه      ثر از سطح جار   أبطور مستقيم مت  
، از مجمـوع دو اثـر ايجـاد           نامـه   كل آثار ناشـي از ايجـاد موافقـت        . و جانشيني واردات است   

ي اسـمارت توسـط برخـي از          سـاز   مـدل شـبيه   . گـردد   تجارت و انحراف تجارت محاسبه مي     
گذشـته از   . ي مختلفـي اسـت      هـا   ي مزيـت     دارا ي به كـار رفتـه و        كشورها در مذاكرات تجار   

ي ايـن مـدل آن اسـت كـه در             سهولت دسترسـي بـه آمـار و اطالعـات الزم، ازجملـه مزايـا              
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يـي كـه براسـاس رويكـرد ليـست مثبـت باشـد، ارزيـابي اثـرات هـر ليـست را               ها  نامه  موافقت
ي   هـا   نامـه   فقـت تواند به سرعت انجام داده و جهت توازن امتيازات كه يكي از اركـان موا                مي

ي است، حذف و يا اضافه نمودن كاال يا كاالهايي را به ليست امتيـازات جهـت ايجـاد                     تجار
  .توازن امتيازات پيشنهاد نمايد

كننـدگان در مرحلـه مـذاكره      ي از آنچـه مـذاكره       تواند تصوير آشـكار     مدل اسمارت مي  
ذاكرات مفيـدتر باشـند،     هاي خاصي از اقتصاد كه در مـ         احتياج دارند به ويژه در مورد بخش      

ي   هـا   در ايـن روش اثـر تغييـر سـطوح تعرفـه در سـناريو              . كننده قـرار دهـد      در اختيار مذاكره  
ي در سطح كااليي مـورد        نامه تجار   ي عضو هر موافقت     ي تجارت كشورها    مختلف، در الگو  
  .گيرد ارزيابي قرار مي

مارت انجـام شـده اسـت،    ي اسـ  سـاز  ي در ايران با اسـتفاده از مـدل شـبيه         مطالعات متعدد 
ي  نامـه نظـام ترجيحـات تجـار     ي ارزيابي آثار ايجاد و انحـراف تجـارت موافقـت            ازجمله برا 

نامه تجـارت ترجيحـي      و نيز موافقت  ) TPS/OIC(ي عضو سازمان كنفرانس اسالمي        كشورها
اشـاره  ) ۱۳۸۴ و   ۱۳۸۳(توان به مطالعات انجام شـده توسـط ثاقـب              مي D-8ي عضو     كشورها

ي   ي دوجانبه نيـز، مطالعـه ثاقـب، صـادقي يارنـد             نامه ترجيحات تجار     در زمينه موافقت   .نمود
  .ازجمله مطالعات قابل ذكر در اين ارتباط هستند) ۱۳۸۵(

   مدلهاي تعادل عمومي.۲‐۳
سازی است و از اين جهت مـشابهت   استفاده از مدلهای تعادل عمومی نيز متضمن سناريو       

تـوان بـه مطالعـه کونـان و        اي از ايـن روش مـي        به عنوان نمونـه   . با مدلهای تعادل جزئی دارد    
 اشاره کرد که در آن از يک مدل تعادل عمومي رقابتي با بازده به مقيـاس                 ١)۱۹۹۸(هوکمن  

نامـه تجـارت ترجيحـي ميـان مـصر و       ثابت براي ارزيـابي ميـزان عايـدات احتمـالي موافقـت       
عمومی عالوه بر آنکه تعامالت بخـشهای       در يک مدل تعادل     . اتحاديه اروپا، استفاده کردند   

شود ممکن است روابط تجاری کـشور بـا ديگـر کـشورهای       مختلف اقتصادی مدلسازی می   
جهان نيز مدلسازی شود و آثار آزادسازی را در ارتباط متقابل با ديگر کـشورها نيـز تحليـل                   
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لهای تجاری و  از اين دسته است که کاربردهای فراوانی از آن برای تحلي          GTAPمدل  . نمايد
از ديگرمطالعـات در قالـب مـدل        . برای کشورهای مختلف مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت          

، دملـو و   ١)۱۹۷۸(بـودوی و تردنيـک   : تـوان بـه مـوارد زيـر اشـاره کـرد          تعادل عمومی مـی   
 ٥)۱۹۹۷(، يانگ و همکـاران       ٤)۱۹۹۷(، هرتل   ٣)۱۹۹۲(، دملو و تار     ٢)۱۹۹۴(روالندهولست  
  .٦ )۱۹۹۷(ف ، و يونگ و ها

در حوزه مطالعات داخلی نيزکه با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه صورت               
اشـاره  ) ۱۳۸۳(و ذوالجنـاحی اسـکويي      ) ۱۳۸۱(توان به مطالعه مجاور حسينی        اند می   پذيرفته

  .کرد

   رويکرد پيشينی مايکلی.۲‐۴
هـاي گفتـه    ويکردها و روش، به مشکالتي که در ارتباط با هر يک از ر       )۲۰۰۰(پاناگاريا  

بـراي مثـال در رابطـه بـا روش تعـادل عمـومي قابـل             . شده وجـود دارد، اشـاره کـرده اسـت         
هـا قدرتمنـدتر از روشـهاي ديگـر اسـت، لـيکن از آنجـا کـه          محاسبه، ضمن آنکه اين روش  

هاي رفتاري در مدل است، امکان دسـتکاري          متکي بر داخل کردن برخي ضرايب و ويژگي       
  .تيجه خاص کردن در آن وجود داردو ناظر به ن

٧هاي پسينی  در مورد روش
شـدن   نيـز بايـد گفـت ايـن روشـها پـس از امـضا و اجرايـي         

هـاي تجـارت ترجيحـي و يـا آزاد قابـل کاربـست اسـت و قبـل از وارد شـدن در                          موافقتنامه
توانـد   نمـی توان با اتکاي به آنها توصيه به ورود يا اجتناب کرد و بدين اعتبـار          موافقتنامه نمي 

ثانيـاً، درمـدلهاي جاذبـه نيـز     . به پرسشها و چالشهای فعلی حوزه تجارت خارجی پاسخ دهـد    
گيرد که انتظـار داريـم        فاصله جغرافيايي به عنوان يک متغير توضيحي مورد استفاده قرار مي          

هـاي تجربـي حـاکي از      آنکه بسياري از يافتـه      تاثير منفي بر تجارت دو جانبه داشته باشد حال        
انـد سـطح تجـارت بـااليي را تجربـه       ن است که کشورهايي با فاصله جغرافيايي باال توانسته   آ
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  .نمايند
رويکردي را ارائه نموده است که با اسـتفاده از  ) ۱۹۹۶و۲۰۰۱(طي سالهاي اخير مايکلی    

ثيرات ايجاد و انحراف تجـارت بـر        أ به ارزيابي امکان بالقوه ت     ١توان به صورت پيشينی     آن مي 
در قالب اين   . نامه تجارت ترجيحي با طرف ديگر، اقدام کرد         د شدن در يک موافقت    اثر وار 

توان امکان و احتمال مطلوبيت يا عدم مطلوبيت موافقتنامه با يک کـشور و نيـز                  رويکرد، مي 
را نيز ارزيابي کـرده  ) مثبت يا منفي(و يا تاثيرگذاري شديد     ) مثبت يا منفي  (تاثيري    امکان بی 

های احتمـالی ترجيحـات تعرفـه ای، از          گروهی از کشورها را به عنوان طرف      و از اين طريق     
بديهی است جهت محاسبه ميـزان      . ای رتبه بندی نمود    جهت ميزان تاثيرگذاری ترجيح تعرفه    

تاثيرات و برآورد آثار ايجاد و انحراف تجارت و ديگر آثـار، الزم بـه اسـتفاده از روشـهای                    
  .تکميلی است

راي بررسي موافقت نامه تجارت ترجيحي ميان کشورهاي امريکاي         وي اين رويکرد را ب    
با توجه به اينکه نياز دستگاه سياستگذاري بخش بازرگـاني کـشور،            . التين به کار بسته است    

نامـه تجـارت ترجيحـي بـا گروهـي از کـشورهايي اسـت کـه                   ارزيابي آثار احتمالي موافقت   
، به نظر می رسـد ايـن روش ابـزار مناسـبی             خواستار عقد موافقت نامه مذکور با ايران هستند       

برای سنجش و پاسخگويی بـه بخـشی از پرسـشها در بخـش بازرگـانی در زمينـه چگـونگی                
  .انتخاب طرفهای موافقتنامه است

 در بخش بعـدی بـه ارايـه متـدولوژی مـايکلی خـواهيم پرداخـت و سـپس آن را بـرای                       
ونزی بـه صـورت دوجانبـه بـه کـار       بين ايران و سه کشور سوريه، ترکيـه و انـد        PTAمقايسه  

  .خواهيم بست

   معرفی متدولوژی انجام کار.۳

   فروض و مالحظات.۳‐ ۱
  :اين روش مبتنی بر فروض چندي است که توجه به آنها بايسته است

هـاي تجـارت    نامـه  موافقـت اين مطالعه صـرفاً ابعـاد اقتـصادي آزادسـازي و ورود بـه           ‐۱
____________________________________________________________________ 

 

1. ex-ante. 



پژوهشنامه بازرگاني 

  .نسبت به منافع و مضار سياسي آنها ساكت استدهد و   را مدنظر قرار ميPTAترجيحي 
 از ميان ابعاد و مالحظات اقتصادي نيز، توجه خود را معطوف و محـدود بـه تـأثيرات              ‐۲

  .  خواهيم نمود١آزادسازي ياد شده بر جريانات تجاري
هاي تجـارت ترجيحـي در كـانون توجـه قـرار       نامه موافقت در بررسي حاضر موضوع   ‐۳

هـاي    هاي گمركي كـه مـستلزم اعمـال تعرفـه           تايج آن را به تشكيل اتحاديه     توان ن   دارد و نمي  
  . بر واردات از كشورهاي خارج از اتحاديه گمركي است، تعميم داد٢مشترك خارجي

نمـاييم، لـيكن در       هاي كمـي بـراي انجـام مطالعـه اسـتفاده مـي               اگر چه ما از شاخص     ‐۴
اهده تجـاري بخـصوص مهـم اسـت يـا           نهايت به يك داوري كيفي درباره اينكه آيا يك مع         

  .خير، دست خواهيم يافت
، بــراي بررســي و ٣ ايــن مقالــه كــاربردي اســت از روش ارائــه شــده توســط مــايكلي ‐۵
  . بر جريان تجاري فيمابيننامه موافقتگيري درباره مؤثر بودن يا نبودن يك  نتيجه
نامـه اطـالق    افقـت نامه، كشور مبدأ و كشور طرف مو  در طول مقاله به طرفين موافقت   ‐۶

نامـه بـراي آن       كشور مبداء كشوري است كه اساساً بررسي مفيـد بـودن موافقـت            . شده است 
نامـه    در گزارش حاضر كه در پي كشف مفيد بودن يا نبـودن موافقـت             . شود  كشور انجام مي  

طـرف مقابـل ايـران يـا     . شـود  شـناخته مـي  » كـشور مبـداء   «براي ايران هستيم، ايران به عنـوان      
  .شود خوانده مي» نامه كشور طرف موافقت« نامه نيز،  ري ايران در موافقتشريك تجا

 درباره اينكـه  (ex–ante)تمام تالش ما در اين بررسي آن است كه به يك داوري پيشيني    
لـيكن هـيچ    . تجارت ترجيحي يا آزاد اثرگذار اسـت يـا خيـر دسـت يـابيم                  نامه  موافقتيك  

 ارائـه   نامـه   موافقـت رفـاهي حاصـل از        ميـزان تغييـرات   كمي از     هاي   آنكه تخمين   تالشي براي 
  . كنيم، نخواهيم كرد

  هاي تجارت ترجيحي  نامه موافقت تأثيرات .۳‐۲
 و يا چند كشور     ‐ تجارت ترجيحي و يا تجارت آزاد كه بين دو كشور            نامه  موافقتيك  

____________________________________________________________________ 
 

1. Trade Flows. 

2. Common External Tariff. 

3. Michaely. 



...هاي ايجاد و انحراف تجارت در  پتانسيل

رگـاه كـه چنـين    ه. اثر باشد ثيرگذار و يا غير مهم و کم أ وت١تواند مهم  گردد، مي    منعقد مي  ‐
اي مهم باشد، ممكـن اسـت بـدليل منـافع رفـاهی باشـد كـه از ناحيـه آن متوجـه             نامه  موافقت

پيـرو سـنتي كـه توسـط     . ضررهای رفـاهی آن بـر اقتـصاد باشـد      دليل  شود، و يا به       اقتصاد مي 
 ترجيحـي بـر   نامـه  موافقـت  بنيان گذاشته شد، تأثير كلـي يـك        ٣)۱۹۵۵(  و ميد  ٢)۱۹۵۰(واينر

توان به سـه اثـر جـدا از هـم تفكيـك كـرد كـه                 ارت و از آن طريق، بر رفاه را مي        جريان تج 
  . ٦ و اثر مصرفي٥، ايجاد تجارت٤انحراف تجارت: عبارتند از

تـوان    توجهي باشند، آنگاه مـي      اگر هر يك از تأثيرات گفته شده، تأثيرات بزرگ و قابل          
 ميـان آثـار ذكـر شـده، انحـراف      از.  مربوطه نيز مهم و تاثير گذاراست      نامه  موافقتگفت كه   

در . گذارنـد  گردد و دو اثر ديگر، اثر مثبت بر رفاه برجا مـي     تجارت منجر به كاهش رفاه مي     
امـا نتيجـه نهـايي    .  ترجيحي، هر سه اثر ياد شده به طـور همزمـان در كارنـد   نامه  موافقتيك  
  .  موكول به برآيند آثار استنامه موافقتيك 

ـ    دانــيم كـه احتمــال منـافع رفــاهی يــك    هــاي قبلــي مـي  ستهبـه طــور خـاص، برمبنــاي دان
  : بيش از مضار آن خواهد بود، در صورتي كه٧نامه موافقت

  .  در كشور مبداء باالتر باشدنامه موافقتهاي قبل از   سطح تعرفه‐۱
  . باال باشد) شريك تجاري(هاي كشور مقابل   هر قدر كه سطح تعرفه‐۲
  .  كمتر باشدنامه موافقتكشورهاي غير عضو  هر قدر كه اندازه واردات از ‐۳
، هـر قـدر كـه نـسبت         نامـه   موافقـت  از مجموع واردات يك كشور، قبـل از ورود بـه             ‐۴

 هـم  نامـه  موافقـت بيشتر باشد، احتمال منافع رفاهی  ) شريك تجاري (واردات از كشور مقابل     

____________________________________________________________________ 
 

1. Relevant. 

2. 

 

Viner, Jacob (1950). 

3. Mead. 

4. Trade Diversion. 

5. Trade Creation. 

6. Consumption Effect. 

.               الزم به توضيح است که مولفه های هشتگانه فوق، ناظر بر احتمال منافع رفاهی خود موافقتنامه است، بدون آنکه ايـن

ی اسـت چنانچـه منـافع    بـديه . منافع را در رابطه با طرف خاصی از موافقتنامـه در نظـر داشـته باشـيم مطـرح شـده انـد               
مثالً ممکن است منافع يکی بـه معنـی   . ها را در نظر داشته باشيم، ممکن است تناقض ميان مولفه ها به چشم آيد   طرف

  .ضررهای رفاهی ديگری باشد



پژوهشنامه بازرگاني 

  . شود بيشتر مي
شـريك  (كـشور مقابـل   هـاي نـسبي در تجـارت كـشور مبـداء بـا         هر قدر كـه قيمـت      ‐۵

  . تر باشد هاي غالب در ديگر كشورهاي جهان نزديك به قيمت) تجاري
   .تر باشد  بزرگنامه موافقتطرف » اندازه اقتصاد «  هر قدر كه‐۶
  . تر باشد  متنوعنامه موافقتهاي   هر چه ساختار  اقتصادي طرف‐۷
  ١ خاص باشد، اقتصاد كمتر منحصر به فرد ونامه موافقت هر قدر كه طرف ‐۸

  :در ارتباط با مالحظات فوق الذکر، توجه به نکات زير الزامی است
در بررسی شاخص تعرفه هـا در کـشور مبـداء قبـل از پيوسـتن بـه موافقتنامـه، هـم               ) الف

بـه  . توان مورد استفاده قـرار داد  ها را می ميانگين حسابی تعرفه ها و هم ميانگين موزون تعرفه        
 ميانگين موزون تعرفه کاالهايي که از کـشور مبـداء از کـشورهای            عالوه، ميانگين حسابی و   
در اين ارتباط بـرای محاسـبه       . کند نيز بايد مورد محاسبه قرار گيرد        طرف موافقتنامه وارد می   

  :شود ميانگين موزون تعرفه برای کاالهای وارداتی از رابطه زير استفاده می

)۱(                  
ii

t

ik
jkj

mtه=T 

  ر آن، كه د
Tjk =  هاي اعمال شده توسط كـشور         ميانگين سطح تعرفهj)    بـر واردات از    ) كـشور مبـداء
  .باشد مي)  و يا شريك تجارينامه موافقتطرف  (K كشور

i

jt = نرخ تعرفه اعمال شده در كشورj بر واردات كاالي i؛ و   
i

jkm = سهم كااليiات كشور  در كل واردj از كشور k.  
ــه ) ب ــاخص تعرف ــی ش ــه،     در بررس ــه موافقتنام ــتن ب ــل از پيوس ــدائ قب ــشور مب ــا در ک ه

 .ای نيز بايد مورد محاسبه قرار گيرد پراکندگی تعرفه

هـا در کـشور طـرف موافقتنامـه نيـز، الزم اسـت عـالوه بـر              در بررسی شاخص تعرفه   ) ج
موزون را در طرف موافقتنامه بـه ترتيبـی         های حسابی و      ها، ميانگين   سنجش پراکندگی تعرفه  

جهت محاسبه ميانگين تعرفـه اعمـال شـده بـر     . که برای کشور مبدا گفته شد، محاسبه نماييم  

____________________________________________________________________ 
 

. در ارتباط با استدالالت مربوط به هر يک از موارد هشتگانه فوق، بنگريد به :Michaely (1996,2000)              



...هاي ايجاد و انحراف تجارت در  پتانسيل

  :شود صادرات از کشور مبدا به کشور طرف موافقتنامه از رابطه زير استفاده می

)۲(                     i

kj

i

k

t

kj mtه=T 

  كه در آن، 

kjT =  هاي اعمـال شـده توسـط كـشور            ميانگين سطح تعرفهK)   بـر  ) نامـه  طـرف موافقـت
  )كشور مبداء (jواردات از كشور

i

kt = نرخ تعرفه اعمال شده در كشورk بر واردات كاالي i؛ و   
 i

kjm = سهم كااليiدر كل واردات كشور k از كشور jندباش  ، مي.  
 همـواره بـه عنـوان يكـي از داليـل و عاليـم               نامه  موافقتبزرگي اقتصاد كشور طرف     ) د

اي نيـز در   شـده وكمتـر مناقـشه     تجاري در نظر گرفته مينامه موافقتآميز بودن يك   موفقيت
استداللي كه در اين ارتباط وجود داشته آن بـوده کـه بـا              . ١گرفته است   مورد آن صورت مي   
ديگـر  "، شـباهت سـاختار اقتـصاد آن بـا سـاختار اقتـصاد               نامـه   وافقـت مبزرگي اقتصاد طرف    

هـاي   هاي نسبي در بخـش تجـارتي آن بـا قيمـت            بيشتر خواهد شد و از اينرو قيمت      " كشورها
نتيجه آنكه، انحـراف تجـارتي كـه پـس از           . شباهت خواهد داشت  " ديگر كشورها "نسبي در   

افتد، با هزينه كمتري صورت       اتفاق مي  نامه  موافقت به سوي كشور طرف      نامه  موافقتاجراي  
  .گيرد مي

انـدازه اقتـصاد و سـطح توسـعه         : تنوع ساختار اقتصادي اساساً تابعي از دو عامل اسـت         ) ه
تـوان آن را يـك اقتـصاد          هر قدر كه يك اقتصاد تنوع بيشتري داشـته باشـد، كمتـر مـي              . آن

ن اقتـصاد بـه اقتـصاد ديگـر     خاص و منحصر بفرد دانست و يا به عبارتي به احتمال بيشتري اي        
تـر    بخش   به آن نويد   نامه  موافقتكشورها شباهت خواهد داشت و از اين جهت، امضاي يك           

  .خواهد بود

____________________________________________________________________ 
 

. براي مراجعه به جزئيات نقدهاي ياد شده، بنگريد به. البته نقدهايي بر اين استدالل شده است :  
a) Bhagwati (1993) 
b) Panagariya (1995) 
C) Panagariya (1996) 
d) Bhagwati, J. and A. Panagariya, (1996a) 
e) Bhagwati, J. and A. Panagariya (1996b)  



پژوهشنامه بازرگاني 

  ١هاي ارزيابي  شاخص.۳‐۳

   شاخص شدت جريان تجاري.۳‐۳‐ ۱

)۳(                          
w

k

j

jk

jk
X

X

M

M
=I  

  كه در آن، 
j =كشور مبداء  
k = مهنا موافقتكشور طرف  

jkI =      ــرف ــشور ط ــط ك ــداء توس ــشور مب ــأمين واردات ك ــدارك و ت ــدت ت ــسبت ش ن
  نامه موافقت

jkM = واردات كشورj ازكشور k   

jM = كل واردات كشورj   
Xk = كل صادرات كشورk   
Xw =كل صادرات جهاني  

در .  اسـت نامـه  موافقـت حد باشد، به معني خنثايي كامـل      اگر مقدار شاخص فوق برابر وا     
 در تهيه و تـدارك واردات كـشور ميزبـان برابـر             نامه  موافقتاين صورت سهم كشور طرف      

و از ايـن طريـق در واردات        ( در صـادرات جهـاني       نامـه   موافقـت است با سهم كشور طـرف       
  ).جهاني

 بـه نفـع   نامـه  موافقـت ه نتـايج  اگر مقدار شاخص باالتر از واحد باشد به معني آن است ك           
 است و هر قدر كـه نفـع كـشور يـاد شـده بيـشتر باشـد، ايـن عـدد                       نامه  موافقت كشور طرف 

  .بزرگتر خواهد شد

  هاي سازگاري  شاخص.۳‐۳‐۲
انداز گـسترش تجـارت بـين         اند كه چشم    اي طراحي شده    هاي سازگاري به گونه     شاخص

____________________________________________________________________ 
 

. الل های مربـوط بـه آنهـا همـه برگرفتـه از      د دراين بخش و استشاخصهای معرفی شده)Michaely 1996, 2004( ،

  .باشند می



...هاي ايجاد و انحراف تجارت در  پتانسيل

، بررسي  نامه  موافقتيي كشورهاي درگير     را براساس ساختارهاي كاال    نامه  موافقتدو طرف   
  :شود در اين زمينه سه شاخص ارائه مي. و تحليل نمايند

   شاخص سازگاري جريان تجاري دوطرف‐۳‐۳‐۲‐۱

)۴(              
2

1
ه -

-= i

ikij

kj

xm

xSm  

)۵(              
2

1
ه -

-= i

ikij

kj

mx

mSx  

    كه در آن، 
Smjxk =سازگاري واردات كشور      شاخص j كشور   با صادراتk)  يـا  نامه موافقتطرف 

  )شريك تجاري
Sxjmk =  شاخص سازگاري صادرات كشورjبا واردات كشور k 

xij = سهم كااليi در كل صادرات كشور j.   
mij = سهم كااليi در كل واردات كشور j.   
xik=  سهم كااليi در كل صادرات كشور k .  

mik = سهم كااليi در كل واردات كشور k.  
در صـورتي كـه    . توانـد مقـادير عـددي صـفر تـا يـك را اختيـار نمايـد                  اين شاخص مـي   

، هـيچ شـباهتي بـا هـم نداشـته باشـند، مقـدار               نامـه   موافقتجريانات تجاري دو كشور طرف      
اين بدان معنـي اسـت كـه هـيچ يـك از طـرفين، در واردات             . شاخص برابر صفر خواهد شد    

از . انـد   گـردد وارد نكـرده       مـي  خود، هيچ يك از كاالهايي را كه توسط طرف مقابل صـادر           
سوي ديگر، مقدار شاخص زماني برابر با واحد خواهد بود كه سـاختارهاي جريـان تجـاري                 

يعني ساختار صادرات يك كشور دقيقاً منطبق بـر سـاختار           . هر دو طرف با هم يكسان باشند      
  .واردات كشور ديگر است

  نامه موافقت كشور طرف  شاخص سازگاري بين توليد كشور مبداء و صادرات‐۳‐۳‐۲‐۲

  :شود اين شاخص به صورت زير تعريف مي



پژوهشنامه بازرگاني 

)۶(                 
2

1
ه -

- i

ikij qx

 Cxjqk =   

  كه در آن، 
Cxjqk =  شاخص سازگاري صادرات كشورj با توليد كشور k   

xij = سهم كااليi در كل صادرات كشور j   
qik =سهم كااليiكشور  در كل توليد كاالهاي قابل مبادله k.  

صـفر بـودن آن بـه    . تواند اختيار نمايد  اين شاخص نيز هر مقداري بين صفر و يك را مي          
معني آن است كه صادرات يك كشور، با هيچ يك از اقالم توليدي كشور ديگـر انطبـاق و            

واحد بودن شاخص مزبور نيز به معني آن است كه ساختار صـادرات يـك             . سازگاري ندارد 
  .ر ساختار توليد ديگري استكشور دقيقاً منطبق ب

  نامه موافقتهاي صادرات طرفين   شاخص سازگاري ساختار‐ ۳‐۳‐۲‐۳
  :شود شاخص سازگاري ساختارهاي صادرات به صورت زير تعريف مي

)۷(                  
2

1
ه -

- i

ikij xx

 Txjxk =  

  كه در آن، 
Txjxk = شاخص سازگاري صادرات كشورj با صادرات كشور  k ،   

xij = سهم كااليi در كل صادرات كشور j،   
xik = سهم كااليi در كل صادرات كشور kاست .  

توانـد اختيـار    اين شاخص نيز همچون شاخصهاي پيشين، ارقامي بين صفر تا يـك را مـي        
در صورتي كه كااليي وجود نداشته باشد كه هر دو كشور در صادرات آن اشـتراك                . نمايد

هـاي صـادراتي دو كـشور      برابر صفر و در حالتي كه ساختار  داشته باشند، مقدار اين شاخص    
  . كامالً با يكديگر منطبق باشد، مقدار شاخص برابر واحد خواهد بود
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 ي مورد بررسي  ها  محاسبه و مقايسه شاخص.۴

ي ايجـاد و انحـراف    هـا  ي بررسـي پتانـسيل   هـا  با توجه به آنچه در بخش قبلي از شـاخص   
ي يـاد شـده در        ر ايـن بخـش بـه محاسـبه و مقايـسه شاخـصها             تجارت به تفصيل گفته شد، د     

  .پردازيم ي مورد بررسي مي كشورها

  نامه  ي موافقت ي كشور مبدأ و طرفها ا ي و پراكندگي تعرفه ا  ميانگين تعرفه.۴‐ ۱
ي ايران به عنـوان كـشور    ا ي ساده تعرفه ها ، اطالعات مربوط به ميانگين)۱(جدول شماره   

ي  ا   نامه دوجانبه جداگانـه   ي كه هر يك طي موافقت       ريه، تركيه و اندونز   مبدأ و سه كشور سو    
  .نامه لقب بگيرد، را ارائه كرده است تواند طرف موافقت مي

  نامه ي موافقت ي ايران و طرفها ها برا  ميانگين حسابي تعرفه‐۱جدول 

 *كشور مبدأ  نامه  ي موافقت طرفها
 ي اندونز تركيه **سوريه )ايران(

  *ميانگين حسابي
 ها كل تعرفه

٤/٥ ٤ ٥/١٤ ١٥/٢٦ 

 *ي ها ميانگين تعرفه
 ي كشاورز

٩٧/٩ ١٢/٥٣ ‐‐‐‐‐ ٦٨/٢٨ 

  *ي ها ميانگين تعرفه
 صنعتي

٠٦/٥ ٢١/١ ‐‐‐‐‐ ٩٧/٢٥ 

 ١٢٤/٠ ٢٩٩/٠ ٥٥/١٧ ٧/٢٦ ***انحراف معيار

ــانگين* ــه كــشورها هــا  مي ــوط ب ــدونز ي مرب ــه و ان ــران، تركي ــهmacmapعــاتي ي از بانــك اطال ي اي ــد دســت آمــده  ب اطالعــات . ان
 بــه HS رقمــی ۶  وبــا ميــانگين گيــری از تعرفــه هــای کــشورها در ســطح کــدهای  ۲۰۰۷ي ايــن كــشورها مربــوط بــه ســال  ا تعرفــه

  .دست آمده اند
  . محاسبه شده است۲۰۰۶ي اين كشور در نوامبر  ا  ميانگين مربوط به سوريه براساس اطالعات تعرفه**

  .ي كشورها در حد کدهای ملی، محاسبه شده است ها معيار براساس جدول تعرفه انحراف ***

ي را       ي تجـار    ي ايـران بـا طرفهـا        ا  ي ساده و موزون تعرفه      ها  نيز ميانگين ) ۲(جدول شماره   
الزم بـه ذكـر     . دهـد   در اقالمی که بين دو کشور مراوده تجاری وجود داشته است، نشان مي            

نامـه    ي موافقـت    ها در تجـارت بـين ايـران بـا هـر يـك از طرفهـا                 است ميانگين موزون تعرفه   
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  .اند محاسبه شده) ۲(و ) ۱(براساس روابط شماره 

 ميانگين حسابی و موزون واردات ايران از طرفهای موافقتنامه و واردات طرفها ‐۲جدول 
  از ايران در اقالم مورد مراوده تجاری

 )درصد(وزون ميانگين م )درصد(ميانگين حسابي  رابطه تجاری

  واردات ايران از سوريه
  واردات ايران از تركيه
 ي واردات ايران از اندونز

٨/٢٤  
٣٨/٣٤ 

٤٥/٢٩ 

٥/١٠  
٩٩/٢٧ 

٢٧/١٦ 

  واردات سوريه از ايران
  واردات تركيه از ايران

 ي از ايران واردات اندونز

٥٦/١٢  
١١/٥ 

٧٩/٣ 

١٩  
٠٠٩/٤ 

٠٤/٢ 

  محاسبات تحقيق: منبع

توان نتـايج زيـر را اسـتنباط     مي) ۲(و ) ۱(ايج ارائه شده در جداول  براساس اطالعات و نت   
  :نمود

هـاي كـشورهاي      هاي ايران به عنوان كشور مبداء نسبت به ميـانگين تعرفـه             ميانگين تعرفه 
 باالست و از اينرو امكان مهم و موثر بودن عقد           ١)و همينطور عمده كشورهاي جهان    (طرف  

در ميان كـشورهاي مقابـل نيـز، سـوريه از           . نمايد  يت مي  تجارت ترجيحي را تقو    نامه  موافقت
  .افزايد هاي بااليي برخوردار است كه آن هم بر امكان پيش گفته مي ميانگين تعرفه

 نيـز  ‐ ٢ايـم   كه شاخص انحراف معيار را مـالك قـرار داده     ‐ها    از حيث پراكندگي تعرفه   
يكن در دو كـشور تركيـه و   هـاي ايـران و سـوريه باالسـت، لـ      اي در تعرفـه    پراكندگي تعرفـه  

 .دهد اندونزي اين شاخص رقم بسيار كوچكي را نشان مي

____________________________________________________________________ 
 

. هاي اي كشورهاي جهان بنگريد به پيوست هاي تعرفه براي مالحظه ميانگين:  
WTO,World Trade Report (2005).  

.     در اين مقالـه  . هاي كشورها نيز پرداخت تعرفهتوان به مقايسه طبقات ساختار       اي، مي   براي نشان دادن پراكندگي تعرفه

  .شود اي كشورها صرفنظر مي به جهت رعايت اختصار از مقايسه طبقات تعرفه
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  ۲۰۰۷ايران با جهان و با كشورهاي مورد مطالعه در سال   تصوير تجارت‐۳جدول 
  كل صادرات ايران   ميليارد دالر٢/٤٩  كل واردات ايران 

   به جهان
   ميليارد دالر٥٣٧/٧٥با نفت 

  الر ميليارد د٠٧٩/١٣بدون نفت 
   ميليون دالر٣٥/١٧٥  صادرات ايران به سوريه   ميليون دالر٢٧/٩  واردات ايران از سوريه 

سهم واردات ايران از سوريه به 
  كل واردات 

سهم صادرات ايران به سوريه با    درصد١٨٨/٠
  نفت

   درصد٢٣٢/٠

سهم صادرات ايران به سوريه بدون    درصد٥٨/٣  سهم وارداتي سوريه از ايران 
  نفت

   درصد١٣٤/٠

  ميليون دالر٩/٢١٦  صادرات ايران به تركيه    ميليون دالر٧/٤٥٢  واردات ايران از تركيه 
سهم صادرات ايران به تركيه بدون    درصد٩٢٠/٠  سهم واردات ايران از تركيه 

  نفت
   درصد٢٨٧/٠با نفت 

   درصد٦٦/١  سهم صادرات ايران به تركيه با نفت   درصد١٥٦/٠  سهم واردات تركيه از ايران 
 ميليون ٤٦/٣٠١  واردات ايران از اندونزي 

  دالر
   ميليون دالر٤٤/٩١  صادرات ايران به اندونزي

سهم صادرات ايران به اندونزي با    درصد٦١٣/٠  سهم واردات ايران از اندونزي 
  نفت

   درصد١٢١/٠

سهم صادرات ايران به اندونزي    درصد١١٤/٠  سهم واردات اندونزي از ايران 
  ون نفتبد

   درصد٧٠٠/٠

  macmapو بانك اطالعاتيWTO) (محاسبات تحقيق بر اساس تجارت جهاني :منبع

  نامه  ي طرف موافقت  سهم تجارت ميان ايران و كشورها.۴‐۲
 از اينكه مقدار مطلـق تجـارت يـك كـشور چـه ميـزان            گفته شد كه فارغ    ۳‐۲در بخش   

انحـراف  « بيـشتر باشـد، احتمـال بـروز          نامـه   موافقتباشد، هر قدر كه سهم واردات از طرف         
به همين ترتيب هرچه سهم ايران از كل صـادرات انجـام شـده بـه       . دهد  را تقليل مي  » تجارت

 با آن كشور مفيدتر خواهد بود، چرا      نامه  موافقت بيشتر باشد، انعقاد     نامه  موافقتكشور طرف   
. ١كنـد   ن بيشتري بهبود پيدا مـي     ها، رابطه مبادله به ميزا      ها و يا حذف تعرفه      كه با كاهش تعرفه   

  . دهد وضعيت روابط تجاري بين ايران و سه كشور مورد نظر را نشان مي) ۳(جدول 
 مقـدار بـسيار   نامـه  موافقـت شود سهم واردات ايران از هر سـه كـشور طـرف     مالحظه مي 

____________________________________________________________________ 
 

.      ،با بروز آثار ايجاد و انحراف تجارت ممکن است اثر ديگري که در ادبيات تجارت به اثر رابطه مبادله موسـوم اسـت

 مبداء به طرف موافقتنامه از سهم بااليي برخوردار باشد، پـس از            بدين صورت که چنانچه صادرات کشور     . پديد آيد 
اعطای ترجيحات تعرفه ای يا حذف تعرفه ها، صادرات روند شديدی خواهد يافـت کـه باعـث مـی شـود صـادرات                 

کاهش و طبعاً با قيمت باالتری صورت گيـرد کـه در اينـصورت      ) غير طرف موافقتنامه  ( همان کاال به ديگر کشورها      
  .بود رابطه مبادله می انجامدبه به
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. توان آن را مانعي از بروز انحراف تجـارت در نظـر گرفـت    اندكي است و از اين جهت نمي   
شود همچنان اين نسبت      زمينه سهم صادراتي ايران در بازارهاي سه كشور نيز مالحظه مي          در  

هاي كشورهاي طرف بر واردات از ايـران بـه    اندك است و بنابر اين در صورت تقليل تعرفه        
صورت ترجيحي، اميد آنكه تأثير مثبت قابل اعتنايي بر رابطـه مبادلـه برجـا نهـد نيـز انـدك                     

  . است

   اندازه و تنوع اقتصادها.۴‐۳
يـافتگي يـك    توان گفت هرقدر كـه درجـه توسـعه    گيري مي به عنوان يك قاعده تصميم    

در اين ارتبـاط سـطح      . اقتصاد باالتر باشد، انتظار داريم درجه تنوع آن اقتصاد هم بيشتر باشد           
ين، انتظـار   همچن. يافتگي اقتصادي تلقي شود     تواند معياري از توسعه     توليد يا درآمد سرانه مي    

االصول اقتصادهايي از درجه تنوع باالتري برخوردار باشند كه بخـش صـنعت در         داريم علي 
بدين لحاظ، سهم صادرات صنعتي از كل صـادرات كـشورها را بـه              . تر باشد   يافته  آنها توسعه 

هاي مرتبط با اندازه و تنوع اقتـصادي را       شاخصه) ۴(جدول  . ايم  عنوان شاخص استفاده كرده   
  . دهد  مينشان

  هاي تنوع اقتصادي در كشورهاي مورد مطالعه  شاخصه‐ ۴جدول 

  )درصد(هاي اقتصادي در صادرات  سهم بخش
  )٢٠٠٧سال  (

توليد ناخالص   كشور
  داخلي به دالر

  )ميليارد دالر(

  توليد ناخالص داخلي
  )ميليارد دالر(

  صنعت  سوختها و مواد معدني  كشاورزي  PPPبراساس
  ١/٨  ٣/٨٨  ٦/٣  ٥/٥٩٢  ٩/٢٢٢  ايران

  ٣٨/٣٧  ٥٣/٤١  ٠٤/٢١  ٩/٧٨  ٩/٣٤  سوريه
  ٢/٨١  ٨  ١/١٠  ٧/٦٦١  ٧/٤٠٢  تركيه

  ٩/٤٢  ٣/٣٨  ٧/١٧  ٢٦/٩٢١  ٤٥/٣٦٤  اندونزي

   WTO.گزارشهاي كشوري : منبع
   بدست آمده استTradematها از صادرات در مورد سوريه از بانك اطالعاتي  اطالعات مربوط به سهم بخش

  شدت جريان تجاريهاي   شاخص.۴‐۴
بـين  )) ۳(مطابق رابطـه شـماره      (، نتايج محاسبه شاخص شدت جريان تجاري        )۵(جدول  

شـود كـه مقـدار ايـن شـاخص بـراي        مالحظه مـي . دهد  ايران و كشورهاي طرف را نشان مي      
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كشورهاي سوريه و اندونزي کوچکتر از واحد است، بدين معنی که عملکرد صادرات ايـن               
به جهان بوده است و از اين جهت پـس     ف تر از عملکرد صادراتشان    دو کشور به ايران ضعي    

رود واردات ايـران از ايـن دو كـشور چنـان               نيـز انتظـار نمـي      PTAها در قالب      از تقليل تعرفه  
شـود كـه مقـدار     ليكن در مورد تركيـه مـشاهده مـي   . شدتي بيابد كه آسيب به اقتصاد برساند   

كـه متـضمن منـافع احتمـالي        ) نامـه   موافقـت ي  حد خنثاي (شاخص قدري فراتر از واحد است       
  .باشد  ميPTAبيشتري براي تركيه در قالب 

   شاخص شدت جريان تجاري ايران با كشورهاي مورد مطالعه‐۵جدول 

  شاخص شدت جريان تجاري  كشور
  ٢٦/٠  سوريه
  ٢٢/١  تركيه

  ٦٩٦/٠  اندونزي

  .WTO و گزارشات macmapنک اطالعاتی محاسبات تحقيق بر اساس اطالعات تجاری کشورها از با: منبع
محاسبه شاخص شدت جريان تجاری با احتساب تجارت نفتی است .  

  ي  ي سازگار ها  محاسبه شاخص.۴‐ ۵

  ي  ي جريانات تجار  سازگار.۴‐۵‐ ۱

kjي  هـا   شـده شـاخص     مقادير محاسبه ) ۶(جدول   xSm و kjmSx     در . دهـد    را نـشان مـي
kjشاخص xSm نامـه آزمـون      ي موافقـت    ي ساختار واردات ايران با صادرات طرفها         سازگار

بـا  ) بـه عنـوان كـشور مبـدأ    (ي صـادرات ايـران     نيـز سـازگار    kjmSxشود و در شاخص       مي
آن  مقـادير محاسـبه شـده شاخـصها، حـاكي از         ١ .گردد  ي يادشده محاسبه مي     واردات طرفها 

ي   ي بـا جريانـات تجـار    ي ايـران بـه ترتيـب اولويـت شـباهت بيـشتر            ر  است كه جريانات تجا   
  :توان گفت به تعبير ديگر مي. ي، تركيه و سوريه، به ترتيب، دارد اندونز

____________________________________________________________________ 
 

. نماييم ي زير استفاده مي ي نشان دادن نتايج محاسبات از نمادها برا:  

. Indي از انـديس   ي انـدونز   و بـرا Turي تركيـه از انـديس    ، براSyrي سوريه از انديس      ، برا IRNي ايران از انديس       برا
، mشـود، اولـين حـرف، مـثالً       نمـايش داده مـي  Sا ي كـه بـ   ها، مثالً شاخص سـازگار   همچنين در هر يك از شاخص     

  .نامه است مربوط به كشور مبدأ و دومين مربوط به طرف موافقت
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ي  ي بـا الگـو    ي واردات ايـران شـباهت بيـشتر         اوالً، از ميان سه كشور مورد بررسي، الگو       
  .  سپس سوريه داردي، سپس تركيه و صادرات اندونز

  نامه  ي موافقت ي صادرات و واردات ايران با طرفها   شاخص سازگار‐۶جدول 

ي  ي واردات ايران با صادرات طرفها سازگار
 نامه  موافقت

ي   ي صادرات ايران با واردات طرفها سازگار
 نامه  موافقت

 مقدار شاخص مقدار شاخص

syrIRN xSm ٠٦٨٣٩/٠ 
syrIRN mSx ٠١٠٧٢/٠ 

TurIRN xSm 
١٤٨٤٨/٠ 

TurIRN mSx ٠٦٠٢٣/٠ 

IndIRN xSm ٢١٥٠٠/٠ 
IndIRN mSx ٢٠٤٨٧/٠ 

  ١محاسبات تحقيق: منبع

ترين شـباهت را بـه   ي صادرات ايران نيز در ميان سه كشور بررسـي شـده، بيـش       ثانياً، الگو 
  .ي، تركيه و سوريه دارد  ترتيب با اندونز

 كه ارتباط ميان واردات يك طرف را با صـادرات طـرف ديگـر    S به طور كلي شاخص   
ماهيت اين انحـراف تجـارت بـه ايـن          . است» انحراف تجارت « شاخصي از امكان     ،سنجد می

ات از كــشور يــا نامــه جــايگزين وارد صـورت اســت كــه واردات از كــشور طــرف موافقـت  
چنانچـه سـاختار صـادرات كـشور يـا          . گـردد   مـي ) نامه  خارج از موافقت  (» ثالث«ي    كشورها
كه در واقـع همـان سـاختار واردات كـشور     (طرف تجارت به كشور مبدأ    » ثالث«ي    كشورها
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. در ارتباط با محاسبات تحقيق ذكر سه نكته الزم است:  

انـد و    اسـتخراج شـده    Macmapنخست آنكه، اطالعات مربوط بـه صـادرات و واردات كـشورها، از بانـك اطالعـاتي                  
ي انجـام محاسـبات    دوم آنكه، بـرا . باشد  مي ٢٠٠٦ي سال     ي مورد مطالعه، براساس عملكرد تجار       ه كشورها اطالعات هم 

درجه اطالعات استفاده شده است؛ بدين معني      ) disaggregated(ترين    ، از تفكيكي  )٥(و  ) ٤(شده    مطابق روابط معرفي  
ي  هـا  فايـل . اند  تهيه و با هم تطبيق داده شده      شش رقمي  HSكه اطالعات و آمار صادرات و واردات كشورها، در سطح           

سوم، با توجه به كثرت اقـالم  . باشد  انجام شده است، نزد نويسندگان موجود ميExcelافزار  محاسباتي كه در محيط نرم    
 HSي در هر كـد     شش رقمي، تطبيق صادرات يك كشور با واردات ديگرHSاطالعات صادرات و واردات در سطح    

در محيط اكسل، عمليات انجـام تطبيـق بـا    ) VBA(نويسي  از اينرو با استفاده از امكان برنامه. بر بود   و زمان  بسيار پرحجم 
  .صورت گرفت



...هاي ايجاد و انحراف تجارت در  پتانسيل

نامـه داشـته باشـد،     ي به ساختار صادرات كشور طرف موافقت        شباهت بسيار زياد  ) مبدأ است 
بـا  ) بـه كـشور مبـدأ     (ي ثالـث      پتانـسيل جـايگزين شـدن صـادرات كـشورها         در اين صورت    

 ‐ كه دقيقـاً انحـراف مبـدأ واردات كـشور مبـدأ اسـت              –نامه    صادرات كشور طرف موافقت   
نامـه هـيچ كـااليي مـشابه          ي ديگر، چنانچه كشور طـرف موافقـت         از سو . بزرگتر خواهد بود  

درحالـت  (ند، به آن كشور صادر ننمايد  نماي  به كشور مبدأ صادر مي    » ثالث«ي    آنچه كشورها 
  ١.ي انحراف تجارت ميسر و متصور نخواهد بود ، هيچ امكاني برا)نامه قبل از  انعقاد موافقت

ي واردات ايـران      توان نتيجه گرفت مقادير شاخص سازگار       با توجه به آنچه گفته شد مي      
ي جهـان را بـه     كـشورها ي طرف، پتانسيل انحراف واردات ايران از بقيه با صادرات كشورها 

  .دهد ي، تركيه و سوريه نشان مي ي اندونز ترتيب به سو
دهنـده    ي واردات و صـادرات، نـشان        ي سـازگار    هـا   توان گفت شاخص    به يك اعتبار مي   

ايـن  . نامه تجـارت ترجيحـي يـا آزاد اسـت           ي موافقت   مجال گسترش تجارت، به دنبال امضا     
. توانـد بـه شـمار آيـد         نامه نيز مـي      يك موافقت  شاخص در واقع شاخصي از ميزان مهم بودن       

ليكن نبايد از اين نكته غافل شد كه تا بدانجا كه به اطالعات و نتايج حاصل از محاسـبه ايـن                 
كـه از شـاخص     » مجال فراوان گسترش تجـارت    «و يا   » اهميت باال «شود،    شاخص مربوط مي  

انحـراف  . نامـه نيـست   ي از موافقـت ي ناشـ  ي منافع بـاال   شود، ضرورتاً به معنا يادشده منتج مي 
بنـابراين دربـاره    . ي است و يك اثـر مثبـت مـصرفي           تجارت دربردارنده يك اثر منفي توليد     

بـه عبـارت   . توان اظهارنظر كـرد  اينكه خالص اثر رفاهي ناشي از آن مثبت است يا منفي نمي          
م شـود   ي صـادرات و واردات معلـو        ديگر، صرف اين نتيجه كه با محاسبه شـاخص سـازگار          

بينـي    نامـه پـيش     نامـه پـس از اجرايـي شـدن موافقـت            گسترش تجارت بين دو طرف موافقت     
نامه در نظر گرفته شود و الزم است          ي الزام به عقد آن موافقت       شود، نبايد ضرورتاً به معنا      مي

  .ديگر ابعاد مسأله نيز روشن گردد
حاسـباتي بـه دسـت آمـده      گفته شد و با توجه به مقادير مSبنا به آنچه از ماهيت شاخص  

توان نتيجه گرفـت، تجـارت ترجيحـي بـا سـوريه كمتـرين اثـر انحـراف                    شاخص مزبور، مي  
ي ديگر كمترين اثـر را در مقايـسه بـا دو كـشور ديگـر بـر رونـق         تجارت را دارد ولي از سو 
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پژوهشنامه بازرگاني 

ي بر انحراف     به جهت ميزان تأثيرگذار   . ي ديگر خواهد داشت     تجارت ميان ايران با كشورها    
» بقيـه جهـان  «ي و نيز منحرف كردن صادرات ايـران از   ي تجار ت ايران به سمت طرفها   تجار

ي كارسـازتر   نامه تجارت ترجيحي با اندونز   توان گفت موافقت    گانه، مي   ي سه   ي طرفها   به سو 
  .از بقيه است

  ي توليد و صادرات   شاخص سازگار.۴‐۵‐۲
نامه از رابطـه    ي موافقت   از طرفها ي توليد ايران با صادرات هر يك          ي سنجش سازگار    برا

تـوان بـه شاخـصي دسـت يافـت كـه              مـي ) ۶(با تغيير اندكي در رابطه      . نماييم  استفاده مي ) ۶(
نكته مهمي كـه در     . ي طرف را با صادرات ايران بسنجد        ي توليد هر يك از كشورها       سازگار

ورد مبادلـه بـين     ي مـ    ارتباط با محاسبه اين شاخص وجود دارد آن است كه بايد سهم كاالها            
  .  به دست آورد١شدني ي مبادله دو كشور را از كل توليد كاالها

ي صـنعت،     ي اسـتخراج ايـن سـهم از مجمـوع ارزش افـزوده بخـشها                به طور معمول، برا   
شـود و بخـش خـدمات        شدني استفاده مـي     ي مبادله   ي به عنوان توليد كاالها      معدن و كشاورز  

ي صنعت، از محاسـبات   ها  ب و برق نيز از زيرمجموعه     ي ساختمان، آ    ها  به طور كلي و بخش    
در اين مطالعه، با توجـه بـه محـدوديت اطالعـات، صـرفاً بخـش صـنعت از            . شوند  خارج مي 

ي   بـه همـين دليـل در عمـل سـازگار          . شدني، مورد توجه بوده است      ي مبادله   مجموعه بخشها 
نتـايج محاسـبات    ) ۷(ول   جـد  ٢.ايـم   توليد صنعتي را با صادرات صنعتي كشور مقابل سنجيده        

  .صورت گرفته در ارتباط با شاخص سازگاری توليد و صادرات را نشان می دهد
____________________________________________________________________ 

 

1. Tradable.  

. در مورد نحوه محاسبه شاخصkj xCqداند  ذكر چند نكته را الزم مي: 

ي صـنعتي، مركـز آمـار ايـران،        وط به توليد صنعتي ايران، براسـاس آخـرين آمـار كارگاههـا            نخست آنکه اطالعات مرب   
ي سالنامه يونيدو در مورد ايـن كـشورها    ي طرف نيز تالش گرديد از آمارها       در مورد توليد صنعتي كشورها    . باشد  مي

 بـه ايـن سـو بـه     ٢٠٠٢از سـال  ي، دو كشور ديگر  آمار توليـد صـنعتي خـود را           استفاده شود، ليكن بجز كشور اندونز     

kjبنابراين، محاسبه شاخص. اند يونيدو اعالم نكرده qCxدر مورد اين دو كشور ميسر نگرديد  .  
 ISIC رقمـي  ٤ي  تـرين درجـه اطالعـات و درحـد كـدها          دوم آنکه اطالعات مربوط به توليد صنعتي، براساس تفكيكي        

 ISICي مطـابق     شش رقمي در اختيار بوده، به كدها  HSادرات نيز كه برحسب     آمار مربوط به ص   . استفاده شده است  
 HSي    تبديل كـدها  . انجام گرديد ) ٦(تبديل شد و سپس محاسبات براساس رابطه شماره         ) ٣٧٢٠ تا   ١٥١١ي    ازكدها(

  . تحت برنامه انجام گرديده استISICبه 
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  ي ميان توليد و صادرات  ي سازگار ها  شاخص ‐۷جدول 

   ي صادرات ايران با توليد طرفها سازگار   ي توليد ايران با صادرات طرفها سازگار

 مقدار شاخص مقدار شاخص

syrIRN xCq
 

٢٧٣٣/٠ 
syrIRN qCx

 
‐ 

TurIRN xCq
 

٣٩٧٨/٠ 
TurIRNqCx

 
‐ 

IndIRN xCq
 

٤١٣٩/٠ 
IndIRNqCx

 
٣٣٥١/٠ 

  محاسبات تحقيق: منبع

ي توليـد ايـران بـا صـادرات       سـازگار  شود، در زمينـه شـاخص   همان طور كه مالحظه مي 
ي  ي اسـت و كـشورها   ي طرف نيز، باالترين مقدار شاخص مربوط به كشور انـدونز         كشورها

» ايجـاد تجـارت   «اين شاخص در واقع پتانسيل      . ي قرار دارند    ي بعد   ها  تركيه و سوريه در رتبه    
نكته حائز اهميتي كه در مورد ايـن شـاخص وجـود دارد آن              . دهد  بين دو كشور را نشان مي     

شده، به دليل مقـدار نزديـك بـه واحـد آن، متـضمن مهـم                  هاست كه چنانچه شاخص محاسب    
نامه باشد، در واقع به طور مـستقيم متـضمن منـافع عمـده                بودن و اثرگذار بودن يك موافقت     

فقـط  » ايجاد تجارت «، چراكه   )برخالف شاخص پيشين  (نامه هم خواهد بود       ناشي از موافقت  
هميت ديگر آن است كـه تركيـب دو   نكته حائز ا. ١يك اثر دارد و آن هم افزايش رفاه است 

ي   نامه و شـاخص سـازگار       ي واردات كشور مبدأ با صادرات طرف موافقت         شاخص سازگار 
  تواننـد ايـن نتيجـه را دربرداشـته      ي هم رفته مـي  توليد كشور مبدأ با صادرات طرف مقابل رو   

  

  صادرات‐ وضعيت مقايسه ای شاخصهای سازگاری واردات‐۸ جدول
  دراتصا‐با شاخص توليد

   ي توليد ايران با صادرات طرفها سازگار   ي واردات ايران با صادرات طرفها سازگار

 مقدار شاخص مقدار شاخص

syrIRN xSm ٠٦٨٣٩/٠ 
syrIRN xCq ٢٧٣٣/٠ 

TurIRN xSm ١٤٨٤٨/٠ 
TurIRN xCq ٣٩٧٨/٠ 

IndIRN xSm ٢١٥٠٠/٠ 
IndIRN xCq ٤١٣٩/٠ 

  محاسبات تحقيق: خذام
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تواند مهم و اثرگذار باشد، حـائز فايـده           نامه موردنظر، ضمن آنكه مي      باشند كه يك موافقت   
ي يادشـده مقـادير    آيد كه شاخـصها  اين نتايج در صورتي به دست مي   . تواند باشد   باال نيز مي  

  ١.دهد اين شاخص تركيبي را نشان مي) ۸(ل جدو. بااليي را به خود اختصاص دهند
ي در    نامه تجارت ترجيحـي بـا انـدونز         شود كه درحالت تركيبي نيز، موافقت       مالحظه مي 

الزم بـه تـذكر اسـت كـه مقـادير      . ي قـرار دارنـد     ي بعد   ها  رتبه اول و تركيه و سوريه در رتبه       
حـد دارنـد، لـيكن چـون در     ي از وا ي، فاصـله نـسبتاً زيـاد    ي انـدونز  ي يادشده بـرا     ها  شاخص

ي برخـوردار هـستند، از اينـرو انتظـار         ي دو كشور ديگر از وضعيت بهتر        ها  مقايسه با شاخص  
  .ي باشد ای حائز فايده بيشتر ي صرفاً در حالت مقايسه نامه با اندونز رود موافقت مي

  نامه  ي صادراتي دو طرف موافقت ي ساختارها  شاخص سازگار.۴‐۵‐۳
) ۷(نامه نيـز مطـابق رابطـه     ات ايران با صادرات سه كشور طرف موافقتي صادر   سازگار

  .نمايش داده شده است) ۹(محاسبه گرديد كه نتايج محاسبات در جدول 

  ي طرف ي صادرات ايران با صادرات كشورها  سازگار‐۹جدول 

 مقدار شاخص

syrIRN xTx
 

٠١٨٠٢٨/٠ 

TurIRN xTx
 

٠٢١٣٤/٠ 

IndIRN xTx
 

١٤٣٠٤/٠ 

  محاسبات تحقيق: خذام

ي بـيش از ديگـر    ي صادرات ايران با صادرات اندونز      در زمينه شاخص اخير نيز، سازگار     
ي صادرات بايد به اين نكته توجه شود كـه   در تحليل و تفسير شاخص سازگار    . كشورهاست

اخص با ايـن هـدف بـوده اسـت     طراحي اين ش. دار نيست اين شاخص به تنهايي چندان معني   
ي   صـادرات بـه كـار بـرده شـود تـا ريـسك تفـسيرها               ‐ي توليد   كه در كنار شاخص سازگار    

ي كـه   ي مثـال فـرض كنيـد دو كـشور     برا.  صادرات را كاهش دهد   ‐نادرست شاخص توليد  
نامه را دارند، هر دو در يك كاال، مثالً نفت، تخصص پيدا كـرده     قصد ورود به يك موافقت    
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صورت نفت سـهم     در اين ). و به اين لحاظ موانع فرا راه واردات آن را برچيده باشند            (باشند
بنـابراين،  . بزرگي را هم در توليد و هم صادرات هر دو كشور به خود اختصاص خواهـد داد  

 صادرات مقدار بـااليي را پيـدا خواهـد كـرد، امـا در ايـن حالـت                   ‐ي توليد   شاخص سازگار 
اال، به دليل باال بودن مقدار محاسبه شدة شاخص يادشـده، اسـتنباط   ب» ايجاد تجارت«استنباط  

تـوان بـه نتـايج حاصـل از شـاخص             ي مـي    ي تشخيص اينكه در چه مـوارد        برا. درستي نيست 
) T(ي صــادراتي دو طــرف  ي ســاختارها  صــادرات اعتمــاد كــرد، شــاخص ســازگار‐توليــد

ي صــادراتي  ســاختارهاي  ي شــاخص ســازگار بــاال بــودن مقــدار عــدد. طراحـي شــده اســت 
بنـابراين، ايـن شـاخص را حتمـاً بايـد        . دوطرف، نشانگر پتانسيل پايين ايجـاد تجـارت اسـت         

   ١. صادرات محاسبه نموده و سپس نتايج را تفسير كرد‐ي توليد  دركنار شاخص سازگار
 ‐ي صـادرات     صـادرات و شـاخص سـازگار       ‐ي توليـد    با توجه به رابطه شاخص سازگار     

ارائـه  ) ۹(و  ) ۷(ي يادشده كه در جـداول         ها  توجه به مقادير محاسباتي شاخص    صادرات و با    
ي رقـم بـااليي را    ي صادرات ايران با صادرات انـدونز       اند، نظر به اينكه شاخص سازگار       شده

 ‐توجهي با واحـد دارد، امكـان تفـسير نادرسـت شـاخص توليـد               دهد و فاصله قابل     نشان نمي 
ايـران و    نامـه   ادعا نمود پتانسيل ايجـاد تجـارت در موافقـت         توان    صادرات وجود ندارد و مي    

  .ي باالتر از پتانسيل ايجاد تجارت در دو كشور ديگر است اندونز

  بندي و مالحظات جمع

در اين مقاله، ضمن آنكه به تشريح روش پيشيني براي بررسي ميزان مهـم بـودن و مـؤثر                
ي معرفي شـده در بخـش متـدولوژي      ها   پرداختيم، با محاسبه شاخص    PTA نامه  موافقتبودن  

  :نتايج زير حاصل گرديد
هاي ايران به عـالوه رقـم قابـل توجـه انحـراف               باال بودن ميانگين حسابي و موزون تعرفه      

 تجـارت ترجيحـي   نامـه  موافقتهاي ايران به عنوان كشور مبداء امكان مهم بودن        معيار تعرفه 
  .نمايد را تقويت مي

، سـوريه شـرايطي مـشابه       نامـه   موافقـت ر طرف احتمـالي      از ميان سه كشو    ، سوي ديگر  از

____________________________________________________________________ 
 

1. 

 

Michaely (19

 

96), p.26.  
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ــاييني  هــاي ســاده و مــوزون تعرفــه ايــران دارد لــيكن دو كــشور ديگــر هــم از ميــانگين  اي پ
از اينـرو در ميـان طرفهـا نيـز تعرفـه            . اي آنها ناچيز اسـت      برخوردارند و هم پراكندگي تعرفه    

ــاآن مناســب  ــه شــرطي كــه هــاي ســوريه نــشان ازآن دارد كــه تجــارت ترجيحــي ب  اســت ب
 .شاخصهاي جريانات تجاري نيزآن را تاييد نمايد

 از كـل  نامـه  موافقـت نظر به اينكه سهم واردات ايـران از هـر يـك از سـه كـشور طـرف            
توان نتيجه گرفت عمـده واردات ايـران    واردات ايران از جهان، ارقام بسيار اندكي است، مي       

هاي وارداتي انـدك گفتـه شـده       اين، سهم بنابر  . پذيرد  از ديگر كشورهاي جهان صورت مي     
 . نمايدPTAتواند ممانعت جدي از بروز اثر انحراف تجارت در قالب  نمي

همچنين با توجه به اندك بودن سهم واردات از ايـران در كـل واردات ايـن كـشورها از      
 تجـارت ترجيحـي منجـر بـه بهبـود قابـل             نامـه   موافقـت توان انتظـار داشـت عقـد          جهان، نمي 

 .اي در رابطه مبادله گردد مالحظه

، كشورهاي تركيـه و انـدونزي بـه لحـاظ توليـد ناخـالص               نامه  موافقتهاي    از ميان طرف  
داخلي و هم به جهت سهم صادرات صـنعتي از كـل صـادرات وضـعيت بهتـري دارنـد و از                      

رو نشان دهنده آن اسـت کـه سـاختار اقتـصاد ايـن دو كـشور بـه سـاختار اقتـصاد ديگـر                   اين
ــ كــشورها ــراي    بي ــس از اج ــه پ ــارتي ك ــراف تج ــد و در نتيجــه انح ــته باش ــباهت داش شتر ش

 .افتد، با هزينه كمتري صورت گيرد  اتفاق مينامه موافقت به سوي كشور طرف نامه موافقت

اقتصاد سوريه در مقايسه با اقتـصاد دو كـشور ديگـر كـوچكتر اسـت و سـهم صـادرات                     
ين تنوع اقتصادي آن هـم انـدك اسـت و      صنعتي آن هم از كل صادرات  پايين است، بنابر ا          

 . تر است  با سوريه، نسبت به دو كشور ديگر پرهزينهPTAدر نتيجه انحراف تجارت ناشي از 

 نـشان  نامـه  موافقتمحاسبه شاخص سازگاري جريانات تجاري ايران با طرفهاي احتمالي       
يـان ايـران و      تجارت ترجيحي م   نامه  موافقتداد كه در كل پتانسيل انحراف تجارت در يك          

هـاي محاسـبه شـده        سه كشور ياد شده مقدار اندكي است چـرا كـه مقـدار عـددي شـاخص                
دهد كـه عمومـاً ايـران واردات كمتـري از             اين موضوع نشان مي   . فاصله زيادي با واحد دارد    

نماينــد و ايــن كــشورها واردات كمتــري از  كاالهــايي دارد كــه ايــن ســه كــشور صــادر مــي
ليكن، برغم كوچك بودن مقدار اين شـاخص، در  . نمايد ان صادر مي كاالهايي دارند كه اير   
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 با انـدونزي بيـشتر اسـت و       PTAتوان گفت پتانسيل انحراف تجارت در         اي مي   حالت مقايسه 
  .هاي بعدي قرار دارند كشورهاي تركيه و سوريه در رتبه

جـارت  مقادير محاسباتي شاخص سازگاري توليد و صادرات نيز كه به پتانـسيل ايجـاد ت               
 ناظر است، نشان داد كه انطبـاق توليـد ايـران بـا صـادرات انـدونزي بـيش از دو                 نامه  موافقت

 با هر   نامه  موافقتبرغم آنكه در مجموع پتانسيل ايجاد تجارت اندكي در          . كشور ديگر است  
  .رسد تر بنظر مي  با اندونزي مطلوبنامه موافقتشود،  سه كشور مالحظه مي

و صـادركننده نفـت     كننـده   ن و انـدونزي هـر دو كـشورهاي توليد         با توجه به اينكـه ايـرا      
هستند اين احتمال وجود دارد كه سازگاري توليد و صادرات ايران و اندونزي ناشـي از ايـن    

 كه اساساً براي    ‐ نامه  موافقتمساله باشد ليكن محاسبه شاخص سازگاري صادرات طرفهاي         
راحي شده است، نـشان داد كـه مقـدار       جلوگيري از تفسيرهاي نادرست در چنين شرايطي ط       

مطلق شاخص سازگاري صادرات ايران به صادرات انـدونزي رقمـي بـسيار كوچـك اسـت              
توان به نتايج مربوط به پتانسيل ايجاد تجارت بـاالتر در مـورد انـدونزي                 ، بنابراين مي  )۱۴/۰(

  .اعتماد كرد
 تفصيل گفته شد و نيـز در        در مجموع، با توجه به آنچه از متدولوژي انجام اين مطالعه به           

هـستند  ) ordinal(نظر گرفتن اين نکتـه کـه شاخـصهای معرفـی شـده شاخـصهايي رتبـه ای                    
توان نتيجه گرفت، هم پتانسيلهای ايجاد تجـارت و هـم پتانـسيلهای انحـراف تجـارت در                  می

تجارت ترجيحی ايران با اندونزی در رتبه اول و پتانسيلهای مذکور در تجارت با کشورهای               
  .های بعدی قرار دارند ترکيه و سوريه در رتبه
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