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چکیده
مقاله حاضر ضمن مطالعه سیاست  تجاري صنعت  فوالد ایران، با استفاده از روش تحقیق مورد استفاده 
در مذاکرات تجاري نظام چندجانبه تجاري )GATT/WTO( براي محصوالت صنعت فوالد در دوره 
زماني 88-1376، به برآورد معادل  تعرفه اي جایگزین موانع و محدودیت هاي غیرتعرفه اي مي پردازد. 
نتایج تحقیق نشان می دهد جز در مورد محصول شمش و تیرآهن، حمایت تجاري سایر محصوالت 
در این دوره رو به کاهش است. متوسط معادل هاي تعرفه اي، دامنه اي گسترده از 13- تا 27 را در بر 
مي گیرد. در مورد تمام محصوالت حداقل حمایت تجاري در سال 1377 یا 1378و حداکثر حمایت 
تجاري نیز در دهه 1380 اتفاق افتاده است. در تمام موارد قیمت  داخلي روندي رو به  افزایش دارد. 
معادل  براي محصوالتي که  است.  افزایش  به  رو  موارد  تمام  در  تقریباً  وارداتي  قیمت سیف  روند 
تعرفه اي مثبت  و بیش از تعرفه اسمي است، نرخ تعرفه وارداتي براي این محصوالت همان نرخ تعرفه 
معادل محاسباتي است که براي واردات شمش )61 درصد(، اسلب  و بیلت )4 درصد(، ورق گرم )15 
درصد( و تیرآهن )20 درصد( است. براي محصوالتي که معادل تعرفه اي شان مثبت  و اما کم تر از کل 
تعرفه اسمي است )که درواقع براي این محصوالت موانع تجاري غیرتعرفه اي نقش حمایتي نداشته 
است(، نرخ تعرفه همان نرخ تعرفه اسمي است که براي ورق سرد )4 و10( و میلگرد )10و15( است.
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مقدمه

فرایند الحاق به سازمان جهاني تجارت اساساً یک فرایند مذاکره ای است. هر کشور یا 
قلمرو گمرکي مي تواند طبق شرایطي که با سازمان توافق کرده  است، به آن ملحق شود. این 
براي کاهش  و درنهایت  انجام می شود که در آن، کشورها تعهداتی  کار ضمن مذاکراتي 
تثبیت تعرفه ها مي پذیرند تا دسترسي به کاالها را هموارتر سازند. توصیف شرایط دسترسي 
به بازار هر کشور در کاالهاي صنعتي در محتواي جدول امتیازات تعرفه اي متمرکز مي شود. 
اعضاي  پیشنهادهاي  طرح  با  کاالیي  تعهدات  و  امتیازات   درباره جدول  دوجانبه  مذاکرات 
نهایي  و  از توافق  به عنوان مبناي مذاکرات جریان مي یابد. درنهایت، پس  یا متقاضي  ذینفع 
تثبیت تعرفه یک گروه کاالیي ، انتظار اعضا این است که این تعرفه تثبیت شده از نظر تجاري 

پایدار بوده و غیرقابل تغییر تلقي  شود.
اهمیت   و  جایگاه  به دلیل  مي رود  انتظار  که  است  محصوالتي  از  فوالدي  محصوالت 
الحاق  در جریان  آن ها  تثبیت شده  تعرفه  نرخ  تعیین  راستاي  در  تجارت خارجي،  در  آن ها 
به سازمان جهاني تجارت بحث  و تبادل نظرهاي اساسي صورت گیرد. جالب توجه آن که 
رقم  آن،  مطابق  که  است  سال  در  تن  میلیون   20 از  بیش  کشور  فوالد  مصرف  هم اکنون، 
میلیون تن، معادل 57/5 درصد مصرف کشور است.  واردات فوالد در سال 1387، 11/59 
البته میزان صادرات فوالد برابر 1/36 میلیون  تن بوده و برآورد مي شود تولید داخلي فوالد 

رقمي معادل 10 میلیون تن بوده است.
نیازمند  آن  تثبیت شده  تعرفه  تعیین  فوالد،  صنعت  براي  مناسب  برنامه ریزي  راستاي  در 
مطالعات پیش نیازی نظیر شناخت موانع غیرتعرفه اي و تعیین معادل هاي تعرفه اي محصوالت 
صنعت فوالد است. در این مقاله ضمن بررسي سیاست تجاري و موانع تجاري غیرتعرفه اي 
محصوالت فوالدي منتخب، معادل هاي تعرفه اي آن ها محاسبه شده و نکات اصلي الزم براي 

تعیین تعرفه تثبیت شده محصوالت عنوان شده است.

1.  مباحث نظري

له  بر  محکمی  دالیل  و  مي کند  حداکثر  را  جهاني  رفاه  آزاد  تجارت  وجودي که  با 
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انواع محدودیت هاي تجاري1  باز هم بسیاري از کشورها،  ارائه شده،  برقراري تجارت آزاد 
را وضع کرده و اعمال موانع تجاري همانند قبل در جهان معمول  و رایج است . در مقابل 
دالیل مدافعان تجارت آزاد، دالیل متعددي نظیر حمایت از صنایع نوزاد )نوپا(، منشا درآمد 
براي دولت، بهبود رابطه مبادله تجاري، مبارزه با قیمت شکني2، امنیت  ملي، تراز پرداخت ها  
و حمایت از تولید مواد غذایي اساسي، از سوي طرفداران حمایت گرایي تجاري ارائه شده 
تقاضاي  و  عرضه   منحني هاي  از  استفاده  با  تعرفه  وضع  جزئي  تعادل  تحلیل  تجزیه و  است. 
کاالي جانشین واردات انجام مي شود، با این فرض که قیمت داخلي این کاال در اثر وضع 
تعرفه افزایش یابد. با تحلیل تعادل جزئي مي توان اثر وضع تعرفه بر کاهش مصرف داخلي، 
درآمد  بازتوزیع  و  دولت   درآمد گمرکي  افزایش  واردات،  کاهش  داخلي،  تولید  افزایش 
بروز  به  تعرفه  وضع  کرد.  بررسي  را  تولیدکنندگان  داخلي  و  داخلي    مصرف کنندگان  بین 
»هزینه هاي  یا  تعرفه«  حمایتي  »هزینه   نام  تحت   آن  از  که   مي شود  منجر  کارایي هایي  عدم 

سوخت شده« و یا »زیان از دست رفته«3 یاد مي شود.
وقتي یک کشور کوچک بر واردات تعرفه وضع مي کند، قیمت داخلي کاالي جانشین 
واردات براي  مصرف کننده  آن کشور به اندازه مقدار تعرفه افزایش مي یابد؛ در نتیجه، تولید 
داخلي کاالهاي جانشین واردات افزایش یافته و مصرف داخلي   و واردات کاهش مي یابد. 
به هرحال، کشور با همان قیمت قبلي در بازارهاي جهاني مواجه است؛ زیرا کشور وضع کننده 
را  تعرفه  تعادل عمومي  اثرات  به  را دریافت مي کند. آثار مربوط  تعرفه درآمدهاي حاصله 
محل  جمع آوري شده  از  درآمد  که  فرض  این  با  و  تجارت  الگوهاي  گسترش  با  می توان 
تعرفه، مجدداً به صورت یارانه  یا معافیت مالیاتی بین شهروندان توزیع مي شود، بررسي کرد. 
مؤثر  تعرفه  نرخ  داخلي،  تولیدکنندگان  از  حمایت  درجه  اندازه گیري  جهت  مناسب  معیار 
حمایتي است که  تأثیر کلي  ساختار تعرفه اي بر هر صنعت در کشور را اندازه گیري مي کند. 
»تخصیص  منابع« از موارد مهم استفاده نرخ تعرفه مؤثر است  که سبب مي شود منابع از صنایع 
با نرخ حمایت مؤثر کم به صنایع با نرخ  مؤثر باال انتقال یابد؛ نرخ تعرفه مؤثر حمایتي  با نرخ 

1. محدودیت هاي تجاري به طورکلي شامل محدودیت هاي تعرفه اي  و غیرتعرفه اي است. تعرفه مهم ترین نوع محدودیت 
تجاري است.

2. Dumping.
3. Dead Weight Loss.
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تعرفه اسمي تفاوت بسیار زیادي دارد و نرخ تعرفه اسمي نمي تواند نشانگر سطح حمایت از 
تولیدات و تولید کننده باشد؛ درحالي که نرخ  تعرفه مؤثر از چنین قابلیتي برخوردار است.

به جاي  ــ  سهمیه اي  محدودیت هاي  به ویژه  ــ  غیرتعرفه اي1  تجاري  محدودیت هاي  در 
محدودیت  آن ها  مقدار  در  کند،  وضع  تعرفه  وارداتي  کاالهاي  بر  مستقیماً  دولت  آن که 
ایجاد مي کند. سهمیه بندي واردات، همان آثار مصرفي  و تولیدي تعرفه گمرکي بر واردات 
به حراج  را  واردات«  »مجوزهاي  توزیع  رقابتي  بازار  از طریق یک  دارد. چنانچه دولت  را 
گذارد، اثر درآمدي سهمیه بندي مشابه آثار تعرفه گمرکي است. منحني هاي عرضه و تقاضا 
با وضع سهمیه واردات انتقال یافته و قیمت داخلي تغییر مي کند؛ ولي با وضع تعرفه، مقدار 
واردات تغییر خواهد کرد. اگر دولت مجوزهاي واردات را در یک بازار رقابتي به حراج 
نگذارد، بنگاه هاي دریافت کننده چنین مجوزهایي، یک سود انحصاري به دست مي آورند و 

زمینه ایجاد فساد در جامعه مهیا می شود.
والتر )1972( در تعریفي  گسترده هر اقدامي را موجب مختل شدن حجم  و جهت تجارت 
شود را مانع غیرتعرفه اي مي نامد2. این تعریف به قدري گسترده است که حتي تعرفه  را نیز در 
بر مي گیرد، زیرا تعرفه نیز حجم تجارت را مختل مي سازد. بدون شک چنین تعریفي از موانع 
غیرتعرفه اي، مورد نظر طرف هاي مذاکره کننده نظام تجاري چندجانبه از جمله دور اوروگوئه 
بالدوین )1970( در تعریف  دقیق تري، توجه خود را به درآمد حقیقي معطوف  نبوده است. 
مي کند. او مانع غیرتعرفه اي را چنین تعریف مي کند: »هر اقدامي که با تخصیص مجدد منابع و 
کاالها باعث کاهش درآمد حقیقي جهاني شود به منزله یک مانع غیرتعرفه اي تلقي مي شود«3. 
اما مي توان گفت دقیق ترین تعریف در این زمینه به هیلمن تعلق دارد. هیلمن )1991( هر اقدام 
دولتي به جز تعرفه که مستقیماً مانع ورود کاال به یک کشور شود یا به صورت تبعیض آمیز در 
مورد کاالهاي وارداتي عمل کند را مانع غیرتعرفه اي مي داند4. تعریف هیلمن دو بخش نسبتاً 
جداگانه دارد: بخش اول مربوط به سیاست هایي است که مانع ورود کاال به یک کشور مي شود 
و تقریباً هم راستا با تعریف والتر است؛ با این تفاوت  که هیلمن با تأکید بر دولتي بودن اقدامات 

سهمیه هاي  واردات،  )مجوز(  پروانه  یک جانبه،  وارداتي  سهمیه هاي  سهمیه هاي  تعرفه اي،  از  عبارت اند  اقسام  آن   .1
دوجانبه و ترکیبي. سهمیه بندي، محدودیت مقداري مستقیم )QRs( به مقدار مجاز واردات یا صادرات مربوط است.
2. Walter (1972).
3. Baldwin (1970).
4. Hillman (1991).
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غیرتعرفه اي، به دامنه شمول محدودتري توجه می کند. بخش دوم این تعریف، عنصر جدیدي را 
تحت عنوان »رفتارتبعیض آمیز« براي شناسایي موانع غیرتعرفه اي معرفي مي کند.

2. تجربه تاریخي سیاست تجاري

دوره رشد چشمگیر در تجارت جهاني  و گشایش اقتصادها1 از اواسط دهه1950 آغاز 
به جز  سال ها  تمام  در  بعد،  به   1965 سال  از  جهاني  تجارت  آماري،  داده هاي  مطابق  شد. 
معدودي سال هاي مصادف با افت ادواري2، با سرعت بیش تری نسبت به درآمد جهاني رشد 
کرد و در کل دوره، رشد تجارت دو برابر رشد درآمد بوده است. این رشد سریع، بازتاب 
چند عامل ازجمله کاهش موانع و محدودیت هاي تجاري است3. کشورهاي صنعتي در دهه 
1930، سطح باالیي از حمایت ها را تجربه کردند، اما پس از تصویب موافقت نامه عمومي 
تعرفه و تجارت4 در سال 1947، سطح حمایت ها رو به کاهش گذاشت و این روند تحت 
ادوار متوالي مذاکرات تداوم یافت. فرایند اصالح تنها محدود به کاهش تعرفه ها نشد، بلکه 
در دهه 1950، لغو محدودیت هاي مقداري5 )اعمال شده به دالیل ترازپرداخت ها( یک مؤلفه 
نوساناتي  با  و  نبوده  پایدار  و  همیشگی  آزادسازي  فرایند  می شد.  محسوب  آزادسازي  مهم 
همراه بود؛ به طور مثال، در دهه 1950، به علت مستثني شدن بخش کشاورزي و ایجاد امکان 
مؤثر  به طور  تجاري  نظام چند جانبه6  از  داخلي، کشاورزي  قیمتي حمایت  برنامه هاي  تداوم 
کنار گذاشته شد و به این ترتیب، در دهه 1960 و 1970، در صادرات پوشاک و منسوجات 
به دلیل وجود نظام سهمیه ها7 تبعیض بین کشورها روا شده و تمام اصول اساسي موافقت نامه 
عمومي نقض شد. با کاهش تعرفه ها، نقش محدودکننده انواع حمایت هاي غیرتعرفه اي اعم  
با  کرد.  پیدا  افزایش  ضدقیمت شکني9،  اقدامات   و  داوطلبانه   صادرات8  محدودیت هاي    از 

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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این حال، کاهش  حمایت تعرفه اي کاالهاي صنعتي  که در کانون فرایند آزادسازي  تجاري 
موافقت نامه تجاري قرار داشتند، چشمگیر بود.

اقدامات  از  وسیعی  طیف  از  تجاري  سیاست  اجراي  براي  درحال توسعه  کشورهاي 
مجوزها  و  سهمیه ها  نظیر  غیرتعرفه اي  موانع  همانند  تعرفه اي   موانع  کردند.  استفاده  سیاستي 
در همه جا اعمال مي شد. محدودیت هاي ارزي غالباً مالیات هاي اضافي  را بر تجارت تحمیل 
مي کرد1. مطالعات کروگر )1980( گویاي آن است که سهمیه هاي وارداتي2 تحت رژیم هاي 
تجاري جانشیني واردات3، غالباً رانت هاي سهمیه اي ایجاد کرده اند که سهم مهمی از تولید 
که  می یافتند  تخصیص  به نحوي  ومجوزهایی  سهمیه ها  چنین  غالباً  است4.  داخلي  ناخالص 
با  توأم  اتالِف  به  و  شده  فراهم  رانت  جویاي  حقیقي  منابع  از  استفاده  براي  قوي  انگیزه اي 
اسراف منابع کمیاب منجر می  شد5. این سیاست ها، انگیزه اي قوي براي فساد به بار مي آورد 
و تبعات منفي  ای  بر کیفیت نهادي  توسعه  به همراه داشت6. اثرات حمایتي  تعرفه ها، سهمیه ها 
با اختالل در بازارهاي ارز تقویت مي شد. در ساده ترین و  و مجوزها در این  کشورها غالباً 
شفاف ترین شکل، محدودیت ارزي بر حساب جاري متضمن ارزش بیش از حد نرخ ارز 
رسمي7 است که به موازات نرخ ارز بازار ثانویه8 دیده مي شود. در این بازار، قیمت داخلي 

نرخ ارز تعیین  و ارز کمیاب بین مصارف مختلف تخصیص مي یابد 9. 
با وجود رژیم هاي ارزي و تجاري تحریف شده که تا قبل از دهه 1980 ویژگي اغلب 

ایجاد  اجراي سیاست تجاري  غیرتعرفه اي، مشکالت عدیده ای در  موانع  از  استفاده وسیع کشورهاي درحال توسعه   .1
کرده است. وقتي اقدامات غیرتعرفه اي نظیر سهمیه ها یا مجوزها براي تحدید تجارت استفاده شد، این اقدامات اهمیت 
انتقال عرضه  و تقاضاي کاالهاي  به حجم تجارت مجاز،  پیدا کرد. اهمیت سیاست تجاري در طول زمان در پاسخ 
تولیدشده در داخل  و تغییر قیمت هاي بین المللي، تغییر مي یافت. حدود معیارهاي حمایتي مثاًل سهمیه ها )یا مالیات ها؛ 
مانند کنترل صادرات( از تولیدکنندگان  و مصرف کنندگان داخلي غیرقابل مشاهده است، مگر آن که بازاري براي این 
سهمیه ها وجود داشته باشد و دریافت کنندگان چنین سهمیه هایي نیز براي  جلوگیري از ایجاد چنین بازارهایي به شدت 

مقاومت کنند؛ زیرا، آگاهي از میزان منافع شان از دریافت سهمیه ها، به فشار برای لغو سهمیه ها منجر مي شود.
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.

9. در مناطقی که بازارهاي موازي )ثانویه( قانوني اند، مانند چین در اوایل دهه 1980 )Martin, 1993a( و یا نیجریه در 
بسیار چشمگیر  و  مشاهده  قابل  این سیاست ها،  توسط  ایجاد شده  تجاري  )اندازه( محدودیت  اخیر، وسعت  سال هاي 

است.
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کشورهاي درحال توسعه است، مشکل مي توان فهمید کدام یک از اصالحات سیاستي، رفاه 
یکدست کننده  شفافیت  و  افزایش دهنده  سیاستِي  تحوالت  این حال،  با  می بخشند.  بهبود  را 
با  ارزي  مثال،  جایگزیني  تخصیص   براي  هستند.  رفاه  بهبود دهنده  بنگاه ها،  بین  تحریفات 
بازار موازي  عموماً رفاه را بهبود می بخشد1؛ یا، استقبال از سرمایه گذاري خارجي  رویکرد 
را  صادراتي  عملکرد  الزامات  که  سیاست هایي  و  بوده2  رفاه  کاهنده  موانع،  کاستن  بدون  
می شوند3.  محسوب  بهبوددهنده  بهینه  دوم  رفاه  کرده اند،  اعمال  سرمایه گذاري خارجي  بر 
دور  قبل  از  کشورهاي  درحال توسعه  براي  سیاست هاي  جانشیني  واردات  جذابیت   سیاسي 
اروگوئه  )1994-1986( با نظام تجاري چندجانبه تضادي نداشت. کشورهای مذکور عموماً 
تحت   GATT تالش ها  در  بر  و  مي کردند  تجویز  را  واردات  نظریه  جانشیني  دوره  این  در 
عنوان »رفتار ویژه«4 جهت کسب بهبودهاي برگشت ناپذیر و دسترسي  به بازارهاي کشورهاي 

صنعتي تمرکز داشتند5. 
رژیم هاي  به سمت  و  شده  تعدیل  تجربه،  سایه  این   در  این  کشورها  سیاست های 
در  که  داد  نشان  اروگوئه  دور  در  را  خود  وضعیت  تغییر  این  کرد.  حرکت  بازتر  تجاري 
دسترسي  امتیازات7  اصلي«6  »بازي  نقش  ایفاي  به  شروع  ابتدا  درحال توسعه  کشورهاي  آن 
درصد  بر100  را  تعرفه هایشان  داشتند  تمایل  کشورها  این  کردند.  تحول  حال  در  بازار  به 
واردات کشاورزي و بالغ بر 60 درصد واردات محصوالت صنعتي تثبیت8 کنند9. همچنین، 
محدودکننده  ضوابط  پي گیري  و  پوشاک  و  منسوجات   سهمیه   لغو  قبال  در  کردند  توافق 

1. De Melo Dervis & Robinson (1981).
2. Brecher & Diaz - Alejan- dro (1977).
3. Rodrik (1987).
4. Special and Differential Treatment.

کمک  نوعي  داشتند،  بازارها  به  ترجیحي  دسترسي  مبادله،  رابطه  بهبود  برای  که  کشورهایي  براي  سیاست،  این   .5
محسوب مي شد؛ اما، تبعات اقتصادي منفي ای نیز در بر داشت. با این حال، گروه اندکي از کشورهاي درحال توسعه 
شرق آسیا از راهبرد جایگزیني واردات تبعیت نکردند، بلکه سیاست هاي مکمل تشویق صادرات را به عنوان بخشي از 
مسیر توسعه معطوف به صادرات به کار گرفتند. تا پایان دهه 1990، عملکرد اقتصادهایي نظیر هنگ کنگ، کره جنوبي 

و تایوان )چین( بی نظیر بود.
6. Maingame.
7. Concessions.

8. التزام به تعهد به مفهوم افزایش نیافتن تعرفه ها باالتر از سطح مشخص ثبت شده در جدول امتیازات در WTO است 
 .)Bind Grand Bargain(

9. Abreu (1996).
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گسترده ترین  این حال،  با  کنند.  حمایت  فکري  مالکیت  حقوق  از  کشاورزي،  از  حمایت 
نمایش تمایل کشورهاي درحال توسعه به افزایش مشارکت تجاری، نشانگر موج اصالحات 
تجاري یک جانبه ای است که این کشورها را در بر گرفته است. این اصالحات تمام مناطق 
و انواع مهم تحریفات سیاستي را تحت تأثیر قرار داده است. براساس گزارش بانک جهاني 
تحت عنوان »چشم اندازهاي اقتصادي جهان در سال 2001«، میانگین نرخ تعرفه کشورهاي 
درحال توسعه  از 30 درصد در اوایل دهه 1980 به حدود 15 درصد در اواخر دهه1990 )به 
یافته است1. کاهش مطلق نرخ هاي تعرفه ای کشورهاي درحال توسعه  بسیار   نصف( کاهش 
بیش تر از کشورهاي  صنعتي  است، البته کاهش از سطوح باالتر احتمال   منافع  رفاهي  بیش تري 
 را نسبت به کاهش هاي  متناظر در سطوح  پایین تر تعرفه دارد2. پراکنش نرخ هاي تعرفه، اساساً 
به جاي  غیرتعرفه اي  موانع  جایگزیني  از  بازتابي  تعرفه ها  کاهش  درواقع  اما  یافته3،  کاهش 
تعرفه ها است. عالوه بر کاهش تعرفه ها، پوشش موانع غیرتعرفه اي نظیر انحصارات مؤسسات 

تجاري دولتيSTEs( 4( نیز کاهش  چشمگیري یافته  است.

3. روش تحقیق و پیشینه تحقیق

تعرفه اي کردن یعني تبدیل موانع غیرتعرفه اي به تعرفه هاي تثبیتي. در گام اول حرکت به 
سمت آزادسازي، کشورهاي مشارکت کننده ــ به استثناي آن هایي که تحت پوشش »رفتار 
ویژه5« قرار گرفتند ــ باید معیارهاي غیرتعرفه اي شان را به تعرفه هاي تثبیت شده تبدیل کنند.

تعرفه اي کردن به نحوي که مورد عمل قرارگرفته، خالي ازاشکال نیست6؛با این حال منافع 
آني براي دستیابي به شفافیت در حمایت در مقابل واردات را فراهم مي کند. بعالوه، تعرفه ها 
به طور کلي نسبت به دیگر موانع وارداتي ترجیح دارند، چرا که قابل پیش بیني تر، غیر تبعیض 
آمیزتر، آسانتر از نظر تعهد، و در برابر فساد کم تر اثرپذیر هستند. تعرفه ها همچنین رقابت را 

1. World Bank (2001).
2. Martin (1997).
3. Anderson (1995).
4. State Trading Enterprises (STEs).
5. Special Treatment.

6. این  اقدامات شامل  تبدیل  محدودیت هاي مقداري واردات، عوارض متغیر، حداقل قیمت  وارداتي، تبعیض در صدور 
مجوز واردات، اقدامات تعرفه اي حفظ شده  از طریق بنگاه هاي تجاري دولتي، محدودیت هاي داوطلبانه صادراتي و 

تمام معیارهاي مشابه  به آثاري مشابه از طریق تعرفه ها است.
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در بازارهاي داخلي تسهیل مي کنند و امکان الزم براي کشورهاي وارد کننده را به تعدیل در 
بازار جهاني فراهم مي آورند. دردور اروگوئه از روش  تجارت در قبال تغییرات قیمتي در 
این روش  استفاده شد. فرض  غیرتعرفه اي  موانع  تعرفه اي  معادل  تنظیم  براي  قیمتي  شکاف 
این است که اختالف قیمت داخلي و قیمت جهاني ناشي از آثار محدودکننده تمام موانع 
قیمت هاي عمده فروشي و درصورت  تمام کشورها  بازار است. در  غیرتعرفه اي موجود در 
عدم دسترسي به آن، قیمت هاي تولیدکننده به عنوان مناسب ترین معیار به جاي قیمت داخلي 
محسوب شده و میانگین قیمت سیف وارداتي کشور مورد نظر، مناسب ترین قیمت به جاي 
همان دوره،  براي  بازار  ارز  نرخ  میانگین ساالنه  از  استفاده  با  باالخره،  است.  قیمت جهاني 
از  ناشي  تعرفه اي  انجام می شود. سطوح معادل هاي  به پول محلي  تبدیل قیمت دالري  نرخ 
تعرفه اي کردن با استفاده از داده هاي آماري سال های 88-1986 و با رعایت ضوابط مذکور 
بازار  به  به دسترسي  پایه از سال 1995 براي اجراي تعهدات کاهشي مربوط  به عنوان سطح 

در نظر گرفته مي شدند. 
تفاوت  و  تعرفه اي  معادل  محاسبه  اصول  موافقت نامه ،   )5( ضمیمه  پیوست  در  هرچند  
تعریف شده  تعرفه اي مشخص و  معادل  تعیین  معیار  به عنوان  قیمت جهاني  قیمت داخلي و 
در  امضاشده  سند   )3( در ضمیمه  بازار  به  دسترسي  درمورد  مذاکره کننده  گروه  اما  است، 
براي  را  زیر  فرمول  و  داده  بیش تري شرح  تفصیل  با  را  محاسبه  1993، روش  سال   آوریل 

محاسبه معادل تعرفه اي ارائه داده است: 

Ts=Pd-(Pw×e)   )1

Pd قیمت عمده فروشي محصول در داخل کشور  Ts معادل تعرفه ویژه1،  در این فرمول 
عمده  صادرکننده  کشور  فوب3  قیمت  یا  وارد کننده  کشور  سیف2  قیمت   Pw واردکننده، 

به همراه هزینه حمل ونقل و بیمه و در نهایت، e معادل نرخ ارز آزاد است.
سامنر در مقاله اي ضمن مرور مفاد موافقت نامه کشاورزي، به شیوه  تعیین معادل تعرفه اي 
است  نه شفاف  تعرفه اي کردن، حداقل در عمل  این همه،  با   ...« می نویسد:  و  اشاره کرده 

1. Specific Tariff.
Cost, Insurance and Freight (C.I.F.) .2 به اضافة هزینة بیمه و حمل.

Free on Board (F.O.B.) .3 تحویل روي کشتي در نقطه بارگیري.
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ندارد.  وجود  خارجي  مرجع  قیمت هاي  و  داخلي  قیمت هاي  به  دسترسي  زیرا  آسان،  نه  و 
را  مشکل  این  نیز  کاال  دسته بندي  و  طبقه بندي  گوناگون  شیوه هاي  متفاوت،  کیفیت هاي 

مضاعف مي سازد«. او سپس فرمول زیر را براي معادل تعرفه اي ارائه داده است: 

Tad=[(Pd-Pw×e)(Pw×e)]×100   )2

 Pw قیمت عمده فروشي محصول در کشور؛ Pd معادل تعرفه ارزشي1؛ Tad در این فرمول
قیمت سیف وارداتي و e نشانگر نرخ ارز آزاد است2. 

اینگکو با دقت زیادي شیوه تعرفه اي کردن در دور اروگوئه را بررسي کرده و می کوشد 
او ضمن  کند.  منطقي حل  به روش  تعرفه اي  معادل  عملي  محاسبه  براي  را  مشکالت  فوق  
است  کرده  پیشنهاد  متفاوت،  کیفیت هاي  مشکل  حل  براي  سامنر  و  گات  فرمول  تأیید 
 به جاي تفاوت قیمت محصول داخلي و خارجي، از تفاوت قیمت محصول وارداتي  و قیمت 
تفاوت  به   )1996( یتس  همچون  پول5  بین المللي  صندوق  شود4.  استفاده  آن  سیاهه فروش3 
از آنجا که  ارزشي توجه کرده است.  تعرفه  تعرفه ویژه و  براساس  تعرفه اي  محاسبه معادل 
توسعه یافته  به کشورهاي  نسبت  ارزش هر واحد کاالي صادراتي کشورهاي درحال توسعه 
 کم تراست، تعرفه  ویژه  آن بیش تر از تعرفه  ارزشي  خواهد بود. این  امر، مي تواند َمَفّري  براي 

 استفاده  از شیوه  تعرفه اي  کردن  محیالنه باشد6.
روش ارائه شده براي برآورد معادل تعرفه اي در دور مذاکرات تجاري اروگوئه برحسب 
است.  متفاوت  کشور،  آن  استفاده  مورد  وارداتي  موانع  ماهیت  و  کشور  توسعه  سطح 
بوده است،  معیني محدود  به سقف  اروگوئه  از آغاز دور  قبل  تعرفه کاالیي  درصورتي که 
کشور مورد مطالعه موظف است در صورت عدم استفاده از موانع غیرتعرفه اي، سطح تعرفه 
تبدیل  تعرفه  به  را  موانعي، آن  از چنین  استفاده  نبرد و درصورت  فراتر  این حد  از  را  خود 
کند. اما در مورد کاالهایي که تعرفه آن ها فاقد سقف معیني است و موانع غیرتعرفه اي نیز 

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).
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تعرفه خود را طي یک  باید سطح  استفاده نمی شود، کشور مورد مطالعه  در واردات آن ها 
غیرتعرفه اي  موانع  استفاده  از  صورت  در  و  داده  کاهش  معیني  سطح  به  ساله  شش  دوره 
از کشورهاي  بسیاري  میان،  این  در  کند.  تعرفه   به  تبدیل  را  آن ها  کاال،  این  واردات  براي 
درحال توسعه مي توانند از امتیازاتي چون دوره زماني و سقف تعرفه اي متفاوت با کشورهاي 

توسعه یافته استفاده کنند1.
معیار دقیق مانع غیرتعرفه ای برحسب اثری که بر قیمت ها دارد، معیاری است که قیمت 
داخلی ایجاده شده بدون مانع غیرتعرفه ای را با قیمتی مقایسه می کند که در شرایط وجود مانع 
تغییر  به عرضه کنندگان بدون  این فرض که قیمت پرداختی  با  غیرتعرفه ای حاکم می شود؛ 
باقی بماند. با این  حال، از آن جا که این قیمت ها معموالً غیرقابل مشاهده و اندازه گیری اند، 
موانع  وجود  شرایط  در  داخلی  قیمت های  مقایسه  براساس  غیرتعرفه ای  موانع  واقعی  معیار 
با  تعرفه اي  معادل هاي  محاسبه  ادامه، روش هاي  در  است.  قیمت های جهانی  با  غیرتعرفه ای 

بیان هاي متفاوتي ارائه شده  است:
تولیدشده  محصول  قیمت  تفاوت  به جاي  که  است  آن  موجود  راه حل هاي  از  یکي   )1
در داخل و قیمت کاالي وارداتي، تفاوت قیمت کاالي وارداتي در داخل کشور و قیمت 
به  بر این مبنا، مي توان روش  تعرفه اي کردن موانع غیرتعرفه اي را  فاکتور آن بررسي شود. 

شکل زیر فرموله کرد: 

  Tad=
(Pd-Pw)

Pw

تعرفه ویژه: Ts=Pd-Pw ،         تعرفه ارزشي :     100×  

یا  تعرفه  اضافه  به  قیمت سیف   Pw قیمت عمده فروشي در داخل کشور،   Pd که در آن 
قیمت فاکتور فروش خارجي به همراه تعرفه و هزینه حمل ونقل و بیمه است که با توجه به 

نرخ ارز بر حسب پول داخلي حساب می شود2.  
و  تعرفه اي  معادل  محاسبه  اصول  کشاورزي،  موافقت نامه   )5( ضمیمه  پیوست  در   )2
تفاوت قیمت داخلي و قیمت جهاني به عنوان معیار تعیین معادل تعرفه اي مشخص و تعریف 

1. هرچند اینگکو )Ingco, 1996( تأثیر حداقل دسترسي به گشایش بازار را با توجه به اصل کامله الوداد ناچیز مي داند، 
به عنوان  تعرفه اي کردن  از  بعد  این مقدار  تعرفه اي کردن مشخص شود؛ زیرا  از  قبل  باید  اما سطح حداقل دسترسي 

حداقل مقدار قابل قبول مورد توجه قرار مي گیرد.
2. کمیجاني )1380(.
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شده است. همچنین، گروه مذاکره کننده در خصوص دسترسي به بازار در ضمیمه )3( سند 
امضاشده در آوریل سال 1993، روش محاسبه را با تفصیل بیش تري شرح داده و فرمول زیر 

را براي محاسبه معادل تعرفه اي ارائه داده است: 

Ts=Pd-(Pw ×e)  

 ،Ts ،نشانگر قیمت عمده فروشي محصول در داخل کشور واردکننده Pd در این فرمول
صادرکننده  کشور  فوب  قیمت  یا  واردکننده  کشور  سیف  قیمت   Pw معین1؛  تعرفه  معادل 

عمده به همراه هزینه حمل ونقل و بیمه، و در نهایت e نشانگر نرخ ارز آزاد است2. 
روش دیگر تعیین نرخ تعرفه معادل استفاده از کشش تقاضاي واردات است که به صورت 

رابطه زیر تعریف می شود:

Te= (
qm
qm

)×(
1+t
z

)  

غیرتعرفه اي  موانع  از  ناشي  واردات  در  تغییر  qm تعرفه اي؛ معادل   Te رابطه  این   در 
)NTB(؛ qm،  سطح واردات در زمان وجود موانع غیرتعرفه اي؛ t نرخ تعرفه  اسمي و z بیانگر 

کشش تقاضا براي واردات است3. 
فرمول زیر روش دیگري است که در بانک جهاني استفاده شده است:

Pm=Pw×e{1+Td+cp(0)}(1+NTB)  

که در آن Pm، قیمت داخلي واردات؛Pw، قیمت مرزي واردات؛ e، نرخ ارز؛ Td حقوق 
گمرکي و cp(0) بیانگر سود بازرگاني قبل از وضع تعرفه است.

مي شود،  جایگزین  باالتري  بازرگاني  سود  غیرتعرفه اي،  موانع  رفع  از  پس  که  آنجا  از 
را  زیر  رابطه  مي توان  بنابراین،  نکند؛  تغییر  داخل  در  وارداتي  قیمت هاي  مي رود  انتظار 

جایگزین رابطه قبلي کرد: 

Pm=Pw×e{1+Td+cp(1)}  

1. Specific Tariff
2. حسیني )1383(. خیاباني )1386(.

3. خیاباني )1386(.
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که در آن cp(1) بیانگر سود بازرگاني پس از وضع تعرفه است. با مساوي قرار دادن دو 
رابطه، معادل تعرفه اي موانع غیرتعرفه اي از رابطه زیر به دست می آید:

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

جمع بندی روش هاي معرفي شده در جدول )1( نشان داده شده است.

جدول 1ـ مطالعات تجربي و روش هاي محاسبه تعرفه معادل

فرمول ارائه شدهپیشنهاددهنده روش

=Tad   و Ts=Pd-Pwکمیجاني )1380( 
(Pd-Pw)

Pw

×100

حسیني )1383(؛ مطابق پیوست شماره )5( 
موافقت نامه کشاورزي.

Ts=Pd-(Pw ×e)

حسیني )1383(؛ مطابق فرمول ارائه شده توسط 
 =Tad  سامنر )1992(.

Pd(Pw×e)
Pw×e ×100

) =Te   کمیجاني )1380(  Pd
Pw×e )×100

) =teخیاباني )1386( 
qm
qm )×( 1+t

z )

=Teبانک جهاني
(1+Td+cp(1))
(1+Td+cp(0) ) -1

4. جمع آوري اطالعات آماري
فصل 72 کتاب مقررات صادرات و واردات به آهن و فوالد اختصاص دارد. این فصل 
شامل 29 ردیف تعرفه چهار رقمی است که هرکدام از تعرفه های چهار رقمی زیرمجموعه ای 
از تعرفه های شش و هشت رقمی را در بر می گیرند. مانند تقسیم بندی سایر فصل های  کتاب 
مقررات صادرات و واردات، این فصل نیز از محصوالت ابتدایی  و اولیه صنعت فوالد آغاز 
شده  و به محصوالت نهایی این صنعت ختم می شود. از آنجا که محاسبه معادل تعرفه ای همه 
از توان این مطالعه خارج است )به علت عدم دسترسي  تعرفه های چهار رقمی صنعت فوالد 
تالش  شد  اما  محصوالت(،  انواع  داخلي  قیمت  اطالعات  به ویژه  ــ  اطالعات  به  کافي 
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تعمیم  قابل  صنعت  این  زنجیره  کل  به  آن  نتایج  که  شوند  انتخاب  به گونه ای  محصوالت 
باشد. از این رو، برای انتخاب محصوالت مورد نظر برای محاسبه معادل ها، ابتدا جدول )2( 
تعرفه های  تعداد  فوالد،  تعرفه چهار رقمی صنعت  معرفی 29  بر   تهیه شد که در آن عالوه 
شش  رقمی و هشت رقمی زیرمجموعه هریک نیز آورده شده  است. این جدول رتبه واردات 
و صادرات هریک از این محصوالت را نیز نشان می دهد. رتبه واردات بیانگر ارزش واردات 
محصول از سال 2004 تا 2008 به دالر و رتبه صادرات نشانگر ارزش صادرات محصول به 
برای مثال، چدن در میان 29 محصول زنجیره  تا 2008 است.  از سال 2004  سایر کشورها 

فوالد، 26 اُمین محصول وارداتی و 16 اُمین محصول صادراتی است.
همان طور که مشاهده مي شود، نخستین رتبه هاي واردات به ورق گرم، اسلب و بیلت و 
تیرآهن تعلق دارد. نخستین رتبه  هاي صادرات نیز متعلق است به ورق گرم، سایر انواع ورق و 
قراضه و ضایعات. بنابراین، ورق گرم رتبه نخست واردات و صادرات را کسب کرده است. 
معیاری جهت  به عنوان  را  اگر مجموع رتبه کسب شده محصوالت در واردات و صادرات 
رتبه بندي در نظر گرفته شود، محصوالت ورق گرم، انواع ورق، اسلب و بیلت، محصوالت 
تخت نوردشده از فوالد زنگ نزن، تیرآهن، انواع میله های آهن و ورق سرد در رتبه هاي اول 

تا هفتم قرار مي گیرند.
گرم،  ورق  بیلت،  و  اسلب  فوالد محصوالت شمش،  زنجیره  مي شود  مشاهده  بنابراین، 
ورق سرد، میلگرد و تیرآهن با توجه به معیارهاي واردات و صادرات به ترتیب محصوالت 

اصلي صنعت فوالد کشور هستند.

5. تحلیل سیاست تجاري صنعت فوالد ایران

1ـ5. تعرفه گمرکي محصوالت صنعت فوالد
مي رسد  ذهن  به  صنعت  یک  تعرفه اي  وضعیت  بررسي  براي  که  راهي  نخستین  شاید 
بررسي تعرفه هاي آن در یک دوره زماني است. مشاهده مي شود که تعرفه گمرکي )مجموع 
تعرفه  و  بوده  درصد  چهار  برابر   1382 سال  از  فوالد  بازرگاني( شمش  سود  و  پایه  حقوق 
اسلب و بیلت از سال 1384 برابر چهار درصد است. در برخي ردیف هاي چهاررقمي مانند 
انواع ورق، میلگرد و تیرآهن، تعرفه محصوالت به دلیل انواع محصوالت تحت پوشش آن 
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چهار  تعرفه  رقم  دو  سرد  ورق  گروه  در  مثال  به عنوان  دارد.  بیش تري  تنوع  تعرفه،  ردیف 
درصد و ده درصد مشاهده مي شود. درنهایت، به نظر مي رسد حداقل در گروه محصوالت 

فوالدي مورد مطالعه سال هاي اخیر، نوعی ثبات رویه در تعرفه ها رعایت شده است.
گفتني است در ایران کمیسیون ماده یک، راه اصلي تعیین یا تغییر تعرفه محصوالت است. 
ـ که کمیسیون تعیین تعرفه است ــ و مصوبات هیأت دولت، آنچه  از طریق کمیسیون ماده یکـ 
در کتاب مقررات صادرات و واردات منعکس شده، در واقع نشان دهنده تعرفه اي است که 
هر ساله براي محصوالت تعیین مي شود؛ اما میزان تعرفه در طول سال براساس مصوبات هیأت 
دولت قابل تغییر است. بررسي تاریخي موضوع نشان مي دهد از روش دوم براي تغییر تعرفه 
محصوالت فوالدي به دفعات استفاده شده و همین امر یکي از دالیل ایجاد یا تشدید نوسان این 
بازار بوده است. در سال 1385 در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي اعالم شد دولت دیگر 
در صنایع مادر ــ همچون صنعت فوالدــ سرمایه گذاری نمی کند و واحدهای تولیدی، صنعتی  
و تجاری  و طرح های موجود درصورت امکان به بخش خصوصی واگذار شده یا با مشارکت 
آن ها پیگیری می شود. این سیاست به علت بی توجهی به الزامات و سیاست های اجرایي مکمل، 
موجب سردرگمی مدیران بخش صنعت شد. با این حال، دولت که از یک سو با درآمدهای 
ــ عمدتاً  فوالدی  واحدهای  بی تحرکی  با  دیگر  از سویي  و  تقاضا  افزایش  و  قابل توجه  نفتی 
دولتی ــ و افزایش واردات مواجه شده بود، اعالم  کرد تا زمان فراهم شدن شرایط فعالیت بخش 

خصوصی، مجدداً طرح های توسعه و افزایش ظرفیت پیگیری می شود1.

1. طرح جامع فوالد برای دو افق پنج ساله و بیست ساله تعیین  شده و قرار بود نرخ تولید فوالد به 25 میلیون تن در برنامة 
چهارم توسعه برسد. اهداف این طرح در قالب مطالعات جامع براي افزایش ظرفیت واحدهاي فوالدسازي موجود و 
افزودن خطوط جدید فوالدسازي در دستور کار شرکت ملي فوالد قرار دارد. مطالعات طرح جامع در راستاي تعریف 
این  برساند.  سال  در  تن  میلیون   25 به  را  فوالد  تولید  دارد  نظر  در  و  است  فوالد کشور  تولید  براي  ظرفیت خاصی 
موضوع براساس محوریت تأمین منابع از داخل تدوین می شود. وجود سنگ آهن، گازطبیعي و سایر مواد اولیه انرژي، 
ایران را در رسیدن به این نقطه مطلوب یاری می دهد. صنایع فوالد با تصویب  و تدوین کامل این طرح، برنامه هاي 
تعیین  از:  اهداف طرح عبارت اند  اهداف درنظر گرفته شده شناسایي خواهند کرد. مهم ترین  به  براي رسیدن  را  خود 
تولید فوالد، شناسایي جایگاه  براي  تعیین موقعیت های مطلوب جغرافیایي  استراتژي توسعه صنعت فوالد،  اهداف  و 
انرژي  انواع  بررسي  اقتصادي،  و  فني  نظر  از  تولید  بررسي روند  اقتصادي و صنعتي کشور،  توسعه  صنعت فوالد در 
این صنعت، بررسي عرضه  و تقاضا و روند قیمت  جهاني  و داخلی، بررسي وضعیت صنایع فوالد، بررسي  موردنیاز 
استخراج و کانه آرایي، بررسي زمین شناسي  و اکتشافات معدني. در طرح جامع فوالد، استان هاي هرمزگان، خوزستان، 
قرار  براساس گزارش ها،  اما  بود؛  تولید طراحي شده  افزایش ظرفیت  یزد، اصفهان  و خراسان جنوبي جهت  کرمان، 
است استان هاي براساس نزدیکی به منابع سنگ آهن، زغال سنگ، ذخایر گاز، خط آهن و غیره انتخاب شوند تا انجام 

طرح توجیه فني  و اقتصادي داشته باشد.
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در همین اثنا با افزایش تقاضای محصوالت فوالدی به دلیل رونق اقتصاد جهانی، افزایش 
رونق  و  مسکن  تقاضای  تحریک  طریق  از  کشور  اقتصاد  به  آن  تزریق  و  نفتی   درآمدهای 
فعالیت های ساخت وساز و رشد بی سابقه بودجه پروژه های ملی و عمرانی، قیمت محصوالت 
تعرفه  نرخ  دولت،  هیأت  در  جنجالی  جلسه  یک  از  پس  و  یافت  افزایش  شدیداً  فوالدی 
و  قانونی  مجاری  توسط  تصمیم  این  آن که  وجود  با  شد1.  اعالم  صفر  فوالدی  محصوالت 
کارشناسی تعیین تعرفه تأیید نشد و بنابراین ابالغ نیز نشد، اما فضای ریسک و عدم اطمینان 
اقتصادی  فعالیت های  ایجاد شوک در  به  تولید و تجارت فوالد را تشدید کرد و درنهایت 

ختم شد2. 
قیمت  کنترل  و  تقاضا  فشار  کاهش  موجب  ابتدا  در  مزبور  سیاست  و  مصوبه  اگرچه 
داد.  کاهش  را  دولت  سیاست های  به  اقتصادی  فعاالن  اعتماد  اما  شد،  فوالدی  محصوالت 
تعرفه  پنج درصدی  ماده یک، کاهش  وزارتخانه های عضو کمیسیون  تعامل  در  درنهایت، 

میلگرد و کاهش شش درصدی تعرفه ورق گرم در سال 1387 مصوب و ابالغ شد.
با شروع بحران پولی و مالی اقتصاد بین الملل و به تبع آن رکود اقتصاد جهانی در مرداد 
و  تأثیر آن در کاهش درآمدها  و  با اگوست و سپتامبر 2008(  و شهریور 1387 )مصادف 
ذخایر ارزی ایران در ماه های بعد، سیاست های پولي انقباضي بانک مرکزی از ابتدای سال 
1387 برای کنترل نقدینگی و تورم اجرا شد و در نهایت به تشدید مشکالت صنایع فوالد 
انجمن  و  معادن  و  پایین دستی آن ختم گردید. در چنین شرایطی، وزارت صنایع  و صنایع 
تولیدکنندگان فوالد ایران با هدف دفاع از حقوق تولیدکنندگان براي افزایش تعرفه فوالد 
اردیبهشت  تا   1387 سال  فروردین  از  مذاکرات  این  کردند.  مذاکره  بازرگانی  وزارت  با 
تعرفه  افزایش  مدیریتی،  تصمیم  با  وزارت  بازرگانی  درنهایت  و  یافت   تداوم   1388 سال 
محصوالت فوالدی را به  شرط محدود بودن افزایش قیمت )کم تر از 10 درصد( پذیرفت  
امضای  به  تنظیم  و  تفاهم نامه ای  معادن،  موافق درخواست وزارت صنایع  و  این راستا  و در 
چهار وزیر عضو کمیسیون ماده یک رسید؛ اما ابالغ آن تا حصول اطمینان از مهار افزایش 
قیمت ها توسط وزارت صنایع  و معادن از طریق تولید و تزریق بیش تر محصوالت فوالدی به 

1. http: //persianiron.com.
2. تاري )1388(.
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بازار به تاخیر افتاد1. با این حال، به علت آن که انتظارات فعاالن اقتصادی بر مبنای افزایش 
تعرفه  و قیمت محصوالت فوالدی شکل گرفته بود، این امر موجب هجوم تقاضای مردم  و 

انبوه سازان به بخش ساخت وساز شد.
افزایش قیمت ها و درنتیجه کسب  انتظار  به دلیل  تولیدکنندگان و تجار  از طرف دیگر، 
درآمدهای بیش تر، عرضه محصوالت خود را به تعویق انداختند و برخالف تفاهم نامه وزارت 
به همین  یافت.  افزایش  متعارف  از حد  بیش  قیمت ها  معادن،  بازرگانی  و وزارت صنایع  و 

دلیل، رئیس دولت و وزیر بازرگانی از ابالغ مصوبه مزبور خودداری کردند.
دولت  هیأت  تصمیم  دومورد  از  هیچ یک  در  هرچند  مي شود،  مشاهده  که  همان طور 
مصرف کنندگان  تولید کنندگان،  انتظارات  و  تصمیم گیري  صرف  اما  است،  نشده  ابالغ 
و  کلیدي  متغیرهاي  بر  مستقیم  تأثیر  و  بازار  بي نظمي  موجب  آن  نتایج  از  وارد کنندگان  و 
تعیین کننده حمایت ــ  از جمله میزان واردات و قیمت وارداتي ــ شده است. بنابراین، بررسي 
تصمیمات دولت در شرایط رکود و رونق اقتصادي نشان می دهد با این  که در زمان رونق و 
اما در زمان  یافته،  تعرفه محصوالت فوالدی کاهش  تقاضای محصوالت فوالدی،  افزایش 
افزایش  در عمل  فوالدی  تعرفه محصوالت  فوالدی،  تقاضای محصوالت  و کاهش  رکود 
نیافته است. این عملکرد یک پیام منفی به سرمایه گذارانی است که مایلند در این زمینه به 
قانون  اجرای سیاست های اصل 44  با سیاست های دولت در جهت  و  سرمایه گذاری کرده 
اساسی و خصوصی سازی همراهی کنند؛ به این معنا که صنایع پایه فوالد از حمایت دولت 

برخوردار نیست2.

2ـ5. موانع غیرتعرفه اي محصوالت فوالدي منتخب
براساس مقررات سازمان جهانی تجارت هر مانعی غیر از تعرفه بر سر راه تجارت کاال، 
مانع غیرتعرفه ای است و موجب تجارت غیرشفاف و ناکارامد می شود. بنابراین، برای الحاق 
و  کنترل  به منظور  و  دولت ها  از سوی  اقداماتی که  و  موانع  باید  تجارت  سازمان جهانی  به 
یا  مجوزها  ادامه،  در  شوند.  رفع  و  شناسایی  می شوند،  وضع  صادرات  یا  واردات  کاهش 
هرگونه محدودیتی که به عنوان پیش شرط ورود محصوالت فوالدی در مقررات صادرات 

1. اطالعات )1389(.
2. شفیعي )1387(.



پژوهشنامه بازرگانی 222 

و واردات وجود دارد در دوره زمانی 1389-1376 بررسی شده است. براساس جدول )4( 
نشان دهنده کاهش  بررسي موانع غیرتعرفه اي محصوالت فوالدي منتخب در دوره مذکور 
موانع غیرتعرفه اي در این سال ها است. براساس این جدول، واردات هرکدام از شش گروه 
تیرآهن(  و  میلگرد  بیلت، ورق گرم، ورق سرد،  و  اسلب  )شامل شمش،  فوالدی  محصول 
در سال هاي 1376 و 1377، مستلزم دریافت مجوز وزارتخانه  هاي بازرگاني، صنایع یا معادن  
و فلزات بوده  است. هرچند شرط لزوم دریافت مجوز واردات از وزارتخانه هاي مختلف تا 
واردات  براي  که  آنجا  تا  است؛  زمان کم رنگ تر شده  مرور  به  اما  ادامه  یافته،  سال 1381 
کاالي مورد نظر صرفاً به مجوز وزارت بازرگاني نیاز است و شرط موافقت وزارتخانه  هاي 
صنایع و معادن و فلزات برداشته شده است؛ به طوري که در سال 1381 فقط دریافت مجوز 
وزارت بازرگاني، شرط واردات گروه کاالهاي مورد نظر است )واردات ورق گرم از سال 

1379 فقط 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 
این الیحه آمده   1 ماده  از وزارتخانه هاي مختلف حذف شد. در  اخذ مجوز  الزامات  تمام 
است: »از ابتداي سال 1382 برقراري و دریافت هرگونه وجوه ازجمله مالیات و عوارض اعم 
از ملي  و محلي از تولیدکنندگان کاالها، ارائه دهندگان خدمات  و کاالهاي وارداتي صرفاً 
به موجب این قانون صورت مي پذیرد و کلیه قوانین  و مقررات مربوط به برقراري، اختیار و 
یا اجازه برقراري  و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، 
دستگاه هاي  از  دسته  آن  ازجمله  دولتي  شرکت هاي  و  مؤسسات   سازمان ها،  وزارتخانه ها، 
اجرایي که شمول قوانین بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات  و 
مستقیم مصوب  مالیات هاي  »قانون  به استثنای  مي پذیرد  غیردولتي صورت  نهادهاي عمومي 
صنعتي  تجاري  آزاد  مناطق  اداره  چگونگي  قانون  آن،  بعدي  اصالحات  و   1366/12/3
مصوب 1372/6/7، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجي مصوب 1373/4/12، عوارض 
آزادراه ها، عوارض موضوع ماده )12( قانون حمل ونقل و عبور کاالهاي خارجي از قلمرو 
 )130( ماده  بند )ب(   ،)46( ماده  بند )ب(  و عوارض موضوع  ایران مصوب 1374/12/22 
لغو   ،1379/1/17 مصوب  توسعه  سوم  برنامه  قانون   )132( ماده  )ب(  و  )الف(  بندهاي  و 



یهاا  مهارت یهااه رم وررررو ماوعتو  نهن اعتر رئارا 223

ی 1376 تا 1381
ی در سال ها

ت فوالد
صوال

ي مح
دول 4ـ موانع غيرتعرفه ا

ج

ف
ل  و ردی

محصو
1376 و 1377 

1378
1379

1380
1381

ش )7206( 
شم

ش از فوالد ممزوج پرکربن 
ت. ورود شم

ت معادن و فلزا
ت بازرگاني و وزار

وزار
ت.

ت بازرگاني اس
ت صنایع، وزار

ت وزار
موکول به موافق

وزارتخانه های بازرگاني و 
ت

معادن و فلزا
وزارتخانه های بازرگاني و 

ت
معادن و فلزا

وزارتخانه های 
بازرگاني و صنایع

ت 
وزار

بازرگاني

ت )7207( 
ب و بیل

اسل
ک  و پهن 

گ، کوچ
ش هاي بزر

ت. شم
وزارتخانه های بازرگاني  و معادن  و فلزا

ش کاري فوالد اعالي کربن دار موکول به 
ت نیمه تمام حاصل از چک

و محصوال
ت.

ت بازرگاني اس
ت صنایع و وزار

ت وزار
موافق

وزارتخانه های بازرگاني و 
ت

معادن و فلزا
وزارتخانه های بازرگاني و 

ت
معادن و فلزا

وزارتخانه های 
بازرگاني و صنایع

ت 
وزار

بازرگاني

ورق گرم )7208( 

ت نیمه تمام به شکل طومار آهن یا 
ت صنایع. محصوال

ت بازرگاني و وزار
وزار

ت 
ت و وزار

ت معادن و فلزا
ت وزار

فوالد براي دوباره نورد کردن موکول به موافق
ف که فقط نوردشده باشد منحصراً 

ت. ورود ورق مشمول این ردی
بازرگاني اس

ت. ورود صفحه هاي پهن  آهن یا فوالد مشول 
ت بازرگاني اس

ت وزار
منوط به موافق

ت. 
ت بازرگاني اس

ت و وزار
ت معادن  و فلزا

ت  وزار
ف وابسته به موافق

این ردی

وزارتخانه های بازرگاني و 
ت

معادن و فلزا
ت بازرگاني

وزار
ت بازرگاني

وزار
ت 

وزار
بازرگاني

ورق سرد )7209( 
ف که فقط نوردشده 

وزارتخانه های بازرگاني و صنایع. ورود ورق مشمول این ردی
ت.

ت بازرگاني اس
ت وزار

باشد منحصراً منوط به موافق
وزارتخانه های بازرگاني و 

ت
معادن و فلزا

وزارتخانه های بازرگاني و 
ت

معادن و فلزا

وزارتخانه های 
ت 

بازرگاني و وزار
صنایع

ت 
وزار

بازرگاني

میلگرد )7213( 

ت. ورود مفتول هاي نیمه تمام منوط به 
وزارتخانه های بازرگاني و معادن و فلزا

ف 
ت سود بازرگاني معا

ت وزارتخانه های صنایع و بازرگاني بوده و از پرداخ
موافق

ت. ورود میله به انضمام میله هاي توخالي براي حفاري از فوالد ممزوج پرکربن 
اس

ت.
ت بازرگاني اس

ت صنایع و وزار
ت وزار

منوط به موافق

وزارتخانه های بازرگاني و 
ت

معادن و فلزا
وزارتخانه های بازرگاني و 

ت
معادن و فلزا

وزارتخانه های 
بازرگاني و صنایع

ت 
وزار

بازرگاني

تیرآهن )7216( 
ت، و صنایع. ورود پروفیله از فوالد پرکربن 

وزارتخانه های بازرگاني و معادن و فلزا
ت. 

ت بازرگاني اس
ت صنایع و وزار

ت وزار
منوط به موافق

وزارتخانه های بازرگاني و 
ت

معادن و فلزا
وزارتخانه های بازرگاني و 

ت
معادن و فلزا

وزارتخانه های 
بازرگاني و صنایع

ت 
وزار

بازرگاني

ت )1376-1389(.
ت )1389(؛ تجار

ت و واردا
ت صادرا

منبع:  مقررا



پژوهشنامه بازرگانی 224 

ثبت  مالیات، حق  »حقوق گمرکي،  است:  آمده  این الیحه   2 ماده  در  همچنین  مي گردد«. 
و  شده  تجمیع  وارداتي  کاالهاي  از  دریافتي  وجوه  سایر  و  عوارض  انواع  کاال،  سفارش 
و  دریافتي  این  مجموع  به  مي شود.  تعیین  کاالها  ارزش گمرکي   )%4( درصد  معادل چهار 
تعیین مي شود، حقوق ورودي  قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران  بازرگاني که طبق  سود 
اطالق مي گردد«. بنابراین، قانوِن کلیه مجوزهایی که دریافت آن ها برای واردات محصوالت 

فوالدی ضرورت داشتند از سال1382 لغو شدند.
وجود  عدم  نشان دهنده   1382-1389 سال های  واردات  صادرات  و  مقررات  بررسی 
هرگونه مجوز یا محدودیت مرتبط با تجارت گروه محصوالت فوالدی است. اما به غیر از 
مجوزها، موانع یا محدودیت های دیگری نیز فرا راه تجارت کاالها ایجاد می شود که از آن 
جمله می توان به موانع فنی اشاره کرد. موانع فنی عبارت اند از استانداردها و مقررات  فنی ای 
که رعایت  آن ها برای  واردات  کاال از سوی کشور واردکننده ضروری شمرده می شود. البته 
ایجاد استانداردها و مقررات فنی از سوی سازمان جهانی تجارت معقول و پذیرفته است به 
شرط آن که به عنوان مانعی غیرضروری بر سر راه تجارت کاال شناخته نشوند. یک استاندارد 
درصورتی به عنوان مانعی غیرضروری فرا راه تجارت شناخته می شود که با دو اصل اساسی 
سازمان یعنی رفتار دولت کامله الوداد یا رفتار ملی مغایر باشد. به این معنا که اگر کشوری 
اما رعایت آن  باشد  تعیین کرده  استانداردهایی را  برای واردات یک گروه کاالی خاص، 
استانداردها در همه کشورها ضروری نبوده و فقط برخی کشورها ملزم به رعایت آن باشند، 
اختیاری  نظر را  استاندارد مورد  باید اجرای  بنابراین،  اصل دولت کامله الوداد نقض شده و 
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 
هم  اختیاری شده یا برای تولیدکنندگان داخلی نیز اجباری شود. البته بحث درباره موانع فنی 
فراروی تجارت، گسترده تر از آن است که در اینجا ذکر شد؛ بنابراین، برای کسب اطالعات 

بیش تر می توان به موافقت نامه فنی فراراه تجارت مراجعه کرد1. 
استانداردها و مقررات فنی کاالها در ایران از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

1. امید بخش و دیگران )1385(.
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محصوالت  تعیین شده  استانداردهای  از  هیچ یک  آیا  که  این   بررسی  برای  می شود.  تعیین 
فوالدی براساس مقررات سازمان جهانی تجارت غیرضروری تلقی می شوند یا خیر مصاحبه  ای 
باز با خبرگان این صنعت شامل کارشناس فوالد، دبیر ستاد فوالد و کارشناس ایمیدرو انجام 
شد که براساس نظر این کارشناسان، با توجه به حجم گسترده واردات محصوالت فوالدی 
بوده   ایران  اقتصاد  اخیر گریبان گیر  تحریم ها که کمابیش ظرف سی سال  و شرایط خاص 
و  کنترل کیفی  آزمایشگاه های مجهز  فقدان  و  درنظر گرفتن محدودیت   با  است، همچنین 
وارداتی  نظارت و کنترل دقیق محموله های  بازرسی،  امکان  دامپینگ،  مراجع تشخیص  نیز 
از  پایین تر  به مراتب  وارداتی  فوالدی  محصوالت  کیفیت  گاهی  به طوری که  ندارد؛  وجود 
استانداردهای ملی بوده است؛ بنابراین، می توان گفت در حال حاضر موانع فنی در صنعت 

فوالد کشور وجود ندارد.

6. نتایج تحقیق و محاسبه معادل هاي تعرفه اي

به  انجام محاسبات  براي  از فرمول محاسبه معادل تعرفه اي مشخص است  همان طور که 
تهیه هر  به  با توجه  نیاز است.  ارز  نرخ  قیمت خارجي  و  قیمت داخلي،  متغیر  اطالعات سه 
سه دسته این اطالعات، محاسبه معادل هاي تعرفه اي براي ردیف هاي 7206، 7207، 7208، 
7209، 7213 و 7216 انجام شده است. در ادامه، نتایج حاصل براي ردیف های مذکور ارائه 

مي شود.

1ـ6. شمش فوالد )کد 7206( 
بررسي معادل تعرفه اي شمش فوالد در طول دوره )جدول 5( نشان مي دهد از سال 1379 
به بعد حمایت از این محصول همراه با نوسانات اندکي مثبت بوده است. روند حمایت مثبت 
از سال 1385 فقط افزایشي بوده و در سال 1387 به اوج خود یعني 61 درصد رسیده است. 
آن،  از  تجاري  و حداقل حمایت  بوده  زماني 27 درصد  دوره  این  تعرفه اي  معادل  متوسط 
بهبود  است.  بوده  منفي 43 درصد در سال 1378 و حداکثر آن 61 درصد در سال 1387 
معادل تعرفه اي هر محصول رابطه مستقیمی با شاخص قیمت عمده فروشي آن محصول دارد 
می یابد.  افزایش  نیز  آن  واردات  تعرفه اي  معادل  داخلي،  عمده فروشي  قیمت  افزایش  با  و 
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بررسي قیمت عمده فروشي شمش در طي دوره حاکي از آن است که روند قیمتي محصول 
بهبود  به  داخلي  قیمت هاي  روند  مي رود  انتظار  بنابراین،  است.  بوده  افزایش  به  رو  همواره 
عمده فروشي  قیمت  از  به غیر  توجه کرد  باید  این حال  با  منجر شود.  تعرفه اي شمش  معادل 

عوامل دیگري نیز در تعیین معادل تعرفه اي دخیل اند: 
بر  اعمال شده  تعرفه اي  معادل  و  دالر(  )به  وارداتي  سیف  قیمت  بین  معکوس  رابطه اي 
واردات آن محصول وجود دارد. مشابه روند قیمت داخلي عمده فروشي شمش، قیمت سیف 
نوساناتي مواجه شده است؛  با  اما در طول دوره  افزایش دارد؛  به  برآیندي رو  نیز  وارداتي 
به طوري که قیمت وارداتي سال هاي 1378 و 1383 با یکدیگر برابرند. به عبارت دیگر، این 
 1383 سال  از  اما  افتاده،  اتفاق  توسعه  سوم  برنامه   اجراي  طول  در  وارداتي  قیمت  نوسان 
به 0/73 دالر  به خود گرفته و در سال 1387  افزایشي  وارداتي مجدداً شکل  قیمت  افزایش 

رسیده است.
عالوه بر دو عامل قیمت داخلي عمده فروشي و قیمت سیف وارداتي، عامل سومي نیز در 
تعیین معادل تعرفه اي محصول مؤثر است. این عامل نرخ ارز است. با تضعیف ارزش خارجي 
پول ملي، معادل تعرفه اي تغییر مي یابد. مشاهده مي شود که در این دوره نرخ ارز از 4782 

ریال به 9978 ریال رسیده است.
به مراتب  سال ها  بیش تر  در  وارداتي  سیف  قیمت  و  ارز  نرخ  افزایشي  روند  درمجموع، 
سال ها  بیش تر  در  امر  این  است.  بوده  داخلي  عمده فروشي  قیمت  افزایش  روند  از  کم تر 

موجب مثبت شدن حمایت تجاري از این محصول شده است. 
بررسي نرخ رشد ساالنه معادل تعرفه اي ارزشي شمش فوالد بیانگر آن است که میزان 
حمایت از این محصول از سال 1379 تا 1387 ساالنه 1/91 رشد داشته است. در این میان، 
قیمت داخلي با نرخ رشد ساالنه 14/75 درصد در سال های 1387-1379، بیش ترین تأثیر را 
بر افزایش حمایت تجاري این محصول داشته است و پس از آن، قیمت وارداتي با نرخ رشد 
ساالنه 12/2 درصد در همین دوره موجب کاهش حمایت تجاري این محصول شده است. 
بر حمایت تجاري شمش فوالد  را  تأثیر  نرخ رشد ساالنه 1/59 درصد کم ترین  با  ارز  نرخ 

داشته است.
معادل تعرفه اي ویژه شمش فوالد نیز در دوره اجراي برنامه سوم توسعه به کندي افزایش 
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مي یابد، اما از سال 1383 روند افزایشي آن تسریع شده و در سال 1387 به حداکثر خود یعنی 
4280 ریال به ازاي یک کیلوگرم مي رسد.

2ـ6. اسلب و بیلت )کد 7207( 
نشان مي دهد  بیلت در دوره مذکور )مطابق جدول 5(  تعرفه اي اسلب  و  بررسي معادل 
رو  و  مثبت  اندکي  نوسانات  با  همراه  تا سال 1384  از سال 1379  این محصول  از  حمایت 
به افزایش بوده است. روند حمایت مثبت از سال 1384 کاهش یافته و حتي در سال  1385 
شکلي منفي به خود مي گیرد؛ اما در سال هاي 1386 و 1387 دوباره مشمول حمایت تجاري 
می شود. متوسط معادل تعرفه اي اسلب و بیلت در این دوره 11 درصد بوده است. حمایت 
و حداکثر 64  در سال 1378  منفي 54 درصد  دوره، حداقل  در طي  این محصول  تجاري 
درصد در سال 1384 بوده است. بررسي قیمت عمده فروشي اسلب  و بیلت در دوره حاکي 
از آن است که قیمت محصول همواره روندي رو به افزایش داشته است. بنابراین، از روند 
قیمت هاي داخلي انتظار مي رود که معادل تعرفه اي بهبود یابد. برخالف روند قیمت داخلي 
عمده فروشي، قیمت سیف وارداتي تا سال 1380 روندي رو به کاهش داشته و از آن پس 
افزایش یافته است؛ به طوري که قیمت سیف وارداتي در سال 1385 )0/67( اندکي بیش از 
قیمت سال 1378 )0/62( بوده است. این نوسان قیمت وارداتي در طول اجراي برنامه  سوم 

توسعه اتفاق افتاده است.
سال های  در  بیلت  و  اسلب   ارزشي  تعرفه اي  معادل  ساالنه  رشد  نرخ  محاسبات،  براساس 
 1379-1387 سال های  در  آن  از  تجاري  حمایت  بهتر،  به عبارت  است.  منفي   1379-1387
کاهش یافته است؛ زیرا، نرخ رشد ساالنه قیمت وارداتي که بر حمایت تجاري تأثیر معکوس 
دارد، با اختالف اندکي، از نرخ رشد ساالنه قیمت داخلي بیش تر است. همچنین، نرخ ارز نیز 
با نرخ رشدي ساالنه معادل 1/59 درصد کم ترین تأثیر را در بهبود حمایت تجاري داشته است.

بررسي معادل تعرفه اي ویژه از اسلب  و بیلت نیز بیانگر افزایش حمایت در دوره اجراي 
برنامه سوم توسعه و کاهش آن در برنامه چهارم است.

3ـ6. ورق گرم )کد 7208( 
که  است  آن  از  حاکي   )5 جدول  )مطابق  دوره  در  گرم  ورق  تعرفه اي  معادل  بررسي 
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این  تعرفه اي  معادل  به طوري که  است؛  بوده  منفي  آن  از  حمایت  سال ها  اکثر  در  متاسفانه 
محصول در سال 1376، معادل 5/69- و در سال 1388 این رقم به 15/32- رسیده و تنها دوره 
زماني اي که حمایت تجاري از این محصول صورت گرفته است مربوط به سال های 1379 
تا 1383 ــ یعني دوره اجراي برنامه  سوم توسعه ــ بوده است که معادل تعرفه اي از 16/39 
به 28/03 رسیده است؛ اما از سال 1384 این حمایت دوباره شکل منفي به خود گرفته و از 
3/06- در سال 1384 با روندی نزولي به 15/32- در سال 1388 رسیده است. متوسط معادل 
تعرفه اي در این دوره برابر 1/47 درصد بوده است. حداقل حمایت تجاري از این محصول 
در دوره، 30/72- در سال 1377 و حداکثر آن 35 درصد در سال 1380 بوده است. بررسي 
قیمت عمده فروشي ورق گرم در این دوره نشان می دهد روند قیمتي آن جز در سال 1388 
)که از 7529 ریال در هر کیلوگرم در سال 1387 به 5352 ریال در سال 1388 رسیده است( 
همواره رو به افزایش بوده است. بنابراین، از روند قیمت هاي داخلي انتظار مي رود، معادل 

تعرفه اي آن بهبود یابد.
مشابه روند قیمت داخلي عمده فروشي ورق گرم، قیمت سیف وارداتي محصول به جز 
سال 1388 و دوره زماني 1378 تا 1381، روندي رو به افزایش داشته است که در حمایت 
از  قیمت سیف وارداتي ورق گرم  نبوده است.  بي تأثیر  تا 1383  مثبت دوره 1379  تجاري 

0/37 دالر در سال 1376 به 0/86 دالر در سال 1387 رسیده است.
در مجموع، روند افزایشي نرخ ارز و قیمت سیف وارداتي در بیش تر سال ها بیش تر از 
حمایت  شدن  منفي  موجب  امر  این  است.  بوده  داخلي  عمده فروشي  قیمت  افزایش  روند 

تجاري از این محصول در بیش تر سال ها شده است.

4ـ6. ورق سرد )کد 7209( 
به جز  می دهد  نشان   )5 جدول  )مطابق  دوره  این  در  سرد  ورق  تعرفه اي  معادل  بررسي 
البته این حمایت منفي  سال هاي 1383، 1385 و 1388، حمایت تجاري از آن منفي است. 
در طي دوره روندي رو به کاهش داشته است؛ به طوري که معادل تعرفه اي آن از 38/18- 
به 0/16 درصد در سال 1388 رسیده است. همچنین، متوسط معادل  درصد در سال 1376 
تعرفه اي ورق سرد در این دوره 12 ساله، 13/2- بوده است. حداقل حمایت تجاري از آن 
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برابر 49/93- درصد در سال 1377 و حداکثر آن 10/71 درصد در سال 1383 بوده است. 
بررسي قیمت عمده فروشي ورق سرد در این دوره نشان مي دهد روند قیمتي محصول به جز 
سال 1388 و دوره زماني کوتاهي از سال 1379 تا 1381، همواره   رو به افزایش بوده است. 

بنابراین، از روند قیمت هاي  داخلي انتظارمي رود، معادل تعرفه اي آن بهبود یابد.
باید توجه کرد عوامل دیگري به غیر از قیمت عمده فروشي نیز در تعیین معادل تعرفه اي 

دخیل اند: 
بر  اعمال شده  تعرفه اي  معادل  و  دالر(  )به  وارداتي  قیمت سیف  میان  معکوس  رابطه اي 
واردات آن محصول وجود دارد. مشابه روند قیمت داخلي عمده فروشي ورق سرد، قیمت 
سیف وارداتي آن نیز روندي رو به افزایش داشته است. البته این روند از سال  1377 تا سال 
یافته است. قیمت سیف  افزایش  از سال 1382 دوباره  به خود گرفته و  نزولي  1381 شکلي 

وارداتي ورق سرد از 0/57 دالر در سال 1376 به 0/67 دالر در سال 1388 رسیده است.
عالوه بر دو عامل قیمت داخلي عمده فروشي و قیمت سیف، وارداتي عامل سومي نیز 
در تعیین معادل تعرفه اي محصول مؤثر است که نرخ ارز نامیده می شود. با تضعیف ارزش 
مورد  دوره  در  ارز  نرخ  مي شود   مشاهده  و  یافته  بهبود  تعرفه اي  معادل  ملي،  پول  خارجي 

بررسي از 4782 ریال به 9978 ریال رسیده است.
روند  از  بیش تر  سال ها  بیش تر  در  وارداتي  سیف  قیمت  افزایشي  روند  مجموع،  در 
تجاري  منفي شدن حمایت  موجب  امر  این  است.  بوده  داخلي  عمده فروشي  قیمت  افزایش 

این محصول در بیش تر سال ها شده است.
بوده  مثبت   1388 و   1385  ،1383 سال هاي  در  تنها  سرد  ورق  ارزشي  تعرفه اي  معادل 
است. از آنجا که این سه سال نیز متوالي نیستند، مشخص نیست در سال هاي آینده حمایت 
سال  در  تجاري  حمایت  رقم  این که  به ویژه  گیرد؛  صورت  محصول  این  از  مثبتی  تجاري 

1388 از سال هاي 1385 و 1388 نیز کم تر بوده است.

4ـ6. میلگرد )کد 7213( 
بیانگر افزایش حمایت  بررسي معادل تعرفه اي میلگرد در طول دوره )مطابق جدول 5( 
حمایت   1380 سال  تا   1376 سال  از  البته  است.  متعددــ  نوسانات  با  البته  ــ  آن  از  تجاري 
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تجاري میلگرد هموار عددي منفي )اما رو به افزایش( بوده است. این حمایت از سال 1381 
خود  به  منفي  رقمي  دوباره   1384 و   1382 سال هاي  در  و  داشته  افزایشي  و  مثبت  شکل 
است.  بوده   -5/9 میلگرد  از  دوره  طول  در  تعرفه اي  معادل  متوسط  است.  داده  اختصاص 
از آن در  59/43- در سال 1377 و حداکثر آن 30/36 درصد در  حداقل حمایت تجاري 
سال 1386 بوده است. بررسي قیمت عمده فروشي میلگرد در دوره نشان مي دهد روند قیمتي 
محصول با نوساناتي اندک و قابل چشم پوشي همواره رو به افزایش بوده و از 1147 ریال در 

سال 1376 به 5894 ریال در سال 1388 رسیده است. 
بر  اعمال شده  تعرفه اي  معادل  و  دالر(  )به  وارداتي  سیف  قیمت  بین  معکوس  رابطه اي 
سیف  قیمت  عمده فروشي،  داخلي  قیمت  روند  مشابه  دارد.  وجود  محصول  آن  واردات 
وارداتي محصول نیز روندي افزایش داشته است. البته این روند افزایشي مانند افزایش قیمت 
عمده فروشي از شیبي تند و شکلي سریع برخوردار نیست؛ به طوري که قیمت سیف وارداتي 
میلگرد درسال های 1376 و 1386 برابر 0/46 دالر بوده است. قیمت سیف وارداتي از 0/46 
دالر در سال 1376 به 0/55 دالر در سال 1388 رسیده است. عالوه بر دو عامل قیمت داخلي 
عمده فروشي و قیمت سیف وارداتي، عامل سومي نیز در تعیین معادل تعرفه اي محصول مؤثر 

است که با تضعیف ارزش خارجي پول ملي، معادل تعرفه اي بهبود مي یابد.
محاسبه نرخ رشد ساالنه معادل تعرفه اي ارزشي میلگرد از سال  1385 تا سال 1388 بیانگر 
کاهش حمایت تجاري این محصول معادل 11/22 درصد در سال است. به عبارت دیگر، نرخ 
تأثیر را در کاهش حمایت  بیش ترین  با 1/39 درصد،  قیمت وارداتي محصول  رشد ساالنه 

تجاري این محصول داشته است.

5ـ6. تیرآهن )کد 7216( 
بررسي معادل تعرفه اي تیرآهن در این دوره، بیانگر آن است که حمایت تجاري تیرآهن 
روندي رو به افزایش داشته است. البته این حمایت تا سال 1380 منفي بوده، اما از سال 1381 
مثبت شده و با نوسان رو به افزایش است )به جز سال 1384 با رقم منفي 14/62-(. همچنین، 
برابر 0/72- درصد بوده است. حداقل حمایت تجاري از آن  متوسط معادل تعرفه اي دوره 
به میزان 48/58- درصد در سال 1377 و حداکثر 36/76 درصد در سال 1385 بوده است. 
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بررسي قیمت عمده فروشي تیرآهن در دوره زماني 1376 تا 1388 نشان مي دهد روند قیمتي 
محصول همواره رو به افزایش بوده و مشابه سایر محصوالت فقط در سال 1388 با کاهشي 

نسبي مواجه شده است.
بر  اعمال شده  تعرفه اي  معادل  و  دالر(  )به  وارداتي  سیف  قیمت  بین  معکوس  رابطه اي 
سیف  قیمت  عمده فروشي،  داخلي  قیمت  روند  مشابه  دارد.  وجود  محصول  آن  واردات 
وارداتي محصول نیز روندي افزایشی داشته است. جالب آن که محصول تیرآهن نیز مشابه 
میلگرد در دوره زماني 1377 تا 1383 در قسمت انحناي پاییني منحني قیمت سیف وارداتي 
سال  در  و  دالر  سال 1377، 0/38  در  میلگرد  وارداتي  قیمت سیف  به طوري که  دارد؛  قرار 
1383 برابر 0/44 دالر بوده است. قیمت سیف وارداتي از 0/37 دالر در سال 1376 به 0/52 

دالر در سال 1388 رسیده است. 
درصدی   2/78 رشدی  ساالنه  تیرآهن  ارزشي  تعرفه اي  معادل   ،1381-1388 دوره  در 
بر  را  تأثیر  بیش ترین  این دوره  نرخ رشد ساالنه 10/23 درصد در  با  قیمت داخلي  داشته و 

افزایش حمایت تجاري این محصول داشته است.

جمع بندی و مالحظات

براساس نتایج تحقیق، به جز محصول شمش  و تیرآهن، حمایت تجاري سایر محصوالت 
در طول دوره رو به کاهش است. متوسط معادل هاي تعرفه اي دامنه اي گسترده از 13- تا 27 
یا  به سال  1377  بر مي گیرد. حداقل حمایت تجارِي تمام محصوالت مربوط  درصد را در 
سال 1378 است و حداکثر حمایت تجاري از محصوالت مختلف در دهه 80 اتفاق افتاده 
است. قیمت  داخلي تمام موارد، روندي افزایشی داشته و تقریباً در تمام موارد روند قیمت 
نکته جالب در مورد همه محصوالت آن است که  اما  بوده است؛  افزایشی  وارداتي  سیف 
سال های 1377 تا 1383، دوره نوسان قیمت سیف  وارداتي آن ها بوده است )خالصه نتایج 

مطالعه در جدول 6  آورده شده است(.
شمش فوالد )7206(: میزان حمایت از این محصول از سال 1379 تا سال 1387، ساالنه 
1/91 رشد داشته است. قیمت داخلي با نرخ رشد ساالنه 14/75 درصد بیش ترین تأثیر را بر 

افزایش حمایت تجاري داشته است.
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اسلب  و بیلت )7207(: نرخ رشد ساالنه معادل تعرفه اي ارزشي اسلب  و بیلت در دوره 
1387-1379 منفي است؛ زیرا نرخ رشد ساالنه قیمت وارداتي که تأثیر معکوسی بر حمایت 

تجاري دارد، با اختالف اندکي از نرخ رشد ساالنه قیمت داخلي بیش تر است.
ورق گرم  و سرد )7208 و 7209(: از آنجا که معادل تعرفه اي ارزشي این دو محصول در 
سال هاي اخیر منفي بوده و میزان حمایت تجاري آن رو به کاهش است، محاسبه نرخ رشد 

ساالنه براي آن امکانپذیر نیست. 
سال  در  درصد   11/22 معادل  محصول  این  تجاري  حمایت  کاهش   :)7213( میلگرد 
دارد. نرخ رشد ساالنه قیمت وارداتي محصول با 1/39 درصد، بیش ترین تأثیر را در کاهش 

حمایت تجاري این محصول داشته است. 
 2/78 ساالنه  تیرآهن  ارزشي  تعرفه اي  معادل   ،1381-1388 دوره  در   :)7216( تیرآهن 
درصد رشد داشته است. قیمت داخلي با نرخ رشدي ساالنه 10/23 درصد، بیش ترین تأثیر را 

بر افزایش حمایت تجاري از این محصول گذاشته است.
بنابراین، از آنجا که نتایج در زمینه  هاي گوناگوني چون حمایت تجاري، قیمت داخلي و 
قیمت وارداتي براي همه محصوالت تکرار شده، مي توان نتایج به دست آمده در این مطالعه 

را به سایر محصوالت زنجیره فوالد نیز تعمیم داد.
با توجه به اطالعات کسب شده، موارد زیر پیشنهاد مي شود:

نرخ  ● است،  اسمي  تعرفه  از  بیش  مثبت  و  تعرفه اي شان  معادل  که  محصوالتي  براي 
اسلب   ،)61/05( شمش  واردات  محاسباتي   معادل  تعرفه  نرخ  همان  وارداتي  تعرفه 
براي  شود.  گرفته  نظر  در   )19/68( تیرآهن  و   )15/31( گرم  ورق   ،)4/02( بیلت   و 
)که  است  اسمي  تعرفه  از کل  اما کم تر  مثبت،  تعرفه اي شان  معادل  که  محصوالتي 
نرخ  ندارد(،  نقش حمایتي  غیرتعرفه اي  تجاري  موانع  این محصوالت  براي  درواقع 
تعرفه وارداتي همان نرخ تعرفه اسمي ورق سرد )4 و10( و میلگرد )10و15( در نظر 

گرفته شود.

و  ● کوتاه مدت  سیاست هاي  اتخاذ  سوء  اثرات  متوجه  مي شود  توصیه  مسؤالن  به 
از  براي ساماندهي صنعت  و  باشند  بازار  رفع مشکالت و چالش هاي  براي  ناگهاني 

برنامه ریزي ها و استراتژي هاي بلندمدت استفاده کنند.
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محصوالت  ● به  داخلي  بازار  نیاز  مي شود  پیش بیني  ملي،  اقتصاد  موقعیت  به  توجه  با 
فوالدي ــ به ویژه انواع ورق، میلگرد و تیرآهن ــ افزایش یابد، بنابراین، مقتضي است 

از طریق افزایش ظرفیت تولید، وابستگي به واردات کاهش یابد. 

نهادي جهت کنترل  و نظارت بر رعایت استانداردهاي فني تعیین شده از سوي مؤسسه  ●
استاندارد و تحقیقات صنعتي مربوط به محصوالت فوالدي تأسیس شده و محصوالت 

فوالدي وارداتي و داخلي ارزیابي شود.

براساس  ● یکسان سازي دسته بندي و کدگذاري محصوالت فوالدي: در حال حاضر 
تعرفه  ردیف   29 شامل  فوالدي  محصوالت  واردات،  و  صادرات  مقررات  کتاب 
از ردیف هاي  از ردیف هاي چهاررقمي، مجموعه اي  چهاررقمي  هستند که هریک 
وزن  و  ارزش  اطالعات  فعلي،  شرایط  در  مي گیرند.  بر  در  را  هشت رقمي  و  شش 
هرکدام از محصوالت وارداتي فوالدي به تفکیک کدهاي هشت رقمي، هر ساله در 
سالنامه آماري منتشر مي شود. بنابراین، درصورت وجود اطالعات قیمت داخلي براي 
هریک از آن ها، امکان محاسبه معادل هاي تعرفه اي به تفکیک کدهاي هشت رقمي 
میسر مي شود. اطالعات شاخص قیمت عمده فروشي داخلي، هر ساله از طریق بانک 
مرکزي  بانک  آمار  اداره  حاضر  حال  در  متأسفانه  اما  است.  دسترس  قابل  مرکزي 
دسته بندي  24 ردیفه ای براي محصوالت فوالدي انجام داده که نه تنها کدهاي شش 
بنابراین،  بر نمي گیرد.  نیز در  بلکه بسیاري از کدهاي چهاررقمي را  و هشت رقمي، 
مقررات  کتاب  دسته بندي  براساس  نیز  مرکزي  بانک  دسته بندي  است  مقتضي 

صادرات و واردات انجام شود.
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