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چكيده
ت تجاري صنعتفوالد ايران ،با استفاده از روش تحقيق مورد استفاده
مقاله حاضر ضمن مطالعه سياس 

در مذاكرات تجاري نظام چندجانبه تجاري ( )GATT/WTOبراي محصوالت صنعت فوالد در دوره
زماني  ،1376-88به برآورد معاد ل تعرفهاي جايگزين موانع و محدوديتهاي غيرتعرفهاي ميپردازد.

نتايج تحقيق نشان میدهد جز در مورد محصول شمش و تيرآهن ،حمايت تجاري ساير محصوالت

در این دوره رو به كاهش است .متوسط معادلهاي تعرفهاي ،دامنهاي گسترده از  -13تا  27را در بر
ميگيرد .در مورد تمام محصوالت حداقل حمايت تجاري در سال 1377يا 1378و حداكثر حمايت

ت داخلي روندي رو ب ه افزايش دارد.
تجاري نيز در دهه  1380اتفاق افتاده است .در تمام موارد قيم 

روند قيمت سيف وارداتي تقريباً در تمام موارد رو به افزايش است .براي محصوالتي كه معادل

ت و بيش از تعرفه اسمي است ،نرخ تعرفه وارداتي براي اين محصوالت همان نرخ تعرفه
تعرفهاي مثب 
ب و بيلت ( 4درصد) ،ورق گرم (15
معادل محاسباتي است كه براي واردات شمش ( 61درصد) ،اسل 

ت و اما كمتر از كل
درصد) و تيرآهن ( 20درصد) است .براي محصوالتي كه معادل تعرفهايشان مثب 

تعرفه اسمي است (كه درواقع براي اين محصوالت موانع تجاري غيرتعرفهاي نقش حمايتي نداشته
است) ،نرخ تعرفه همان نرخ تعرفه اسمي است كه براي ورق سرد ( 4و )10و ميلگرد (10و )15است.

طبقهبندی F14, F13 :JEL
 .1پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
 .2عضو هیأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
زهرا عباسی ،مسئول مکاتبات.
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مقدمه
فرایند الحاق به سازمان جهاني تجارت اساساً يك فرایند مذاكرهای است .هر كشور يا

قلمرو گمركي ميتواند طبق شرايطي كه با سازمان توافق کرده است ،به آن ملحق شود .اين

كار ضمن مذاكراتي انجام میشود كه در آن ،كشورها تعهداتی براي كاهش و درنهايت
تثبيت تعرفهها ميپذيرند تا دسترسي به كاالها را هموارتر سازند .توصيف شرايط دسترسي

به بازار هر كشور در كاالهاي صنعتي در محتواي جدول امتيازات تعرفهاي متمركز ميشود.
ت و تعهدات كااليي با طرح پيشنهادهاي اعضاي
مذاكرات دوجانبه درباره جدول امتيازا 

ذينفع يا متقاضي بهعنوان مبناي مذاكرات جريان مييابد .درنهايت ،پس از توافق نهايي و
تثبيت تعرفه يك گروه كااليي ،انتظار اعضا اين است كه اين تعرفه تثبيتشده از نظر تجاري
پایدار بوده و غيرقابل تغيير تلقيشود.

محصوالت فوالدي از محصوالتي است كه انتظار ميرود بهدليل جايگاه و اهميت

آنها در تجارت خارجي ،در راستاي تعيين نرخ تعرفه تثبيتشده آنها در جريان الحاق

به سازمان جهاني تجارت بحث و تبادلنظرهاي اساسي صورت گيرد .جالب توجه آن كه
هماکنون ،مصرف فوالد كشور بيش از  20ميليون تن در سال است كه مطابق آن ،رقم
واردات فوالد در سال  11/59 ،1387ميليون تن ،معادل  57/5درصد مصرف كشور است.
البته ميزان صادرات فوالد برابر  1/36ميليون تن بوده و برآورد ميشود توليد داخلي فوالد

رقمي معادل  10ميليون تن بوده است.

در راستاي برنامهريزي مناسب براي صنعت فوالد ،تعيين تعرفه تثبيتشده آن نیازمند

مطالعات پيشنيازی نظیر شناخت موانع غيرتعرفهاي و تعيين معادلهاي تعرفهاي محصوالت
صنعت فوالد است .در اين مقاله ضمن بررسي سياست تجاري و موانع تجاري غيرتعرفهاي

محصوالت فوالدي منتخب ،معادلهاي تعرفهاي آنها محاسبه شده و نكات اصلي الزم براي

تعيين تعرفه تثبيتشده محصوالت عنوان شده است.

 .1مباحث نظري
با وجوديكه تجارت آزاد رفاه جهاني را حداكثر ميكند و داليل محکمی بر له
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برقراري تجارتآزاد ارائه شده ،باز هم بسياري از كشورها ،انواع محدوديتهاي تجاري

1

را وضع کرده و اعمال موانع تجاري همانند قبل در جهان معمول و رايج است .در مقابل

داليل مدافعان تجارت آزاد ،داليل متعددي نظیر حمايت از صنايع نوزاد (نوپا) ،منشا درآمد
براي دولت ،بهبود رابطه مبادله تجاري ،مبارزه با قيمتشكني ،2امنيتملي ،تراز پرداختها

و حمايت از توليد مواد غذايي اساسي ،از سوي طرفداران حمايتگرايي تجاري ارائه شده
است .تجزيهو تحليل تعادل جزئي وضع تعرفه با استفاده از منحنيهاي عرضه و تقاضاي

كاالي جانشين واردات انجام ميشود ،با اين فرض كه قيمت داخلي اين كاال در اثر وضع
تعرفه افزايش يابد .با تحليل تعادل جزئي ميتوان اثر وضع تعرفه بر كاهش مصرف داخلي،
افزايش توليد داخلي ،كاهش واردات ،افزايش درآمد گمركي دولت و بازتوزيع درآمد

بين مصرفكنندگان داخلي و توليدكنندگان داخلي را بررسي کرد .وضع تعرفه به بروز
عدم كاراييهایي منجر ميشود كه از آن تحت نام «هزينه حمايتي تعرفه» يا «هزينههاي

سوختشده» و يا «زيان از دسترفته» 3ياد ميشود.

وقتي يك كشور كوچك بر واردات تعرفه وضع ميكند ،قيمت داخلي كاالي جانشين

واردات برايمصرفکنندهآن كشور به اندازه مقدار تعرفه افزايش مييابد؛ در نتيجه ،توليد

داخلي كاالهاي جانشين واردات افزايش يافته و مصرف داخلي و واردات كاهش مييابد.
بههرحال ،كشور با همان قيمت قبلي در بازارهاي جهاني مواجه است؛ زيرا كشور وضعكننده

تعرفه درآمدهاي حاصله را دريافت ميكند .آثار مربوط به اثرات تعادل عمومي تعرفه را

میتوان با گسترش الگوهاي تجارت و با اين فرض كه درآمد جمعآوريشده از محل
تعرفه ،مجددا ً بهصورت ياران ه يا معافيت مالياتی بين شهروندان توزيع ميشود ،بررسي كرد.
معيار مناسب جهت اندازهگيري درجه حمايت از توليدكنندگان داخلي ،نرخ تعرفه مؤثر

حمايتي است كهتأثیر كليساختار تعرفهاي بر هر صنعت در كشور را اندازهگيري ميكند.
ت كه سبب ميشود منابع از صنايع
«تخصيصمنابع» از موارد مهم استفاده نرخ تعرفه مؤثر اس 

با نرخ حمايت مؤثر كم به صنايع با نرخمؤثر باال انتقال يابد؛ نرخ تعرفه مؤثر حمايتيبا نرخ
 .1محدوديتهاي تجاري بهطوركلي شامل محدوديتهاي تعرفهايو غيرتعرفهاي است .تعرفه مهمترين نوع محدوديت
تجاري است.
2. Dumping.
3. Dead Weight Loss.
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تعرفه اسمي تفاوت بسيار زيادي دارد و نرخ تعرفه اسمي نميتواند نشانگر سطح حمايت از
توليدات و توليدكننده باشد؛ درحاليكه نرختعرفه مؤثر از چنين قابليتي برخوردار است.

در محدوديتهاي تجاري غيرتعرفهاي 1ــ بهویژه محدوديتهاي سهميهاي ــ بهجاي

آنكه دولت مستقيماً بر كاالهاي وارداتي تعرفه وضع کند ،در مقدار آنها محدوديت
ايجاد ميكند .سهميهبندي واردات ،همان آثار مصرفي و توليدي تعرفه گمركي بر واردات
را دارد .چنانچه دولت از طريق يك بازار رقابتي توزيع «مجوزهاي واردات» را به حراج
گذارد ،اثر درآمدي سهميهبندي مشابه آثار تعرفه گمركي است .منحنيهاي عرضه و تقاضا

با وضع سهميه واردات انتقال يافته و قيمت داخلي تغيير ميكند؛ ولي با وضع تعرفه ،مقدار

واردات تغيير خواهد كرد .اگر دولت مجوزهاي واردات را در يك بازار رقابتي به حراج
نگذارد ،بنگاههاي دریافتکننده چنين مجوزهايي ،يك سود انحصاري بهدست ميآورند و
زمینه ايجاد فساد در جامعه مهیا میشود.

والتر ( )1972در تعريفيگسترده هر اقدامي را موجب مختل شدن حجمو جهت تجارت

شود را مانع غيرتعرفهاي مينامد .2اين تعريف بهقدري گسترده است كه حتي تعرف ه را نيز در
بر ميگيرد ،زيرا تعرفه نيز حجم تجارت را مختل ميسازد .بدون شك چنين تعريفي از موانع

غيرتعرفهاي ،مورد نظر طرفهاي مذاكرهکننده نظام تجاري چندجانبه از جمله دور اوروگوئه

ف دقيقتري ،توجه خود را به درآمد حقيقي معطوف
نبوده است .بالدوين ( )1970در تعري 

ميكند .او مانع غيرتعرفهاي را چنين تعريف ميكند« :هر اقدامي كه با تخصيص مجدد منابع و

كاالها باعث كاهش درآمد حقيقي جهاني شود به منزله يك مانع غيرتعرفهاي تلقي ميشود».3
اما ميتوان گفت دقيقترين تعريف در اين زمينه به هيلمن تعلق دارد .هيلمن ( )1991هر اقدام

دولتي بهجز تعرفه كه مستقيماً مانع ورود كاال به يك كشور شود يا بهصورت تبعيضآميز در

مورد كاالهاي وارداتي عمل كند را مانع غیرتعرفهاي ميداند .4تعريف هيلمن دو بخش نسبتاً

جداگانه دارد :بخش اول مربوط به سياستهايي است كه مانع ورود كاال به يك كشور ميشود

ت كه هيلمن با تأكيد بر دولتيبودن اقدامات
و تقريباً همراستا با تعريف والتر است؛ با اين تفاو 
 .1اقسام آن عبارتاند از سهميههاي تعرفهاي ،سهميههاي وارداتي يكجانبه ،پروانه (مجوز) واردات ،سهميههاي
دوجانبه و تركيبي .سهميهبندي ،محدوديت مقداري مستقيم ( )QRsبه مقدار مجاز واردات يا صادرات مربوط است.
2. Walter (1972).
3. Baldwin (1970).
4. Hillman (1991).
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غيرتعرفهاي ،به دامنه شمول محدودتري توجه میکند .بخشدوم اينتعريف ،عنصر جديدي را
تحت عنوان «رفتارتبعيضآميز» براي شناسايي موانع غيرتعرفهاي معرفي ميكند.

 .2تجربه تاريخي سياست تجاري
دوره رشد چشمگير در تجارت جهاني و گشايش اقتصادها 1از اواسط دهه 1950آغاز

شد .مطابق دادههاي آماري ،تجارت جهاني از سال  1965به بعد ،در تمام سالها بهجز
معدودي سالهاي مصادف با افت ادواري ،2با سرعت بيشتری نسبت به درآمد جهاني رشد

كرد و در كل دوره ،رشد تجارت دو برابر رشد درآمد بوده است .اين رشد سريع ،بازتاب

چند عامل ازجمله كاهش موانع و محدوديتهاي تجاري است .3كشورهاي صنعتي در دهه

 ،1930سطح بااليي از حمايتها را تجربه کردند ،اما پس از تصویب موافقتنامه عمومي
تعرفه و تجارت 4در سال  ،1947سطح حمايتها رو به كاهش گذاشت و اين روند تحت
ادوار متوالي مذاكرات تداوم يافت .فرایند اصالح تنها محدود به كاهش تعرفهها نشد ،بلكه

در دهه  ،1950لغو محدوديتهاي مقداري( 5اعمالشده به داليل ترازپرداختها) يك مؤلفه
مهم آزادسازي محسوب میشد .فرایند آزادسازي همیشگی و پایدار نبوده و با نوساناتي
همراه بود؛ بهطور مثال ،در دهه  ،1950بهعلت مستثني شدن بخش كشاورزي و ايجاد امكان

تداوم برنامههاي قيمتي حمايت داخلي ،كشاورزي از نظام چندجانبه 6تجاري بهطور مؤثر
كنار گذاشته شد و به اين ترتيب ،در دهه  1960و  ،1970در صادرات پوشاك و منسوجات
به دليل وجود نظام سهميهها 7تبعيض بين كشورها روا شده و تمام اصول اساسي موافقتنامه
عمومي نقض شد .با کاهش تعرفهها ،نقش محدودكننده انواع حمايتهاي غيرتعرفهاي اعم

ي داوطلبانه صادرات 8و اقدامات ضدقيمتشكني ،9افزايش پيدا كرد .با
از محدوديتها 
1. Openness of Economies.
2. Cyclical Downturns.
3. Ng & Yeats (1999); Deardorff (2000).
4. General Agreement of Tariffs and Trade (GATT).
5. Quantitative Restrictions (QR).
6. Multilateral System.
7. System of Quotas.
8. Voluntary Export Restraints (VERs).
9. Antidumping Measures.
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ي تجاري
ش حمايت تعرفهاي كاالهاي صنعتي كه در كانون فرایند آزادساز 
اینحال ،كاه 
موافقتنامه تجاري قرار داشتند ،چشمگير بود.

كشورهاي درحالتوسعه براي اجراي سياست تجاري از طيف وسیعی از اقدامات

سياستي استفاده كردند .موانع تعرفهاي همانند موانع غيرتعرفهاي نظير سهميهها و مجوزها
در همهجا اعمال ميشد .محدوديتهاي ارزي غالباً مالياتهاي اضافي را بر تجارت تحميل

ميكرد .1مطالعات كروگر ( )1980گوياي آن است كه سهميههاي وارداتي 2تحت رژيمهاي

تجاري جانشيني واردات ،3غالباً رانتهاي سهميهاي ايجاد كردهاند كه سهم مهمی از توليد
ناخالص داخلي است .4غالباً چنين سهميهها ومجوزهایی بهنحوي تخصيص مییافتند كه
ِ
اتالف توأم با
انگيزهاي قوي براي استفاده از منابع حقيقي جوياي رانت فراهم شده و به
اسراف منابع كمياب منجر میشد .5اين سياستها ،انگيزهاي قوي براي فساد به بار ميآورد

و تبعات منفيایبر كيفيت نهاديتوسعه به همراه داشت .6اثرات حمايتي تعرفهها ،سهميهها
و مجوزها در اين كشورها غالباً با اختالل در بازارهاي ارز تقويت ميشد .در سادهترين و

شفافترين شكل ،محدوديت ارزي بر حساب جاري متضمن ارزش بيش از حد نرخ ارز
رسمي 7است كه به موازات نرخ ارز بازار ثانويه 8ديده ميشود .در اين بازار ،قيمت داخلي
نرخ ارز تعيينو ارز كمياب بين مصارف مختلف تخصيص مييابد .9

با وجود رژيمهاي ارزي و تجاري تحريفشده كه تا قبل از دهه  1980ويژگي اغلب

 .1استفاده وسيع كشورهاي درحالتوسعه از موانع غيرتعرفهاي ،مشكالت عدیدهای در اجراي سياست تجاري ایجاد
کرده است .وقتي اقدامات غيرتعرفهاي نظير سهميهها يا مجوزها براي تحديد تجارت استفاده شد ،اين اقدامات اهميت
پيدا كرد .اهميت سياست تجاري در طول زمان در پاسخ به حجم تجارت مجاز ،انتقال عرضه و تقاضاي كاالهاي
توليدشده در داخلو تغيير قيمتهاي بينالمللي ،تغيير مييافت .حدود معيارهاي حمايتي مث ً
ال سهميهها (يا مالياتها؛
مانند كنترل صادرات) از توليدكنندگان و مصرفكنندگان داخلي غيرقابل مشاهده است ،مگر آنكه بازاري براي اين
سهميهها وجود داشته باشد و دريافتكنندگان چنين سهميههايي نیز برايجلوگيري از ايجاد چنين بازارهايي بهشدت
مقاومت كنند؛ زیرا ،آگاهي از ميزان منافعشان از دريافت سهميهها ،به فشار برای لغو سهمیهها منجر ميشود.
2. Import Quotas.
3. Import Substitution Regimes.
4. Krueger (1980).

5. Bhagwati (1983).
6.World Bank (2000).
7. Overvalued Official Exchange Rate.
8. Secondary Market Exchange Rate.

 .9در مناطقی كه بازارهاي موازي (ثانويه) قانونياند ،مانند چين در اوايل دهه  )Martin, 1993a( 1980و يا نيجريه در
سالهاي اخير ،وسعت (اندازه) محدوديت تجاري ايجادشده توسط اين سياستها ،قابل مشاهده و بسيار چشمگير
است.
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كشورهاي درحالتوسعه است ،مشكل ميتوان فهمید کدامیک از اصالحات سياستي ،رفاه
ِ
سياستي افزایشدهنده شفافيت و یکدستکننده
را بهبود میبخشند .با اينحال ،تحوالت

تحريفات بين بنگاهها ،بهبوددهنده رفاه هستند .براي مثال ،جايگزيني تخصيص ارزي با

رويكرد بازار موازي عموماً رفاه را بهبود میبخشد1؛ يا ،استقبال از سرمايهگذاري خارجي
بدون كاستن موانع ،كاهنده رفاه بوده 2و سياستهايي كه الزامات عملكرد صادراتي را
بر سرمايهگذاري خارجي اعمال کردهاند ،بهبوددهنده بهينه دوم رفاه محسوب میشوند.3

جذابيت سياسي سياستهاي جانشيني واردات براي كشورهاي درحالتوسعه قبل از دور

اروگوئه ( )1986-1994با نظام تجاري چندجانبه تضادي نداشت .کشورهای مذکور عموماً

در اين دوره نظريه جانشيني واردات را تجويز ميكردند و بر تالشها در  GATTتحت
عنوان «رفتار ويژه» 4جهت كسب بهبودهاي برگشتناپذير و دسترسي به بازارهاي كشورهاي

صنعتي تمركز داشتند.5

سیاستهای اين كشورها در سايه اين تجربه ،تعديل شده و بهسمت رژيمهاي

تجاري بازتر حرکت كرد .اين تغيير وضعيت خود را در دور اروگوئه نشان داد كه در
آن كشورهاي درحالتوسعه ابتدا شروع به ايفاي نقش «بازي اصلي» 6امتيازات 7دسترسي

به بازار در حال تحول كردند .اين كشورها تمايل داشتند تعرفههايشان را بر 100درصد
واردات كشاورزي و بالغ بر  60درصد واردات محصوالت صنعتي تثبيت 8كنند .9همچنین،

توافق كردند در قبال لغو سهميه منسوجات و پوشاك و پيگيري ضوابط محدودكننده
1. De Melo Dervis & Robinson (1981).
2. Brecher & Diaz - Alejan- dro (1977).
3. Rodrik (1987).
4. Special and Differential Treatment.

 .5اين سياست ،براي كشورهايي كه برای بهبود رابطه مبادله ،دسترسي ترجيحي به بازارها داشتند ،نوعي كمك
محسوب ميشد؛ اما ،تبعات اقتصادي منفيای نیز در بر داشت .با اين حال ،گروه اندكي از كشورهاي درحالتوسعه
شرق آسيا از راهبرد جايگزيني واردات تبعيت نكردند ،بلكه سياستهاي مكمل تشويق صادرات را بهعنوان بخشي از
مسير توسعه معطوف به صادرات بهكار گرفتند .تا پايان دهه  ،1990عملكرد اقتصادهايي نظير هنگكنگ ،كرهجنوبي
و تايوان (چين) بینظیر بود.
6. Maingame.

7. Concessions.

 .8التزام به تعهد به مفهوم افزايش نيافتن تعرفهها باالتر از سطح مشخص ثبتشده در جدول امتيازات در  WTOاست
(.)Bind Grand Bargain
9. Abreu (1996).
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حمايت از كشاورزي ،از حقوق مالكيت فكري حمايت کنند .با اينحال ،گستردهترين
نمايش تمایل كشورهاي درحالتوسعه به افزایش مشاركت تجاری ،نشانگر موج اصالحات

تجاري يكجانبهای است كه اينكشورها را در بر گرفته است .اين اصالحات تمام مناطق
و انواع مهم تحريفات سياستي را تحت تأثير قرار داده است .براساس گزارش بانك جهاني

تحتعنوان «چشماندازهاي اقتصادي جهان در سال  ،»2001ميانگين نرخ تعرفه كشورهاي
درحالتوسعهاز  30درصد در اوایل دهه  1980به حدود  15درصد در اواخر دهه( 1990به

نصف) كاهش يافته است .1كاهش مطلق نرخهاي تعرفهای كشورهاي درحالتوسعه بسيار
بيشتر از كشورهايصنعتياست ،البته كاهش از سطوح باالتر احتمالمنافعرفاهيبيشتري

را نسبت به كاهشهايمتناظر در سطوح پايينتر تعرفه دارد .2پراكنش نرخهاي تعرفه ،اساساً
كاهش يافته ،3اما درواقع كاهش تعرفهها بازتابي از جايگزيني موانع غيرتعرفهاي بهجاي

تعرفهها است .عالوه بر كاهش تعرفهها ،پوشش موانع غيرتعرفهاي نظیر انحصارات مؤسسات
تجاري دولتي )STEs( 4نيز كاهش چشمگيري يافته است.

 .3روش تحقيق و پيشينه تحقيق
تعرفهاي كردن يعني تبديل موانع غيرتعرفهاي به تعرفههاي تثبيتي .در گام اول حرکت به

سمت آزادسازي ،كشورهاي مشاركتکننده ــ به استثناي آنهايي كه تحت پوشش «رفتار
ويژه »5قرار گرفتند ــ باید معيارهاي غيرتعرفهايشان را به تعرفههاي تثبيتشده تبديل كنند.

تعرفهاي كردن به نحوي كه مورد عمل قرارگرفته ،خالي ازاشكال نيست6؛با اين حال منافع

آني براي دستيابي به شفافيت در حمايت در مقابلواردات را فراهم ميكند .بعالوه ،تعرفهها
بهطور كلي نسبت به ديگر موانع وارداتي ترجيح دارند ،چرا كه قابل پيشبينيتر ،غير تبعيض

آميزتر ،آسانتر از نظر تعهد ،و در برابر فساد كمتر اثرپذير هستند .تعرفهها همچنين رقابت را
1. World Bank (2001).
2. Martin (1997).
3. Anderson (1995).
4. State Trading Enterprises (STEs).
5. Special Treatment.

 .6ايناقدامات شاملتبديل محدوديتهاي مقداري واردات ،عوارض متغير ،حداقل قيمت وارداتي ،تبعيض در صدور
مجوز واردات ،اقدامات تعرفهاي حفظشده از طريق بنگاههاي تجاري دولتي ،محدوديتهاي داوطلبانه صادراتي و
تمام معيارهاي مشابهبه آثاري مشابه از طريقتعرفهها است.
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در بازارهاي داخلي تسهيل ميكنند و امكان الزمبراي كشورهاي واردکننده را به تعديل در
تجارت در قبال تغييرات قيمتي در بازار جهاني فراهم ميآورند .دردور اروگوئه از روش
شكاف قيمتي براي تنظيم معادل تعرفهاي موانع غيرتعرفهاي استفاده شد .فرض اين روش
این است كه اختالف قيمت داخلي و قيمت جهاني ناشي از آثار محدودكننده تمام موانع
غيرتعرفهاي موجود در بازار است .در تمام کشورها قيمتهاي عمدهفروشي و درصورت

عدمدسترسي به آن ،قيمتهاي توليدكننده بهعنوان مناسبترين معيار بهجاي قيمت داخلي
محسوب شده و ميانگين قيمت سيف وارداتي كشور مورد نظر ،مناسبترين قيمت بهجاي

قيمت جهاني است .باالخره ،با استفاده از ميانگين ساالنه نرخ ارز بازار براي همان دوره،
نرخ تبديل قيمت دالري به پول محلي انجام میشود .سطوح معادلهاي تعرفهاي ناشي از
تعرفهاي كردن با استفاده از دادههاي آماري سالهای  1986-88و با رعايت ضوابط مذكور

بهعنوان سطح پايه از سال  1995براي اجراي تعهدات كاهشي مربوط به دسترسي به بازار
در نظر گرفته ميشدند.

هرچند در پيوست ضميمه ( )5موافقتنامه ،اصول محاسبه معادل تعرفهاي و تفاوت

قيمت داخلي و قیمت جهاني بهعنوان معيار تعيين معادل تعرفهاي مشخص و تعريف شده

است ،اما گروه مذاكرهکننده درمورد دسترسي به بازار در ضميمه ( )3سند امضاشده در

آوریل سال  ،1993روش محاسبه را با تفصيل بيشتري شرح داده و فرمول زير را براي
محاسبه معادل تعرفهاي ارائه داده است:

)1

)Ts=Pd-(Pw×e

در این فرمول  Tsمعادل تعرفه ويژه Pd ،1قيمت عمدهفروشي محصول در داخل كشور

واردكننده Pw ،قيمت سيف 2كشور واردکننده يا قيمت فوب 3كشور صادركننده عمده

بههمراه هزينه حملونقل و بيمه و در نهایت e ،معادل نرخ ارز آزاد است.

سامنر در مقالهاي ضمن مرور مفاد موافقتنامه كشاورزي ،به شيوه تعيين معادل تعرفهاي

اشاره كرده و مینویسد ...« :با اين همه ،تعرفهاي كردن ،حداقل در عمل نه شفاف است
1. Specific Tariff.

 Cost, Insurance and Freight (C.I.F.) .2به اضافة هزينة بيمه و حمل.
 Free on Board (F.O.B.) .3تحويل روي كشتي در نقطه بارگيري.
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و نه آسان ،زيرا دسترسي به قيمتهاي داخلي و قيمتهاي مرجع خارجي وجود ندارد.
كيفيتهاي متفاوت ،شيوههاي گوناگون طبقهبندي و دستهبندي كاال نيز اين مشكل را

مضاعف ميسازد» .او سپس فرمول زير را براي معادل تعرفهاي ارائه داده است:
)2

Tad=[(Pd-Pw×e)(Pw×e)]×100
در این فرمول  Tadمعادل تعرفه ارزشي1؛  Pdقيمت عمدهفروشي محصول در كشور؛ Pw

قيمت سيف وارداتي و  eنشانگر نرخ ارز آزاد است.2

اينگكو با دقت زيادي شيوه تعرفهاي كردن در دور اروگوئه را بررسي کرده و میکوشد

مشكالت فوق را براي محاسبه عملي معادل تعرفهاي به روش منطقي حل كند .او ضمن
تأييد فرمول گات و سامنر براي حل مشكل كيفيتهاي متفاوت ،پيشنهاد کرده است

بهجاي تفاوت قيمت محصول داخلي و خارجي ،از تفاوت قيمت محصول وارداتي و قيمت
سياههفروش 3آن استفاده شود .4صندوق بينالمللي پول 5همچون يتس ( )1996به تفاوت

محاسبه معادل تعرفهاي براساس تعرفه ويژه و تعرفه ارزشي توجه كرده است .از آنجا كه
ارزش هر واحد كاالي صادراتي كشورهاي درحالتوسعه نسبت به كشورهاي توسعهيافته

كمتراست ،تعرفهويژهآن بيشتر از تعرفهارزشيخواهد بود .اينامر ،ميتواند َمف َّريبراي
استفادهاز شيوهتعرفهايكردنمحيالنه باشد.6

روش ارائهشده براي برآورد معادل تعرفهاي در دور مذاكرات تجاري اروگوئه برحسب

سطح توسعه كشور و ماهيت موانع وارداتي مورد استفاده آن كشور ،متفاوت است.

درصورتيكه تعرفه كااليي قبل از آغاز دور اروگوئه به سقف معيني محدود بوده است،
كشور مورد مطالعه موظف است در صورت عدماستفاده از موانع غيرتعرفهاي ،سطح تعرفه

خود را از اين حد فراتر نبرد و درصورت استفاده از چنين موانعي ،آن را به تعرفه تبديل
کند .اما در مورد كاالهايي كه تعرفه آنها فاقد سقف معيني است و موانع غيرتعرفهاي نيز
1. Ad Valorem Tariff.
2. Sumner (1992).
3. Invoice Price.
4. Ingco (1996).
5. International Monetary Fund (I.M.F).
6. I.M.F. (1996).

211

ريا دالوف تعنص تالوصحم تادراو ياهفرعت لداعم نييعت

در واردات آنها استفاده نمیشود ،كشور مورد مطالعه باید سطح تعرفه خود را طي یک
دوره شش ساله به سطح معيني كاهش داده و در صورت استفاده از موانع غيرتعرفهاي
براي واردات اين كاال ،آنها را تبديل به تعرفه كند .در اين ميان ،بسياري از كشورهاي

درحالتوسعه ميتوانند از امتيازاتي چون دوره زماني و سقف تعرفهاي متفاوت با كشورهاي
توسعهيافته استفاده كنند.1

معیار دقیق مانع غیرتعرفهای برحسب اثری که بر قیمتها دارد ،معیاری است که قیمت

داخلی ایجادهشده بدون مانع غیرتعرفهای را با قیمتی مقایسه میکند که در شرایط وجود مانع
غیرتعرفهای حاکم میشود؛ با این فرض که قیمت پرداختی به عرضهکنندگان بدون تغییر
ن حال ،از آنجا که این قیمتها معموالً غیرقابل مشاهده و اندازهگیریاند،
باقی بماند .با ای 

معیار واقعی موانع غیرتعرفهای براساس مقایسه قیمتهای داخلی در شرایط وجود موانع

غیرتعرفهای با قیمتهای جهانی است .در ادامه ،روشهاي محاسبه معادلهاي تعرفهاي با
بيانهاي متفاوتي ارائه شده است:

 )1يكي از راهحلهاي موجود آن است كه بهجاي تفاوت قيمت محصول توليدشده

در داخل و قيمت كاالي وارداتي ،تفاوت قيمت كاالي وارداتي در داخل كشور و قيمت
ش تعرفهاي كردن موانع غيرتعرفهاي را به
فاكتور آن بررسي شود .بر اين مبنا ،ميتوان رو 

شكل زير فرموله کرد:

تعرفه ويژه، Ts=Pd-Pw :

تعرفه ارزشي :

)(Pd-Pw
×100
Pw

=Tad

كه در آن  Pdقيمت عمدهفروشي در داخل كشور Pw ،قيمت سيف به اضافه تعرفه يا

قيمت فاكتور فروش خارجي بههمراه تعرفه و هزينه حملونقل و بيمه است كه با توجه به
نرخ ارز بر حسب پول داخلي حساب میشود.2

 )2در پيوست ضميمه ( )٥موافقتنامه كشاورزي ،اصول محاسبه معادل تعرفهاي و

تفاوت قيمت داخلي و قیمت جهاني بهعنوان معيار تعيين معادل تعرفهاي مشخص و تعريف
 .1هرچند اينگكو ( )Ingco, 1996تأثير حداقل دسترسي به گشايش بازار را با توجه به اصل كاملهالوداد ناچيز ميداند،
اما سطح حداقل دسترسي باید قبل از تعرفهاي كردن مشخص شود؛ زیرا اين مقدار بعد از تعرفهاي كردن بهعنوان
حداقل مقدار قابل قبول مورد توجه قرار ميگيرد.
 .2كميجاني (.)1380
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شده است .همچنين ،گروه مذاكرهکننده در خصوص دسترسي به بازار در ضميمه ( )٣سند

امضاشده درآوریل سال  ،١٩٩٣روش محاسبه را با تفصيل بيشتري شرح داده و فرمول زير
را براي محاسبه معادل تعرفهاي ارائه داده است:

)Ts=Pd-(Pw ×e

در این فرمول  Pdنشانگر قيمت عمدهفروشي محصول در داخل كشور واردكننده،Ts ،

معادل تعرفه معين1؛  Pwقيمت سيف كشور واردكننده يا قيمت فوب كشور صادركننده
عمده بههمراه هزينه حملونقل و بيمه ،و در نهایت  eنشانگر نرخ ارز آزاد است.2

روش ديگر تعيين نرخ تعرفه معادل استفاده از كشش تقاضاي واردات است كه بهصورت

رابطه زير تعريف میشود:

)

1+t
z

(×)

qm
qm

( =Te

در این رابطه  Teمعادل تعرفهاي؛  qmتغيير در واردات ناشي از موانع غيرتعرفهاي

()NTB؛  ،qmسطح واردات در زمان وجود موانع غيرتعرفهاي؛  tنرخ تعرفه اسمي و  zبیانگر
كشش تقاضا براي واردات است.3

فرمول زیر روش ديگري است كه در بانك جهاني استفاده شده است:
)Pm=Pw×e{1+Td+cp(0)}(1+NTB

كه در آن  ،Pmقيمت داخلي واردات؛ ،Pwقيمت مرزي واردات؛  ،eنرخ ارز؛  Tdحقوق

گمركي و ) cp(0بیانگر سود بازرگاني قبل از وضع تعرفه است.

از آنجا كه پس از رفع موانع غيرتعرفهاي ،سود بازرگاني باالتري جايگزين ميشود،

انتظار ميرود قيمتهاي وارداتي در داخل تغيير نکند؛ بنابراين ،ميتوان رابطه زير را

جايگزين رابطه قبلي كرد:

})Pm=Pw×e{1+Td+cp(1
1. Specific Tariff

 .2حسيني ( .)1383خياباني (.)1386
 .3خياباني (.)1386
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كه در آن ) cp(1بيانگر سود بازرگاني پس از وضع تعرفه است .با مساوي قرار دادن دو

رابطه ،معادل تعرفهاي موانع غيرتعرفهاي از رابطه زير بهدست میآید:

))(1+Td+cp(1
-1
))(1+Td+cp(0

=Te

جمعبندی روشهاي معرفيشده در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول 1ـ مطالعات تجربي و روشهاي محاسبه تعرفه معادل
پیشنهاددهنده روش

كميجاني ()1380

فرمول ارائهشده
)(Pd-Pw
×100
Pw

حسيني ()1383؛ مطابق پيوست شماره ()٥
موافقتنامه كشاورزي.

= Tadو Ts=Pd-Pw

)Ts=Pd-(Pw ×e

حسيني ()1383؛ مطابق فرمول ارائهشده توسط
سامنر (.)1992

)Pd(Pw×e
×100
Pw×e

كميجاني ()1380

Pd
)×100
Pw×e

خياباني ()1386

qm
) te= ( qm )×( 1+t
z

بانك جهاني

))(1+Td+cp(1

-1

=Tad

( =Te

) )(1+Td+cp(0

=Te

 .4جمعآوري اطالعات آماري
فصل  72کتاب مقررات صادرات و واردات به آهن و فوالد اختصاص دارد .این فصل

شامل  29ردیف تعرفه چهار رقمی است که هرکدام از تعرفههای چهار رقمی زیرمجموعهای
از تعرفههای شش و هشت رقمی را در بر میگیرند .مانند تقسیمبندی سایر فصلهای کتاب
مقررات صادرات و واردات ،این فصل نیز از محصوالت ابتدایی و اولیه صنعت فوالد آغاز

شدهو به محصوالت نهایی این صنعت ختم میشود .از آنجا كه محاسبه معادل تعرفهای همه
تعرفههای چهار رقمی صنعت فوالد از توان این مطالعه خارج است (بهعلت عدمدسترسي

كافي به اطالعات ــ بهويژه اطالعات قيمت داخلي انواع محصوالت) ،اما تالش شد
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محصوالت بهگونهای انتخاب شوند که نتایج آن به کل زنجیره این صنعت قابل تعمیم
باشد .از اینرو ،برای انتخاب محصوالت مورد نظر برای محاسبه معادلها ،ابتدا جدول ()2

تهیه شد که در آن عالوه بر معرفی  29تعرفه چهار رقمی صنعت فوالد ،تعداد تعرفههای

شش رقمی و هشت رقمی زیرمجموعه هریک نیز آورده شد ه است .این جدول رتبه واردات

و صادرات هریک از این محصوالت را نیز نشان میدهد .رتبه واردات بیانگر ارزش واردات
محصول از سال  2004تا  2008به دالر و رتبه صادرات نشانگر ارزش صادرات محصول به
سایر کشورها از سال  2004تا  2008است .برای مثال ،چدن در میان  29محصول زنجیره

فوالد 26 ،اُمین محصول وارداتی و  16اُمین محصول صادراتی است.

همانطور که مشاهده ميشود ،نخستين رتبههاي واردات به ورق گرم ،اسلبو بيلت و

تيرآهن تعلق دارد .نخستين رتبههاي صادرات نيز متعلق است به ورق گرم ،ساير انواع ورق و
قراضه و ضايعات .بنابراين ،ورق گرم رتبه نخست واردات و صادرات را كسب كرده است.

اگر مجموع رتبه كسبشده محصوالت در واردات و صادرات را بهعنوان معياری جهت
رتبهبندي در نظر گرفته شود ،محصوالت ورق گرم ،انواع ورق ،اسلب و بيلت ،محصوالت

تخت نوردشده از فوالد زنگنزن ،تيرآهن ،انواع ميلههای آهن و ورق سرد در رتبههاي اول
تا هفتم قرار ميگيرند.

بنابراين ،مشاهده ميشود زنجيره فوالد محصوالت شمش ،اسلب و بيلت ،ورق گرم،

ورق سرد ،ميلگرد و تيرآهن با توجه به معيارهاي واردات و صادرات بهترتيب محصوالت

اصلي صنعت فوالد كشور هستند.

 .5تحليل سياست تجاري صنعت فوالد ايران
1ـ .5تعرفه گمركي محصوالت صنعت فوالد
شايد نخستين راهي كه براي بررسي وضعيت تعرفهاي يك صنعت به ذهن ميرسد

بررسي تعرفههاي آن در يك دوره زماني است .مشاهده ميشود كه تعرفه گمركي (مجموع
حقوق پايه و سود بازرگاني) شمش فوالد از سال  1382برابر چهار درصد بوده و تعرفه

اسلب و بيلت از سال  1384برابر چهار درصد است .در برخي رديفهاي چهاررقمي مانند
انواع ورق ،ميلگرد و تيرآهن ،تعرفه محصوالت بهدليل انواع محصوالت تحت پوشش آن

رتبه
واردات

26
10
18

تعداد كد
هشترقمي

22
-

تعداد كد
ششرقمي

3
15
2

محصول

چدن

آلياژهاي آهن

آهن اسفنجي

كد
سهرقمي

7201

7202

7203

جدول 2ـ معرفی محصوالت زنجیره صنعت فوالد
رتبه
صادرات

16
6
26

كد
ششرقمي

720211
720219
720221
720390

7204

رتبه
واردات

25
19
23
21

قراضه و ضايعات

رتبه
صادرات

93
117
44
166

7

720836
720837
720839
720840
720851

720610

6
10
8
24
2

720852

1

53
17
5
123
3

27

127

-

7205

7206

7207

7208

7208

13

دانههاي كوچك (گرانول) و پودر

آهن و فوالدهاي به شكل شمش

اسلب و بيلت

ورق گرم

ورق گرم

3

3
2
4

14

14

720429

-

13

13

11

27
4
2

1

1

39
28
29
5

1

1

25
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رتبه
صادرات

16
10
32
87
100
165
15
22
1
14
113
152

رتبه
واردات

18
5
9
28
16
13
3
7
4
29
22
26

كد
ششرقمي

720916
720917
720918
720926
720927
720928
721012
721030
721049
721070
721190
721210

رتبه
صادرات

9

2

15
18

رتبه
واردات

6

5

20
17

تعداد كد
هشترقمي

-

-

6
4
5

تعداد كد
ششرقمي

9

11

6
6
4

محصول

ورق سرد

ورق قلعاندود ،ورق رنگي ،ورق گالوانيزه

محصوالت تخت نوردشده

محصوالت تخت نوردشده

ميلگرد

كد
سهرقمي

7209

7210

7211

7212

7213

7214

7215

8

ساير ميلهها

سايرميلهها

11

5
3

721391

-

14

7
23

8

7
22

216
پژوهشنامه بازرگانی

رتبه
صادرات

10
14
20
4
17
24

رتبه
واردات

3
14
28
9
21
29

تعداد كد
هشترقمي

2
10
-

4

تعداد كد
ششرقمي

12
4
3
14
4

2
8
6
3
8
2

محصول

پروفيل ،تيرآهن ،نبشي

مفتول

فوالد زنگنزن

محصوالت از فوالد زنگنزن

محصوالت از فوالد زنگنزن

ميلهها ،گرم نوردشده

ساير ميلهها از فوالد زنگنزن

مفتول از فوالد زنگنزن

ساير فوالدهاي ممزوج

محصوالت تخت نوردشده

محصوالت تخت نوردشده

ميلهها ،گرم نوردشده

ساير ميلهها

مفتول

كد
سهرقمي

7216

7217

7218

7219

7220

7221

7222

7223

7224

7225

7226

7227

7228

7229

5

19
25
24
11
22
15
12
16

-

13
25
21
8
19
23
12
27

مأخذ )1 :مقررات صادرات و واردات (http://www.intracen.org (2010) )2 .)1389

رتبه
صادرات

62
37

رتبه
واردات

17
30
15

كد
ششرقمي

721631
721632
721720

12

49

59

722519

722830

20

24
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رديف تعرفه ،تنوع بيشتري دارد .بهعنوان مثال در گروه ورق سرد دو رقم تعرفه چهار
درصد و ده درصد مشاهده ميشود .درنهایت ،به نظر ميرسد حداقل در گروه محصوالت

فوالدي مورد مطالعه سالهاي اخير ،نوعی ثبات رويه در تعرفهها رعایت شده است.

گفتني است در ايران كميسيون ماده يك ،راه اصلي تعيين يا تغيير تعرفه محصوالت است.

از طريق كميسيون ماده يك ــ كه كميسيون تعيين تعرفه استــ و مصوبات هيأت دولت ،آنچه

در كتاب مقررات صادرات و واردات منعكس شده ،در واقع نشاندهنده تعرفهاي است كه
هر ساله براي محصوالت تعيين ميشود؛ اما ميزان تعرفه در طول سال براساس مصوبات هيأت

دولت قابل تغيير است .بررسي تاريخي موضوع نشان ميدهد از روش دوم براي تغيير تعرفه
محصوالت فوالدي به دفعات استفاده شده و همين امر يكي از داليل ايجاد يا تشديد نوسان اين
بازار بوده است .در سال  1385در راستاي اجراي اصل  44قانون اساسي اعالم شد دولت دیگر

در صنایع مادر ــهمچون صنعت فوالدــ سرمایهگذاری نمیکند و واحدهای تولیدی ،صنعتی

ی و طرحهای موجود درصورت امکان به بخش خصوصی واگذار شده يا با مشارکت
و تجار 

آنها پیگیری میشود .اين سیاست بهعلت بیتوجهی به الزامات و سیاستهای اجرايي مکمل،
موجب سردرگمی مدیران بخش صنعت شد .با این حال ،دولت که از یک سو با درآمدهای

نفتی قابلتوجه و افزایش تقاضا و از سويي ديگر با بیتحرکی واحدهای فوالدی ــعمدتاً

دولتیــ و افزایش واردات مواجه شده بود ،اعالمکرد تا زمان فراهم شدن شرایط فعالیت بخش
خصوصی ،مجددا ً طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت پیگیری میشود.1

ن شده و قرار بود نرخ توليد فوالد به  ۲۵ميليون تن در برنامة
 .1طرح جامع فوالد برای دو افق پنجساله و بیستساله تعيي 
چهارم توسعه برسد .اهداف اين طرح در قالب مطالعات جامع براي افزايش ظرفيت واحدهاي فوالدسازي موجود و
افزودن خطوط جديد فوالدسازي در دستور كار شركت ملي فوالد قرار دارد .مطالعات طرح جامع در راستاي تعريف
ظرفيت خاصی براي توليد فوالد كشور است و در نظر دارد توليد فوالد را به  ۲۵ميليون تن در سال برساند .اين
موضوع براساس محوريت تأمين منابع از داخل تدوين میشود .وجود سنگآهن ،گازطبيعي و ساير مواد اوليه انرژي،
ايران را در رسيدن به اين نقطه مطلوب یاری میدهد .صنايع فوالد با تصويب و تدوين كامل اين طرح ،برنامههاي
خود را براي رسيدن به اهداف درنظرگرفتهشده شناسايي خواهند كرد .مهمترين اهداف طرح عبارتاند از :تعيين
اهداف و استراتژي توسعه صنعت فوالد ،تعيين موقعيتهای مطلوب جغرافيايي براي توليد فوالد ،شناسايي جايگاه
صنعت فوالد در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور ،بررسي روند توليد از نظر فني و اقتصادي ،بررسي انواع انرژي
موردنياز اين صنعت ،بررسي عرضه و تقاضا و روند قيمت جهاني و داخلی ،بررسي وضعيت صنايع فوالد ،بررسي
استخراج و كانهآرايي ،بررسي زمينشناسي و اكتشافات معدني .در طرح جامع فوالد ،استانهاي هرمزگان ،خوزستان،
کرمان ،يزد ،اصفهان و خراسان جنوبي جهت افزايش ظرفيت توليد طراحي شده بود؛ اما براساس گزارشها ،قرار
است استانهاي براساس نزدیکی به منابع سنگآهن ،زغالسنگ ،ذخاير گاز ،خطآهن و غيره انتخاب شوند تا انجام
طرح توجيه فنيو اقتصادي داشته باشد.

1386

1385

4
4
10 ،4
10 ،4

1384

4
4
10 ،4
10 ،4

1383

4
25
10 ،4
10 ،4

1382

4
4
15 ،5
10 ،5

1381

1
1
12 ،3
12
15 ،20 12 ،15

1380

5
5
7
7
12

1379

5
5
22
7
27

1378

5
5
12
7
27

1377

-

-

2

2

12

1376

-

-

2

2

12

7206

اسلبو بيلت 7207

7208

7209

7213

ورق گرم

ورق سرد

میلگرد

جدول 3ـ تعرفه محصوالت فوالدی طی سالهای  1376لغایت 1389

1387

4
4
10 ،4
10 ،4

15 ،20

واحد :درصد
1388

4
4
4
10 ،4

15 ،20

شرح و كد

1389

4
4
4
10 ،4
20

12

12

7216

تیرآهن

شمش

4
4
4
10 ،4
20

17

6

10

10 ،4 15 ،10 ،4 15 ،10 ،4 15 ،10 ،4 20 ،15 ،10

10 ،4

10 ،4

15 ،10 15 ،10 15 ،10

7 ،12 32 ،17
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در همین اثنا با افزایش تقاضای محصوالت فوالدی بهدلیل رونق اقتصاد جهانی ،افزایش

ی و تزریق آن به اقتصاد کشور از طریق تحریک تقاضای مسکن و رونق
درآمدهای نفت 

فعالیتهای ساختوساز و رشد بیسابقه بودجه پروژههای ملی و عمرانی ،قیمت محصوالت
فوالدی شدیدا ً افزایش یافت و پس از یک جلسه جنجالی در هیأت دولت ،نرخ تعرفه

محصوالت فوالدی صفر اعالم شد .1با وجود آنكه این تصمیم توسط مجاری قانونی و

کارشناسی تعیین تعرفه تأیید نشد و بنابراین ابالغ نیز نشد ،اما فضای ریسک و عدماطمینان
تولید و تجارت فوالد را تشدید كرد و درنهایت به ایجاد شوک در فعالیتهای اقتصادی
ختم شد.2

اگرچه مصوبه و سیاست مزبور در ابتدا موجب کاهش فشار تقاضا و کنترل قیمت

محصوالت فوالدی شد ،اما اعتماد فعاالن اقتصادی به سیاستهای دولت را کاهش داد.

درنهایت ،در تعامل وزارتخانههای عضو کمیسیون ماده یک ،کاهش پنج درصدی تعرفه
میلگرد و کاهش شش درصدی تعرفه ورق گرم در سال  1387مصوب و ابالغ شد.

با شروع بحران پولی و مالی اقتصاد بینالملل و به تبع آن رکود اقتصاد جهانی در مرداد

و شهریور ( 1387مصادف با اگوست و سپتامبر  )2008و تأثیر آن در کاهش درآمدها و

ذخایر ارزی ایران در ماههای بعد ،سیاستهای پولي انقباضي بانک مرکزی از ابتدای سال

 1387برای کنترل نقدینگی و تورم اجرا شد و در نهایت به تشدید مشکالت صنایع فوالد
و صنایع پاییندستی آن ختم گردید .در چنین شرایطی ،وزارت صنایع و معادن و انجمن

تولیدکنندگان فوالد ایران با هدف دفاع از حقوق تولیدکنندگان براي افزايش تعرفه فوالد

با وزارت بازرگانی مذاکره کردند .این مذاکرات از فروردین سال  1387تا اردیبهشت

سال  1388تداوم یافت و درنهایت وزارت بازرگانی با تصمیم مدیریتی ،افزایش تعرفه

محصوالت فوالدی را به شرط محدود بودن افزایش قیمت (کمتر از  10درصد) پذیرفت
و در این راستا موافق درخواست وزارت صنایع و معادن ،تفاهمنامهای تنظیم و به امضای
چهار وزیر عضو کمیسیون ماده یک رسید؛ اما ابالغ آن تا حصول اطمینان از مهار افزایش

قیمتها توسط وزارت صنای ع و معادن از طریق تولید و تزریق بیشتر محصوالت فوالدی به
1. http: //persianiron.com.

 .2تاري (.)1388
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بازار به تاخیر افتاد .1با این حال ،به علت آن که انتظارات فعاالن اقتصادی بر مبنای افزایش
تعرفه و قیمت محصوالت فوالدی شکل گرفته بود ،اين امر موجب هجوم تقاضای مردم و

انبوهسازان به بخش ساختوساز شد.

از طرف دیگر ،تولیدکنندگان و تجار بهدلیل انتظار افزايش قیمتها و درنتیجه كسب

درآمدهای بیشتر ،عرضه محصوالت خود را بهتعویق انداختند و برخالف تفاهمنامه وزارت

بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ،قیمتها بیش از حد متعارف افزایش یافت .به همین
دلیل ،رئیس دولت و وزیر بازرگانی از ابالغ مصوبه مزبور خودداری کردند.

همانطور که مشاهده ميشود ،هرچند در هيچيك از دومورد تصميم هيأت دولت

ابالغ نشده است ،اما صرف تصميمگيري و انتظارات توليدكنندگان ،مصرفكنندگان

و واردكنندگان از نتايج آن موجب بينظمي بازار و تأثیر مستقيم بر متغيرهاي كليدي و
تعيينكننده حمايت ــ از جمله ميزان واردات و قيمت وارداتيــ شده است .بنابراين ،بررسي

تصميمات دولت در شرايط ركود و رونق اقتصادي نشان میدهد با اینکه در زمان رونق و
افزایش تقاضای محصوالت فوالدی ،تعرفه محصوالت فوالدی کاهش یافته ،اما در زمان

رکود و کاهش تقاضای محصوالت فوالدی ،تعرفه محصوالت فوالدی در عمل افزایش

نیافته است .این عملكرد یک پیام منفی به سرمایهگذارانی است که مایلند در این زمینه به
سرمایهگذاری کرده و با سیاستهای دولت در جهت اجرای سیاستهای اصل  44قانون

اساسی و خصوصیسازی همراهی کنند؛ به این معنا که صنایع پایه فوالد از حمایت دولت
برخوردار نيست.2

2ـ .5موانع غيرتعرفهاي محصوالت فوالدي منتخب
براساس مقررات سازمان جهانی تجارت هر مانعی غیر از تعرفه بر سر راه تجارت کاال،

مانع غیرتعرفهای است و موجب تجارت غیرشفاف و ناکارامد میشود .بنابراین ،برای الحاق

به سازمان جهانی تجارت باید موانع و اقداماتی که از سوی دولتها و بهمنظور کنترل و
کاهش واردات یا صادرات وضع میشوند ،شناسایی و رفع شوند .در ادامه ،مجوزها یا

هرگونه محدودیتی که بهعنوان پیششرط ورود محصوالت فوالدی در مقررات صادرات
 .1اطالعات (.)1389
 .2شفيعي (.)1387
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و واردات وجود دارد در دوره زمانی  1376-1389بررسی شده است .براساس جدول ()4
بررسي موانع غيرتعرفهاي محصوالت فوالدي منتخب در دوره مذكور نشاندهنده كاهش

موانع غيرتعرفهاي در اين سالها است .براساس اين جدول ،واردات هركدام از ششگروه
محصول فوالدی (شامل شمش ،اسلب و بيلت ،ورق گرم ،ورق سرد ،ميلگرد و تيرآهن)
در سالهاي  1376و  ،1377مستلزم دريافت مجوز وزارتخانههاي بازرگاني ،صنايع يا معادن

و فلزات بوده است .هرچند شرط لزوم دريافت مجوز واردات از وزارتخانههاي مختلف تا

سال  1381ادامه يافته ،اما به مرور زمان كمرنگتر شده است؛ تا آنجا كه براي واردات

كاالي مورد نظر صرفاً به مجوز وزارت بازرگاني نیاز است و شرط موافقت وزارتخانههاي
صنايع و معادن و فلزات برداشته شده است؛ بهطوريكه در سال  1381فقط دريافت مجوز

وزارت بازرگاني ،شرط واردات گروه كاالهاي مورد نظر است (واردات ورق گرم از سال

 1379فقط به مجوز وزارت بازرگاني نیاز دارد).

براساس الیحه اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و تعیین چگونگی برقراری و

وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال در مواد این الیحه ،از ابتداي سال 1382

تمام الزامات اخذ مجوز از وزارتخانههاي مختلف حذف شد .در ماده  1اين اليحه آمده
است« :از ابتداي سال  1382برقراري و دريافت هرگونه وجوه ازجمله ماليات و عوارض اعم

از ملي و محلي از توليدكنندگان كاالها ،ارائهدهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي صرفاً
به موجب اين قانون صورت ميپذيرد و كليه قوانينو مقررات مربوط به برقراري ،اختيار و

يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران ،مجامع ،شوراها و ساير مراجع،

وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي ازجمله آن دسته از دستگاههاي
اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ،همچنين مؤسسات و

نهادهاي عمومي غيردولتي صورت ميپذيرد بهاستثنای «قانون مالياتهاي مستقيم مصوب

 1366/12/3و اصالحات بعدي آن ،قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي
مصوب  ،1372/6/7قانون مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب  ،1373/4/12عوارض
آزادراهها ،عوارض موضوع ماده ( )12قانون حملونقل و عبور كاالهاي خارجي از قلمرو
ايران مصوب  1374/12/22و عوارض موضوع بند (ب) ماده ( ،)46بند (ب) ماده ()130

و بندهاي (الف) و (ب) ماده ( )132قانون برنامه سوم توسعه مصوب  ،1379/1/17لغو

1380
وزارتخانههای
بازرگاني و صنايع
وزارتخانههای
بازرگاني و صنايع

1379
وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات
وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات

1378
وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات
وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات

 1376و 1377

وزارت بازرگاني و وزارت معادن و فلزات .ورود شمش از فوالد ممزوج پركربن
موكول به موافقت وزارت صنايع ،وزارت بازرگاني است.

وزارتخانههای بازرگاني و معادنو فلزات .شمشهاي بزرگ ،كوچك و پهن
و محصوالت نيمهتمام حاصل از چكشكاري فوالد اعالي كربندار موكول به
موافقت وزارت صنايع و وزارت بازرگاني است.

محصول و رديف

شمش ()7206

اسلبو بيلت ()7207

جدول 4ـ موانع غيرتعرفهاي محصوالت فوالدی در سالهای  1376تا 1381
1381
وزارت
بازرگاني
وزارت
بازرگاني

ورق گرم ()7208

ورق سرد ()7209

میلگرد ()7213

تیرآهن ()7216

وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات

وزارتخانههای بازرگاني و صنايع .ورود ورق مشمول اين رديف كه فقط نوردشده
باشد منحصرا ً منوط به موافقت وزارت بازرگاني است.

وزارتخانههای بازرگاني و معادن و فلزات .ورود مفتولهاي نيمهتمام منوط به
موافقت وزارتخانههای صنايع و بازرگاني بوده و از پرداخت سود بازرگاني معاف
است .ورود ميله به انضمام ميلههاي توخالي براي حفاري از فوالد ممزوج پركربن
منوط به موافقت وزارت صنايع و وزارت بازرگاني است.

وزارتخانههای بازرگاني و معادن و فلزات ،و صنايع .ورود پروفيله از فوالد پركربن
منوط به موافقت وزارت صنايع و وزارت بازرگاني است.

وزارت بازرگاني

وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات
وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات
وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات

وزارت بازرگاني

وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات
وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات
وزارتخانههای بازرگاني و
معادن و فلزات

وزارت
بازرگاني
وزارتخانههای
بازرگاني و وزارت
صنايع
وزارتخانههای
بازرگاني و صنايع
وزارتخانههای
بازرگاني و صنايع

وزارت بازرگاني و وزارت صنايع .محصوالت نيمهتمام به شكل طومار آهن يا
فوالد براي دوباره نوردكردن موكول به موافقت وزارت معادن و فلزات و وزارت
بازرگاني است .ورود ورق مشمول اين رديف كه فقط نوردشده باشد منحصرا ً
منوط به موافقت وزارت بازرگاني است .ورود صفحههاي پهنآهن يا فوالد مشول
اين رديف وابسته به موافقتوزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگاني است.

وزارت
بازرگاني
وزارت
بازرگاني
وزارت
بازرگاني

منبع :مقررات صادرات و واردات ()1389؛ تجارت (.)1376-1389
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ميگردد» .همچنين در ماده  2اين اليحه آمده است« :حقوق گمركي ،ماليات ،حق ثبت
سفارش كاال ،انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كاالهاي وارداتي تجميع شده و

معادل چهار درصد ( )%4ارزش گمركي كاالها تعيين ميشود .به مجموع اين دريافتي و
سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هیأت وزيران تعيين ميشود ،حقوق ورودي
اطالق ميگردد» .بنابراین ،قانو ِن کلیه مجوزهایی که دریافت آنها برای واردات محصوالت

فوالدی ضرورت داشتند از سال 1382لغو شدند.

بررسی مقررات صادرات و واردات سالهای  1382-1389نشاندهنده عدم وجود

هرگونه مجوز یا محدودیت مرتبط با تجارت گروه محصوالت فوالدی است .اما به غیر از

مجوزها ،موانع یا محدودیتهای دیگری نیز فرا راه تجارت کاالها ایجاد میشود که از آن

جمله میتوان به موانع فنی اشاره کرد .موانع فنی عبارتاند از استانداردها و مقررات فنیای
که رعایت آنها برایواردات کاال از سوی کشور واردکننده ضروری شمرده میشود .البته
ایجاد استانداردها و مقررات فنی از سوی سازمان جهانی تجارت معقول و پذیرفته است به

شرط آنکه بهعنوان مانعی غیرضروری بر سر راه تجارت کاال شناخته نشوند .یک استاندارد
درصورتی بهعنوان مانعی غیرضروری فرا راه تجارت شناخته میشود که با دو اصل اساسی
سازمان یعنی رفتار دولت کاملهالوداد یا رفتار ملی مغایر باشد .به این معنا که اگر کشوری

برای واردات یک گروه کاالی خاص ،استانداردهایی را تعیین کرده باشد اما رعایت آن
استانداردها در همه کشورها ضروری نبوده و فقط برخی کشورها ملزم به رعایت آن باشند،
اصل دولت کاملهالوداد نقض شده و بنابراین ،باید اجرای استاندارد مورد نظر را اختیاری

کرده یا اجرای آن را برای همه کشورها الزامی کرد .همچنین ،اگر استانداردی وجود داشته

باشد که رعایت آن برای تولیدکنندگان داخلی اختیاری اما برای کشورهای صادرکننده به
آن کشور اجباری باشد ،اصل رفتار ملی نقض شده است .این استاندارد باید برای سایرین
هماختیاری شده یا برای تولیدکنندگان داخلی نیز اجباری شود .البته بحث درباره موانع فنی

فراروی تجارت ،گستردهتر از آن است که در اینجا ذکر شد؛ بنابراین ،برای کسب اطالعات
بیشتر میتوان به موافقتنامه فنی فراراه تجارت مراجعه کرد.1

استانداردها و مقررات فنی کاالها در ايران از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

 .1اميدبخشوديگران (.)1385
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تعیین میشود .برای بررسی این که آیا هیچیک از استانداردهای تعیینشده محصوالت

فوالدی براساس مقررات سازمان جهانی تجارت غیرضروری تلقی میشوند یا خیر مصاحبهای
باز با خبرگان این صنعت شامل کارشناس فوالد ،دبير ستاد فوالد و كارشناس ايميدرو انجام

شد که براساس نظر این کارشناسان ،با توجه به حجم گسترده واردات محصوالت فوالدی
و شرایط خاص تحريمها که کمابیش ظرف سی سال اخیر گریبانگیر اقتصاد ايران بوده
است ،همچنین با درنظر گرفتن محدودیت و فقدان آزمایشگاههای مجهز کنترل کیفی و
نیز مراجع تشخیص دامپینگ ،امکان بازرسی ،نظارت و کنترل دقیق محمولههای وارداتی

وجود ندارد؛ بهطوریکه گاهی کیفیت محصوالت فوالدی وارداتی بهمراتب پایینتر از
استانداردهای ملی بوده است؛ بنابراین ،میتوان گفت در حال حاضر موانع فنی در صنعت

فوالد کشور وجود ندارد.

 .6نتايج تحقيق و محاسبه معادلهاي تعرفهاي
همانطور كه از فرمول محاسبه معادل تعرفهاي مشخص است براي انجام محاسبات به

اطالعات سه متغير قيمت داخلي ،قيمت خارجي و نرخ ارز نياز است .با توجه به تهيه هر

سه دسته این اطالعات ،محاسبه معادلهاي تعرفهاي براي رديفهاي ،7208 ،7207 ،7206

 7213 ،7209و  7216انجام شده است .در ادامه ،نتايج حاصل براي رديفهای مذکور ارائه
ميشود.

1ـ .6شمش فوالد (كد )7206
بررسي معادل تعرفهاي شمش فوالد در طول دوره (جدول  )5نشان ميدهد از سال 1379

به بعد حمايت از اين محصول همراه با نوسانات اندكي مثبت بوده است .روند حمايت مثبت
از سال  1385فقط افزايشي بوده و در سال  1387به اوج خود يعني  61درصد رسیده است.

متوسط معادل تعرفهاي اين دوره زماني  27درصد بوده و حداقل حمايت تجاري از آن،

منفي  43درصد در سال  1378و حداكثر آن  61درصد در سال  1387بوده است .بهبود

معادل تعرفهاي هر محصول رابطه مستقيمی با شاخص قيمت عمدهفروشي آن محصول دارد
و با افزايش قيمت عمدهفروشي داخلي ،معادل تعرفهاي واردات آن نيز افزايش مییابد.
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بررسي قيمت عمدهفروشي شمش در طي دوره حاكي از آن است كه روند قيمتي محصول
همواره رو به افزايش بوده است .بنابراين ،انتظار ميرود روند قيمتهاي داخلي به بهبود
معادل تعرفهاي شمش منجر شود .با اینحال بايد توجه كرد بهغير از قيمت عمدهفروشي
عوامل ديگري نيز در تعيين معادل تعرفهاي دخيلاند:

رابطهاي معكوس بين قيمت سيف وارداتي (به دالر) و معادل تعرفهاي اعمالشده بر

واردات آن محصول وجود دارد .مشابه روند قيمت داخلي عمدهفروشي شمش ،قيمت سيف
وارداتي نيز برآيندي رو به افزايش دارد؛ اما در طول دوره با نوساناتي مواجه شده است؛

بهطوريكه قيمت وارداتي سالهاي  1378و  1383با يكديگر برابرند .بهعبارت ديگر ،اين

نوسان قيمت وارداتي در طول اجراي برنامه سوم توسعه اتفاق افتاده ،اما از سال 1383

افزايش قيمت وارداتي مجددا ً شكل افزايشي بهخود گرفته و در سال  1387به  0/73دالر

رسیده است.

عالوه بر دو عامل قيمت داخلي عمدهفروشي و قيمت سيف وارداتي ،عامل سومي نيز در

تعيين معادل تعرفهاي محصول مؤثر است .اين عامل نرخ ارز است .با تضعيف ارزش خارجي

پول ملي ،معادل تعرفهاي تغيير مييابد .مشاهده ميشود كه در این دوره نرخ ارز از 4782
ريال به  9978ريال رسيده است.

درمجموع ،روند افزايشي نرخ ارز و قيمت سيف وارداتي در بيشتر سالها بهمراتب

كمتر از روند افزايش قيمت عمدهفروشي داخلي بوده است .اين امر در بيشتر سالها
موجب مثبت شدن حمايت تجاري از اين محصول شده است.

بررسي نرخ رشد ساالنه معادل تعرفهاي ارزشي شمش فوالد بيانگر آن است كه ميزان

حمايت از اين محصول از سال  1379تا  1387ساالنه  1/91رشد داشته است .در اين ميان،

قيمت داخلي با نرخ رشد ساالنه  14/75درصد در سالهای  ،1379-1387بيشترين تأثیر را
بر افزايش حمايت تجاري اين محصول داشته است و پس از آن ،قيمت وارداتي با نرخ رشد

ساالنه  12/2درصد در همين دوره موجب كاهش حمايت تجاري اين محصول شده است.
نرخ ارز با نرخ رشد ساالنه  1/59درصد كمترين تأثیر را بر حمايت تجاري شمش فوالد
داشته است.

معادل تعرفهاي ويژه شمش فوالد نيز در دوره اجراي برنامه سوم توسعه به كندي افزايش

ريا دالوف تعنص تالوصحم تادراو ياهفرعت لداعم نييعت

227

مييابد ،اما از سال  1383روند افزايشي آن تسريع شده و در سال  1387به حداكثر خود یعنی

 4280ريال به ازاي يك كيلوگرم ميرسد.
2ـ .6اسلب و بيلت (كد )7207

بررسي معادل تعرفهاي اسلب و بيلت در دوره مذکور (مطابق جدول  )5نشان ميدهد

حمايت از اين محصول از سال  1379تا سال  1384همراه با نوسانات اندكي مثبت و رو
به افزايش بوده است .روند حمايت مثبت از سال  1384كاهش یافته و حتي در سال 1385

شكلي منفي بهخود ميگيرد؛ اما در سالهاي  1386و  1387دوباره مشمول حمايت تجاري
میشود .متوسط معادل تعرفهاي اسلب و بيلت در این دوره  11درصد بوده است .حمايت
تجاري اين محصول در طي دوره ،حداقل منفي  54درصد در سال  1378و حداكثر 64

درصد در سال  1384بوده است .بررسي قيمت عمدهفروشي اسلب و بيلت در دوره حاكي

از آن است كه قيمت محصول همواره روندي رو به افزايش داشته است .بنابراين ،از روند

قيمتهاي داخلي انتظار ميرود كه معادل تعرفهاي بهبود یابد .برخالف روند قيمت داخلي
عمدهفروشي ،قيمت سيف وارداتي تا سال  1380روندي رو به كاهش داشته و از آن پس
افزايش یافته است؛ بهطوريكه قيمت سيف وارداتي در سال  )0/67( 1385اندكي بيش از

قيمت سال  )0/62( 1378بوده است .اين نوسان قيمت وارداتي در طول اجراي برنام ه سوم
توسعه اتفاق افتاده است.

ب و بيلت در سالهای
براساس محاسبات ،نرخ رشد ساالنه معادل تعرفهاي ارزشي اسل 

 1379-1387منفي است .بهعبارت بهتر ،حمايت تجاري از آن در سالهای 1379-1387

كاهش يافته است؛ زیرا ،نرخ رشد ساالنه قيمت وارداتي كه بر حمايت تجاري تأثیر معكوس
دارد ،با اختالف اندكي ،از نرخ رشد ساالنه قيمت داخلي بيشتر است .همچنین ،نرخ ارز نيز
با نرخ رشدي ساالنه معادل  1/59درصد كمترين تأثیر را در بهبود حمايت تجاري داشته است.

بررسي معادل تعرفهاي ويژه از اسلبو بيلت نيز بيانگر افزايش حمايت در دوره اجراي

برنامه سوم توسعه و كاهش آن در برنامه چهارم است.
3ـ .6ورق گرم (كد )7208

بررسي معادل تعرفهاي ورق گرم در دوره (مطابق جدول  )5حاكي از آن است كه
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متاسفانه در اكثر سالها حمايت از آن منفي بوده است؛ بهطوريكه معادل تعرفهاي اين

محصول در سال  ،1376معادل  -5/69و در سال  1388اين رقم به  -15/32رسيده و تنها دوره
زمانياي كه حمايت تجاري از اين محصول صورت گرفته است مربوط به سالهای 1379

تا  1383ــ يعني دوره اجراي برنامه سوم توسعه ــ بوده است كه معادل تعرفهاي از 16/39

به  28/03رسيده است؛ اما از سال  1384اين حمايت دوباره شكل منفي بهخود گرفته و از

 -3/06در سال  1384با روندی نزولي به  -15/32در سال  1388رسیده است .متوسط معادل
تعرفهاي در اين دوره برابر  1/47درصد بوده است .حداقل حمايت تجاري از اين محصول

در دوره -30/72 ،در سال  1377و حداكثر آن  35درصد در سال  1380بوده است .بررسي

قيمت عمدهفروشي ورق گرم در این دوره نشان میدهد روند قيمتي آن جز در سال 1388

(كه از  7529ريال در هر كيلوگرم در سال  1387به  5352ريال در سال  1388رسیده است)

همواره رو به افزايش بوده است .بنابراين ،از روند قيمتهاي داخلي انتظار ميرود ،معادل
تعرفهاي آن بهبود یابد.

مشابه روند قيمت داخلي عمدهفروشي ورق گرم ،قيمت سيف وارداتي محصول بهجز

سال  1388و دوره زماني  1378تا  ،1381روندي رو به افزايش داشته است كه در حمايت

تجاري مثبت دوره  1379تا  1383بيتأثیر نبوده است .قيمت سيف وارداتي ورق گرم از

 0/37دالر در سال  1376به  0/86دالر در سال  1387رسيده است.

در مجموع ،روند افزايشي نرخ ارز و قيمت سيف وارداتي در بيشتر سالها بيشتر از

روند افزايش قيمت عمدهفروشي داخلي بوده است .اين امر موجب منفي شدن حمايت

تجاري از اين محصول در بيشتر سالها شده است.
4ـ .6ورق سرد (كد )7209

بررسي معادل تعرفهاي ورق سرد در این دوره (مطابق جدول  )5نشان میدهد بهجز

سالهاي  1385 ،1383و  ،1388حمايت تجاري از آن منفي است .البته اين حمايت منفي
در طي دوره روندي رو به کاهش داشته است؛ بهطوريكه معادل تعرفهاي آن از -38/18
درصد در سال  1376به  0/16درصد در سال  1388رسيده است .همچنين ،متوسط معادل

تعرفهاي ورق سرد در اين دوره  12ساله -13/2 ،بوده است .حداقل حمايت تجاري از آن
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برابر  -49/93درصد در سال  1377و حداكثر آن  10/71درصد در سال  1383بوده است.

بررسي قيمت عمدهفروشي ورق سرد در این دوره نشان ميدهد روند قيمتي محصول بهجز
سال  1388و دوره زماني كوتاهي از سال  1379تا  ،1381همواره رو به افزايش بوده است.

بنابراين ،از روند قيمتهايداخلي انتظارميرود ،معادل تعرفهاي آن بهبود یابد.

بايد توجه كرد عوامل ديگري بهغير از قيمت عمدهفروشي نيز در تعيين معادل تعرفهاي

دخيلاند:

رابطهاي معكوس میان قيمت سيف وارداتي (به دالر) و معادل تعرفهاي اعمالشده بر

واردات آن محصول وجود دارد .مشابه روند قيمت داخلي عمدهفروشي ورق سرد ،قيمت
سيف وارداتي آن نيز روندي رو به افزايش داشته است .البته اين روند از سال  1377تا سال

 1381شكلي نزولي بهخود گرفته و از سال  1382دوباره افزايش یافته است .قيمت سيف
وارداتي ورق سرد از  0/57دالر در سال  1376به  0/67دالر در سال  1388رسيده است.

عالوه بر دو عامل قيمت داخلي عمدهفروشي و قيمت سيف ،وارداتي عامل سومي نيز

در تعيين معادل تعرفهاي محصول مؤثر است که نرخ ارز نامیده میشود .با تضعيف ارزش

خارجي پول ملي ،معادل تعرفهاي بهبود یافته و مشاهده ميشود نرخ ارز در دوره مورد
بررسي از  4782ريال به  9978ريال رسيده است.

در مجموع ،روند افزايشي قيمت سيف وارداتي در بيشتر سالها بيشتر از روند

افزايش قيمت عمدهفروشي داخلي بوده است .اين امر موجب منفيشدن حمايت تجاري

اين محصول در بيشتر سالها شده است.

معادل تعرفهاي ارزشي ورق سرد تنها در سالهاي  1385 ،1383و  1388مثبت بوده

است .از آنجا كه اين سه سال نيز متوالي نيستند ،مشخص نيست در سالهاي آینده حمايت
تجاري مثبتی از اين محصول صورت گيرد؛ بهويژه اینكه رقم حمايت تجاري در سال

 1388از سالهاي  1385و  1388نیز كمتر بوده است.
4ـ .6ميلگرد (كد )7213

بررسي معادل تعرفهاي ميلگرد در طول دوره (مطابق جدول  )5بيانگر افزايش حمايت

تجاري از آن ــ البته با نوسانات متعددــ است .البته از سال  1376تا سال  1380حمايت
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تجاري ميلگرد هموار عددي منفي (اما رو به افزايش) بوده است .اين حمايت از سال 1381

شكل مثبت و افزايشي داشته و در سالهاي  1382و  1384دوباره رقمي منفي به خود
اختصاص داده است .متوسط معادل تعرفهاي در طول دوره از ميلگرد  -5/9بوده است.
حداقل حمايت تجاري از آن در  -59/43در سال  1377و حداكثر آن  30/36درصد در

سال  1386بوده است .بررسي قيمت عمدهفروشي ميلگرد در دوره نشان ميدهد روند قيمتي
محصول با نوساناتي اندك و قابل چشمپوشي همواره رو به افزايش بوده و از  1147ريال در

سال  1376به  5894ريال در سال  1388رسيده است.

رابطهاي معكوس بين قيمت سيف وارداتي (به دالر) و معادل تعرفهاي اعمالشده بر

واردات آن محصول وجود دارد .مشابه روند قيمت داخلي عمدهفروشي ،قيمت سيف
وارداتي محصول نيز روندي افزايش داشته است .البته اين روند افزايشي مانند افزايش قيمت

عمدهفروشي از شيبي تند و شكلي سريع برخوردار نيست؛ بهطوريكه قيمت سيف وارداتي

ميلگرد درسالهای  1376و  1386برابر  0/46دالر بوده است .قيمت سيف وارداتي از 0/46

دالر در سال  1376به  0/55دالر در سال  1388رسيده است .عالوه بر دو عامل قيمت داخلي
عمدهفروشي و قيمت سيف وارداتي ،عامل سومي نيز در تعيين معادل تعرفهاي محصول مؤثر
است که با تضعيف ارزش خارجي پول ملي ،معادل تعرفهاي بهبود مييابد.

محاسبه نرخ رشد ساالنه معادل تعرفهاي ارزشي ميلگرد از سال  1385تا سال  1388بيانگر

كاهش حمايت تجاري اين محصول معادل  11/22درصد در سال است .بهعبارت دیگر ،نرخ

رشد ساالنه قيمت وارداتي محصول با  1/39درصد ،بيشترين تأثیر را در كاهش حمايت

تجاري اين محصول داشته است.
5ـ .6تيرآهن (كد )7216

بررسي معادل تعرفهاي تيرآهن در این دوره ،بيانگر آن است كه حمايت تجاري تيرآهن

روندي رو به افزايش داشته است .البته اين حمايت تا سال  1380منفي بوده ،اما از سال 1381

مثبت شده و با نوسان رو به افزايش است (بهجز سال  1384با رقم منفي  .)-14/62همچنين،
متوسط معادل تعرفهاي دوره برابر  -0/72درصد بوده است .حداقل حمايت تجاري از آن

به میزان  -48/58درصد در سال  1377و حداكثر  36/76درصد در سال  1385بوده است.

جدول 5ـ محاسبه معادلهاي تعرفهاي محصوالت فوالدي منتخب
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بررسي قيمت عمدهفروشي تيرآهن در دوره زماني  1376تا  1388نشان ميدهد روند قيمتي
محصول همواره رو به افزايش بوده و مشابه ساير محصوالت فقط در سال  1388با كاهشي

نسبي مواجه شده است.

رابطهاي معكوس بين قيمت سيف وارداتي (به دالر) و معادل تعرفهاي اعمالشده بر

واردات آن محصول وجود دارد .مشابه روند قيمت داخلي عمدهفروشي ،قيمت سيف
وارداتي محصول نيز روندي افزايشی داشته است .جالب آنكه محصول تيرآهن نيز مشابه

ميلگرد در دوره زماني  1377تا  1383در قسمت انحناي پاييني منحني قيمت سيف وارداتي
قرار دارد؛ بهطوريكه قيمت سيف وارداتي ميلگرد در سال  0/38 ،1377دالر و در سال

 1383برابر  0/44دالر بوده است .قيمت سيف وارداتي از  0/37دالر در سال  1376به 0/52
دالر در سال  1388رسيده است.

در دوره  ،1381-1388معادل تعرفهاي ارزشي تيرآهن ساالنه رشدی  2/78درصدی

داشته و قيمت داخلي با نرخ رشد ساالنه  10/23درصد در اين دوره بيشترين تأثیر را بر
افزايش حمايت تجاري اين محصول داشته است.

جمعبندی و مالحظات
براساس نتايج تحقيق ،بهجز محصول شمش و تيرآهن ،حمايت تجاري ساير محصوالت

در طول دوره رو به كاهش است .متوسط معادلهاي تعرفهاي دامنهاي گسترده از  -13تا 27
ِ
تجاري تمام محصوالت مربوط به سال  1377يا
درصد را در بر ميگيرد .حداقل حمايت

سال  1378است و حداكثر حمايت تجاري از محصوالت مختلف در دهه  80اتفاق افتاده

است .قيمت داخلي تمام موارد ،روندي افزايشی داشته و تقريباً در تمام موارد روند قيمت
سيف وارداتي افزايشی بوده است؛ اما نكته جالب در مورد همه محصوالت آن است كه

سالهای  1377تا  ،1383دوره نوسان قيمت سيف وارداتي آنها بوده است (خالصه نتايج
مطالعه در جدول  6آورده شده است).

شمش فوالد ( :)7206ميزان حمايت از اين محصول از سال  1379تا سال  ،1387ساالنه

 1/91رشد داشته است .قيمت داخلي با نرخ رشد ساالنه  14/75درصد بيشترين تأثیر را بر
افزايش حمايت تجاري داشته است.
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ب و بيلت در دوره
اسلب و بيلت ( :)7207نرخ رشد ساالنه معادل تعرفهاي ارزشي اسل 

 1379-1387منفي است؛ زیرا نرخ رشد ساالنه قيمت وارداتي كه تأثیر معكوسی بر حمايت
تجاري دارد ،با اختالف اندكي از نرخ رشد ساالنه قيمت داخلي بيشتر است.

ورق گرمو سرد ( 7208و  :)7209از آنجا كه معادل تعرفهاي ارزشي اين دو محصول در

سالهاي اخير منفي بوده و ميزان حمايت تجاري آن رو به كاهش است ،محاسبه نرخ رشد
ساالنه براي آن امكانپذير نیست.

ميلگرد ( :)7213كاهش حمايت تجاري اين محصول معادل  11/22درصد در سال

دارد .نرخ رشد ساالنه قيمت وارداتي محصول با  1/39درصد ،بيشترين تأثیر را در كاهش

حمايت تجاري اين محصول داشته است.

تيرآهن ( :)7216در دوره  ،1381-1388معادل تعرفهاي ارزشي تيرآهن ساالنه 2/78

درصد رشد داشته است .قيمت داخلي با نرخ رشدي ساالنه  10/23درصد ،بيشترين تأثیر را
بر افزايش حمايت تجاري از اين محصول گذاشته است.

بنابراين ،از آنجا كه نتايج در زمينههاي گوناگوني چون حمايت تجاري ،قيمت داخلي و

قيمت وارداتي براي همه محصوالت تكرار شده ،ميتوان نتايج بهدستآمده در اين مطالعه
را به ساير محصوالت زنجيره فوالد نیز تعميم داد.

با توجه به اطالعات كسبشده ،موارد زیر پيشنهاد ميشود:

● ●براي محصوالتي كه معادل تعرفهايشان مثبت و بيش از تعرفه اسمي است ،نرخ
تعرفه وارداتي همان نرخ تعرفه معادل محاسباتي واردات شمش ( ،)61/05اسلب
و بيلت ( ،)4/02ورق گرم ( )15/31و تيرآهن ( )19/68در نظر گرفته شود .براي
محصوالتي كه معادل تعرفهايشان مثبت ،اما كمتر از كل تعرفه اسمي است (كه
درواقع براي اين محصوالت موانع تجاري غيرتعرفهاي نقش حمايتي ندارد) ،نرخ
تعرفه وارداتي همان نرخ تعرفه اسمي ورق سرد ( 4و )10و ميلگرد (10و )15در نظر
گرفته شود.

● ●به مسؤالن توصيه ميشود متوجه اثرات سوء اتخاذ سياستهاي كوتاهمدت و
ناگهاني براي رفع مشكالت و چالشهاي بازار باشند و براي ساماندهي صنعت از
برنامهريزيها و استراتژيهاي بلندمدت استفاده كنند.

متوسط

27

11

حمايت تجاري

از سال  1379به بعد مثبت.

شرح كد

آهنو فوالد به
شكل شمش

كد

7206

7207

7208

ه نتايج محاسبه معادلهاي تعرفهاي محصوالت فوالدي مورد مطالعه
جدول 6ـ خالص 

 -43در  61 1378در 1387

 -54در  64 1378در 1384

از سال  1379تا سال  1384مثبت و رو به
افزايش ،از سال  1384كاهش و در سال
اسلب و بيلت
 1385شكلمنفي است .اما در سال  1386و
 1387مجددا ً مثبت است.

ورق گرم

7209

حداقل

قيمتداخلي

همواره رو به
افزايش
همواره رو به
افزايش

در اكثر سالها حمايتمنفي ،از سال 1379
تا سال  1383حمايت مثبت ،از سال 1384
مجددا ً حمايت منفي.

ورق سرد

7213

حداكثر

قيمت سيف وارداتي

رو به افزايش با نوساناتي ،قيمت
در سالهای  1378و 1383
برابرند.
تا سال  1380روبه كاهش و از
آن پس روبه افزايش.

1/47

بهجز سالهای  1385 ،1383و 1388
حمايت تجاري از اين محصول منفي است.

ميلگرد

 -30/72در
1377

رو به افزايش

-13/2

-5/9

7216

 30/36در  1386رو به افزايش

 35در 1380

رو به افزايش بهجز سال  1388و
دوره زماني  1378تا .1381

رو بهافزايش ،در سالهای 1377
 -49/93در
 10/71در  1383رو به افزايش تا  1381شكلي نزولي ،از سال
1377
 1382مجددا ً رو به افزايش.
 -59/43در
1377

افزايش حمايتتجاري با نوسانات متعدد ،از
سال  1376تا سال  1380حمايتمنفي (اما
روبهافزايش) ،از سال  1381حمايتمثبت
و افزايشي.

رو به افزايش ،تا سال 1380حمايت منفي ،از
پروفيل،
تيرآهن ،نبشي سال  1381مثبت و با نوسان رو به افزايش

همواره رو به
 -48/58در
 36/76در 1385
افزايش
1377

رو به افزايش از سال  1377تا
سال  1383در نوسان.

رو به افزايش ،از سال  1376تا
سال  1384در نوسان.

-0/72

مأخذ :مطالعات پژوهش.
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● ●با توجه به موقعيت اقتصاد ملي ،پيشبيني ميشود نياز بازار داخلي به محصوالت
فوالدي ــ به ويژه انواع ورق ،ميلگرد و تيرآهنــ افزایش یابد ،بنابراين ،مقتضي است
از طريق افزايش ظرفيت توليد ،وابستگي به واردات كاهش يابد.

● ●نهادي جهت كنترلو نظارت بر رعايت استانداردهاي فني تعيينشده از سوي مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي مربوط به محصوالت فوالدي تأسيسشده و محصوالت
فوالدي وارداتي و داخلي ارزيابي شود.

● ●يكسانسازي دستهبندي و كدگذاري محصوالت فوالدي :در حال حاضر براساس
كتاب مقررات صادرات و واردات ،محصوالت فوالدي شامل  29رديف تعرفه
ي هستند كه هریک از رديفهاي چهاررقمي ،مجموعهاي از رديفهاي
چهاررقم 

شش و هشترقمي را در بر ميگيرند .در شرايط فعلي ،اطالعات ارزش و وزن

هركدام از محصوالت وارداتي فوالدي به تفكيك كدهاي هشترقمي ،هر ساله در
سالنامه آماري منتشر ميشود .بنابراين ،درصورت وجود اطالعات قيمت داخلي براي

هریک از آنها ،امكان محاسبه معادلهاي تعرفهاي به تفكيك كدهاي هشترقمي
ميسر ميشود .اطالعات شاخص قيمت عمدهفروشي داخلي ،هر ساله از طريق بانك

مركزي قابل دسترس است .اما متأسفانه در حال حاضر اداره آمار بانك مركزي
دستهبندي  24رديفهای براي محصوالت فوالدي انجام داده كه نهتنها كدهاي شش

و هشترقمي ،بلكه بسياري از كدهاي چهاررقمي را نيز در بر نميگيرد .بنابراين،

مقتضي است دستهبندي بانك مركزي نيز براساس دستهبندي كتاب مقررات
صادرات و واردات انجام شود.
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