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چكیده
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آزادسازي و مرحله پاياني شاخص مراحل آزادسازي را اندازه گيري كرده و پس از محاسبه 
شاخص ها، نتايج در يك صفحه مختصات دكارتي پياده سازي مي شود. نتايج ارزيابي عملكرد 

Sagheb82@Yahoo.com *. استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
Yahya.fathi@gmail.com **. استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني  
m_sadeghi2029@yahoo.com **. دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا  

 حسن ثاقب، مسئول مكاتبات.



پژوهشنامه بازرگانی 22 

از  استفاده  با  سال هاي 2006-2008  در  پاكستان  و  ايران  ميان  ترجيحي  تجارت  موافقت نامه 
چارچوب مذكور حاكي از آن است كه روند آزادسازي تجاري در سال 2007 نسبت به سال 
نشانگر آن   نيز  ديگر  است. شاخص هاي  منقبض شده  در سال 2008  اما  يافته  قبل، گسترش 
است كه درجه توسعه يافتگي تجاري موافقت نامه هنوز در مرحله زيرتوسعه يافتگي قرار دارد. 
بنابراين، به منظور اثربخشي موافقت نامه هاي تجاري ترجيحي عالوه بر كاهش هاي تعرفه اي و 
گسترش طيف كاالهاي مشمول كاهش تعرفه، تالش ها بايد به ايجاد زيرساخت هاي تسهيل 

تجاري و حذف موانع غيرتعرفه  اي و شبه تعرفه اي معطوف شود.

F15, F53 :JEL طبقه بندي
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مقدمه

بر تجارت و  ايران و شركاي تجاري  ميان  اجرا شده  اثربخشي موافقت نامه هاي تجاري 
رشد اقتصادي همواره از دغدغه هاي مسئوالن بخش بازرگاني و اقتصادي كشور بوده است. 
در سال هاي اخير، اقدامات مثبتي در زمينه انعقاد موافقت نامه دوجانبه به ويژه از نوع ترتيبات 
تجارت ترجيحي )با كشورهايي مانند پاكستان، سوريه، تاجيكستان، ازبكستان، كوبا، تونس، 
بوسني هرزگوين و...( انجام شده است. به طوركلي هركدام از موافقت نامه هاي ترجيحي از 
اجرا،  براي  تعرفه اي و چارچوب هاي زماني الزم  لحاظ پوشش كااليي، گستره ترجيحات 
قوانين گمركي و غيره  اقدامات حفاظتي،  با  مرتبط  قوانين  فني،  استانداردهاي  مبدأ،  قواعد 
از  ترجيحي  موافقت نامه هاي  از  بسياري  در سطح جهان  همچنين،  می باشند.  متفاوت  هم  با 
سياست تجاري فراتر رفته و حوزه هايي مانند سرمايه گذاري، رقابت، محيط زيست و نيروي 
كار را هم در برگرفته اند. بنابراين، قوانين متعدد و متنوعي كه يك كشور در موافقت نامه هاي 
بازرگانان  و  تجار  بر  هزينه هاي مضاعفی  است، می تواند  با آن ها روبه رو  ترجيحي مختلف 
اعمال كرده و جريان تجارت را مختل  كند. همچنين احتمال ناسازگاري ميان قوانين موجود 
در موافقت نامه هاي ترجيحي و نظام ترجيحي و نظام تجاري چندجانبه تحت مديريت سازمان 
از  ترجيحي  موافقت نامه هاي  اساسي  تفاوت هاي  وجود  با  مي شود.  بيش تر  تجارت  جهاني 
را  موافقت  نامه ها  نوع  اين  اصلي  خصوصيات  و  بخش ها  مي توان  مقررات،  و  قوانين  نظر 
مشخص كرد. با اين روش، به بهترين نحو مي توان زمينه ها و بسترهاي الزم براي اجراي اين 
قانوني موجود  نارسايي ها و خألهاي  به  لزوم  و در صورت  را مشخص كرد  موافقت نامه ها 
ساير  به  پيوستن  احياناً  و  كشورها  ساير  با  ترجيحي  موافقت نامه هاي  انعقاد  براي  كشور  در 

موافقت نامه های موجود پي  برد. 
نگراني  ابزار  كشور   دوجانبه  موافقت نامه  اثربخشي  به  نسبت  داخلي  منابع  برخي 
اين گونه  اثربخشي  احتمال  باشد،  مهيا  تجاري  بسترهاي  اگر  كه  است  روشن  كرده اند. 
موافقت نامه ها در كوتاه مدت بيش تر است؛ اما حضور در اين موافقت نامه براي كشورهايي 
كه در زمينه زيرساخت هاي تجاري ضعيف  باشند، غنيمتي است تا در جهت ايجاد و تسهيل 
زيرساخت هاي تجاري گام بردارند. اين امر در كسب منفعت از شركت در همگرايي هاي 
منطقه اي سال هاي آتي، اثرات مثبتی خواهد داشت. بنابراين الزمه اثربخشي، اجرايی كردن 
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در  بايد  نيز  موافقت نامه ها  اين  عملكرد  ارزيابي  هرگونه  لذا  است؛  موافقت نامه ها  اهداف 
چارچوب مجموعه اي از شرايط مطلوب آزادسازي تجاري در قالب اهداف موافقت نامه ای 

باشد كه ممكن است در دوره هاي بلندمدت حاصل شود. 
اين مقاله ابتدا مباني نظري مرتبط با موضوع بررسی شده و سپس با بررسي ديدگاه هاي 
موجود درباره ارزيابي عملكرد موافقت نامه هاي منطقه اي، چارچوبي براي ارزيابي عملكرد 
ايران در موافقت نامه هاي تجاري ارائه می شود. همچنين به منظور پياده سازي مراحل مختلف 
عملكرد  نمودارها،  و  جدول ها  ترسيم  و  شاخص ها  محاسبه  قبيل  از  تعيين شده  چارچوب 
موافقت نامه تجارت ترجيحي بين ايران و پاكستان ارزيابی شده و نتايج مربوط به آن ارائه 

می شود.   

1.مبانينظري

گسترش همگرايي هاي اقتصادي مراحل مختلفی دارد كه كاهش موانع تعرفه اي، اولين 
با حذف كامل موانع گمركي  اين همگرايي ها است. يك طرح همگرايي مي تواند  مرحله 
رود  پيش  آنجا  تا  نهايت  در  و  يافته  گسترش  توليد  عوامل  جابه جايي  و  كاال  مبادله  براي 
دارد:  ويژگي  دو   PTA كنند.  اتخاذ  مشتركی  اقتصادي  سياست هاي  عضو،  كشورهاي  كه 
»پاناگاريا«  ثالث.  طرف هاي  دربرابر  تبعيض  دوم،  و  اعضا  بين  در  تجارت  آزادسازي  اول، 
به  قالب منطقه گرايي فقط  »از آن جا كه ترجيحات در  اين باره چنين مي گويند:  و »ملو«1 در 
شركاي تجاري داده مي شود لذا تبعيض آميز است و چون در عين حال اين ترتيبات متضمن 
حركت به سوي تجارت آزاد در ميان شركاي تجاري است، به آزادسازي كمك مي كند. 
به دليل آن   كه موانع تجاري در اين ترتيبات به كلي حذف نمي شود، اقتصاددانان آن ها را 
در حد آزادسازي تجاري در سطح جهاني نمي دانند اما اين  موضوع كه اين ترتيبات تا چه 
بستگي دارد كه  انحراف تجارت  ايجاد و  به درجه  فاصله دارند،  از آزادسازي جهاني  حد 
اولين بار توسط »واينر«2 مطرح شد. پس از واينر به مدت 50 سال مطالعات تجربي زيادي 
براي تعيين اين كه ترتيبات ترجيحي تجاري ايجادكننده تجارت است يا منحرف كننده آن، 

1. Melo, Panagraya (1993).
2. Viner (1950).
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ايجاد شده در  ترتيبات تجاري ترجيحي  اين اجماع وجود دارد كه  تقريباً  صورت گرفت. 
قرن نوزدهم به سمت ايجاد تجارت تمايل داشته اند ولي درمورد ترتيبات مزبور پس از جنگ 
جهاني دوم اجماعی وجود ندارد. كروگمن خاطرنشان مي سازد كوشش هاي يك ترتيبات 
با  ترتيبات مشابه  بازار، مي تواند درصورت وجود  از قدرت  استفاده  براي  ترجيحي تجاري 
همسايه«  انداختن  گدايي  »به  سياست  به  بلوك ها  اين  حالت  در  زيرا  شود؛  مواجه  مشكل 
متوسل می شوند و نتيجه آن زيان همه است. او اضافه مي كند كه اثرات سياست به گدايي 
انداختن همسايه زماني حداقل است كه تعداد بلوك هاي تجاري يا خيلي زياد يا خيلي كم 
باشد. اگر با يك بلوك واحد در دنيا مواجه باشيم يك نظام تجاري آزاد جهاني خواهيم 
داشت كه مطمئناً هم رفاه ملي و هم رفاه جهاني را افزايش مي دهد؛ هم چنين انحراف تجاری 
بهينه  تعرفه  زيرا  بود؛  دارد، كم تر خواهد  بلوك هاي كوچك  زيادی  تعداد  كه  در جهاني 
بود.  تعرفه حداقل خواهد  انحراف برانگيز يك  اثر  و  پايين  بلوك كاماًل در سطح  براي هر 
و  اوضاع  در چنين  زيرا  است  منفی  رفاه جهاني  بر  بلوكی  نظام سه  اثر  می افزايد  كروگمن 

احوالي هر بلوك بخشي از قدرت بازار را در دست دارد.
همچنين، ترتيبات ترجيحي به دليل صرفه جويي هاي مقياس، رفاه اعضا را افزايش می دهد. 
سه دهه قبل بگواتي، چارلز، كوپر و بنتسن اف، ماسل و هنري جانسن در مطالعات خود به 
اين نتيجه رسيدند كه كشورها مي توانند با ايجاد ترتيبات فوق كه از صرفه جويي هاي مقياس 
صنعتي  هزينه  اعضا،  ساير  كاالهاي  عليه  متقتضی  سياست  پی گيری  با  و  می كنند  استفاده 
 PTA ايجاد  به  فراوانی  كمك  امر  اين  دهند؛  كاهش  را  واردات  با  رقابت  روش  به  شدن 
ترتيبات  اثر  آنكتاد،  مطالعات  از  ديگر  يكی  براساس  می كند.  در حال توسعه  كشورهاي  از 
ترتيبات  مطالعه  اين  است.  بوده  تجارت  ايجاد  جنوب،  كشورهاي  ميان  ترجيحي  تجاري 
مزبور را مكانيسمي براي ادغام تدريجي كشورهاي درحال توسعه در اقتصاد جهاني قلمداد 
ترتيبات تجاري ترجيحي  پاناگارايا )1996( خاطر نشان مي سازند كه  باگواتي و  مي كند1.  
راهی  و  كرده  ايجاد  را  تخصص گرايي  و  مقياس  صرفه جويي هاي  از  استفاده  فرصت هاي 
محدوديت هاي  بر  بتوانند  تا  می دهد  قرار  كوچك تر  در حال توسعه  كشورهاي  فراروي  را 
اين  به    )2003( سيف  ام  و  وينتر  آيند.  فائق  داخلي شان  كوچك  بازار  توسط  تحميل شده 

1. لوسين سمارت )2003 (.
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نتيجه رسيدند كه ترتيبات تجاري ترجيحي بين كشورهاي جنوب نسبت به ترتيبات تجاري 
ترجيحي بين كشورهاي شمال و جنوب، توزيع منافع حاصل از تجارت بين اعضا را متقارن تر 
می كند؛ زيرا شرايط دسترسي به بازار در ترتيبات ترجيحي تجاري دسته اول آ سان تر بوده و 
موانع كم تری دارد. تعداد زياد موافقت نامه هاي ترجيحي نشان دهنده شبكه پيچيده ارتباطات 
پيچيده  قوانين  ساير  و  غيرتعرفه اي  و  تعرفه اي  ترجيحات  بگواتي1  است.  جهان  در  تجاري 
تشبيه  اسپاگتي  از  ظرفي  پر  به  را  متداخل  و  متعدد  ترجيحي  موافقت نامه هاي  در  موجود 
ترجيحات  گستره  كااليي،  پوشش  لحاظ  از  ترجيحي  موافقت نامه هاي  از  هريك  مي كند. 
قوانين  فني،  استانداردهاي  مبدأ،  قواعد  اجرا،  براي  الزم  زماني  چارچوب هاي  و  تعرفه اي 

مرتبط با اقدامات حفاظتي، قوانين گمركي و غيره با هم متفاوتند. 
اقتصادي،  نظريه هاي  خاص  حوزه  سه  منطقه اي،  تجارت  موافقت نامه هاي  ارزيابي  در 
اقتصاد سياسي و اقتصاد كاربردي مورد توجه است. نظريه هاي اقتصادي به دو بخش تحت 
عنوان اقتصاد كالن و اقتصاد خرد تقسيم مي شوند كه هركدام بر موضوع خاصي متمركزند. 
و  پس نگر  تحليلي  روش هاي  كلي،  يا  جزئي  تعادل  از:  عبارت اند  موضوع ها  اين  از  برخي 
روش هاي  بلندمدت.  يا  كوتاه مدت  زماني  چارچوب  پويا،  يا  ايستا  رفتارهاي  پيش نگر،  يا 
تجزيه و تحليل نيز يا به صورت كّمي )اقتصادسنجي، آمار و رياضيات( و يا به صورت كيفي 
تمركز  تاريخي( است. مشاهده شده است كه  منابع  يا  تئوري ها  براساس  تطبيقي  )مطالعات 
كاربردي  كالن  اقتصاد  در  عمده  به طور  اقتصادي  ديدگاه  از  منطقه اي  همگرايي  مطالعات 
پيش نگر  )60 درصد(، روش هاي  تعادل جزئي  )65 درصد(،  )80 درصد(، روش هاي كّمي 
از  بسياري  ايستا )65 درصد( است. همچنين، روش هاي كاربردي  )65 درصد( و مدل هاي 

پژوهش ها، كوتاه مدت بوده اند.2
تئوري ها، روش ها و نظريه هاي مشتركي كه پژوهشگران در زمينه هاي اقتصادي پژوهش 
در مطالعه يكپارچگي منطقه اي استفاده كرده اند، عبارت است از: چارچوب سياست تجارت 
 بين الملل، تئوري حوزه پولي بهينه3، تئوري فدرالي مالي4، مدل هكشرـ  اوهلين5، نظريه كمپ و 

1. Bhagwati
2. Estrada D. M. (2004).
3. Optimal Currency Area Theory.
4. Fiscal Federalism Theory.
5. Heckscher-Ohlin Model.
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دوم3(  بهينه  تئوري  به  )منضم  گمركي2  اتحاديه  تئوري  تئوري ها،  اين  همه  بين  در  وان1. 
مهم ترين تئوري به كار گرفته شده است. تئوري اتحاديه گمركي هنوز هم توسط بسياري از 
اقتصاددانان هايي استفاده می شود كه براي ارزيابي يكپارچگي هاي اقتصادي، ايجاد تجارت 
و انحراف تجارت را برمي گزينند. با اين حال، تجزيه و تحليل هاي ايستای استفاده شده در 
به  جزئي  رقابتي  تعادل  چارچوب  يك  از  اغلب  دارد:  ايراد  يك  گمركي،  اتحاديه  نظريه 
نتايج كلي مي رسند، آن هم درباره فرايندي كه پديده تعادل عمومي است4. براساس ديدگاه 
مقابل  در  تجارت  ايجاد  مشكل  اين  اصلي  دليل  معتقدند  اقتصاددان ها  از  بسياري  وينترز5، 

انحراف تجارت نيست. 
است.  باقي  همچنان  آن ها،  بررسي  تجربي  مباني  و  پويا  مدل هاي  كمبود  با  مشكل  اين 
اقتصاددانان هايی كه درباره يكپارچگي  از  پلومر6، تحقيقات آن دسته  و  اعتقاد مردكاي  به 
اساس روش هاي پس نگر شامل مدل جاذبه، شبيه سازي رشد  بر  تحقيق مي كنند،  اقتصادي 
)CGE()با  عمومي  تعادل  مدل  زيرا  است؛  استوار  رگرسيوني  روش هاي  ديگر  و  واردات 
زمينه  اين  دارد. همچنين  بيش تر طرفدار  اقتصاددان ها  بين  ابعاد چند كشور و چندكاال( در 
اقتصادي تحقيق، فقط از تئوري هاي اثباتي سود و زيان رفاهي مرتبط با يكپارچگي منطقه اي 
زمينه هاي  تصويب كننده  سياسي  منتخبان  و  برنامه ريزان  از  تفسيري  هيج  و  می كند  استفاده 
همگرايي، ارائه نمي دهد. به اين ترتيب، زمينه اقتصادي تحقيق، مفهوم جهاني ارزيابي و روند 

فرايند يكپارچگي منطقه اي را به طور كلی نفی نمی كند.

2.روششناسیتحقيق

به طوركلي در مطالعات مربوط به سوابق منطقه گرايي، بررسي آثار ايستاي ايجاد تجارت 
و انحراف تجارت در نظر گرفته می شود. اين مسأله تا حدي به دليل اين حقيقت است كه 
منطقه ای  يكپارچگی  اثرات  ارزيابي  اساسي  ابعاد  را  يادشده  آثار  اقتصاددان ها،  از   بسياري 

1. Kemp and Wan Theorem.
2. Customs Union Theory.
3. Second Best Theory.
4. Devlin and French-Davis (1998).
5. Winters (1997).
6. Mordechai & Plummer (2002).



پژوهشنامه بازرگانی 28 

اما درواقع، مطالعات آزادسازي تجاري گسترده تر بوده و از مطالعه يك اقتصاد  مي دانند1؛ 
خاص يا  تحليل هاي سياستي حول يك مسأله يا مشكل خاص فراتر است. مدل هاي تحليلي 
نيازمند تغيير شكل قابل مالحظه  برای استفاده در مطالعات موضوعات مرتبط با آزادسازی 
جاذبه،  مدل  شامل  اقتصادي  مختلف  مدل هاي  منطقه گرايي،  ارزيابي  براي  هستند.  تجاري 
هزينه  به  توجه  با  را  رفاهی  تغييرات  و...،   )CGE( عمومي  تعادل  مدل  واردات،  رشد  مدل 
هزينه  بر  صرفاً  نبايد  منطقه اي  همگرايي هاي  مطالعات  اما  می گيرند.  نظر  در  آن ها  فايده  و 
براي  به يك سري شرايط مطلوبي كه آزادسازي تجارت  بايد  بلكه  باشند  فايده متمركز  و 
كشورهاي همان منطقه مورد نظر در پي دارد نيز توجه كرد2. بر اين اساس، يك مدل تحليلي 
از يك  بر رفتار آزادسازي در چارچوب موافقت نامه هاي تجاري  نظارت  به  متمايل  جديد 
چشم انداز جديد ارائه مي شود. استرادا، در سال 2004 مدلي با اين ويژگي تحت عنوان »مدل 
تجاري  موافقت نامه هاي  عملكرد  ارزيابي  برای   3)TLE )روش  تجاري«  ارزيابي آزادسازي 
ارائه كرد4. مدل مذكور براي تحليل هاي تعادل عمومي و پويا به منظور نشان دادن وضعيت 
گذشته و حال در فرايند آزادسازي تجاري هر كشور براساس مجموعه اي از شاخص ها و 
نمودارها عمل مي كند. مدل TLE مانند يك شبيه سازي است كه اجازه می دهد يك سري 
از شبيه سازي ها در سناريوي ها و فازهاي مختلف فرايند آزادسازي تجاري هر كشور استفاده 

شوند.
نام  با  ديگري  مدل  استرادا  لويز  و  پارك  دانيانگ   2010 سال  در  روش،  اين  براساس 
منطقه اي  همگرايي  تحليل  براي  كه  كردند  ارائه   5)RIE( منطقه اي  همگرايي  ارزيابي  مدل 
منطقه اي  آن ها، همگرايي  اعتقاد  به  داشت6.  )چندجانبه(  بعدي  يك چارچوب جديد چند 
اجتماعي  بلكه در سطحی گسترده تر، ابعاد سياسي،  اقتصادي دقيق است  پديده  نه تنها يك 
و تكنولوژيكي را نيز در بر مي گيرد؛ به اين معنا كه همگرايي نه فقط مستلزم كاهش موانع 
تجاري، سرمايه گذاری و ساير فعاليت های اقتصادی مرزی متقابل است، بلكه تسهيل همكاری 

1. Devlin and French-Davis (1998).
2. Estrada D. M. (2004).
3. Trade Liberalization Evaluation Methodology (TLE-Methodology).
4. Estrada D. M. (2004).
5. Regional Integration Evaluation (RIE).
6. Park & Estrada (May 2010).
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در زمينه های ديگر را نيز شامل مي شود. از اين منظر، شرايط اوليه براي موفقيت همگرايي، 
هم عوامل اقتصادي و هم غيراقتصادي را شامل مي شود. انديشه اصلي در وراي روش شناسی 
بايد دربرگيرنده سطح وسيعي از توسعه سياسي،  ابتدا توسعه همگرايي  RIE، آن است كه 

منطقه اي  همگرايي  به  بايد  منطقه اي  توسعه  دوم،  باشد.  تكنوژيكي  و  اقتصادي  اجتماعي، 
منجر شود. براساس اين روش شناسی، احتمال دارد گروهی از كشورهای بسيار توسعه يافته 
ادغام هاي  ناهمگن،  و  توسعه يافته  كم تر  كشورهای  از  گروهی  به  نسبت  بتوانند  همگن  و 
مؤثرتري را دنبال كنند. عالوه بر اين، مي توان انتظار داشت كه همگرايي منطقه اي به توسعه 
و پيشرفت منطقه اي منجر شود. به اين معنا كه ميان توسعه منطقه اي و همگرايي منطقه اي يك 
نماياندن فوايد  به منظور  رابطه كامل كنندگي  وجود داشته و همديگر را پشتيباني مي كنند. 
اين روش براي سياست گذاران، مدل RIE براي برآورد سطوح توسعه منطقه اي چهار بلوك 
تجاري پراكنده از لحاظ جغرافيايي شامل اتحاديه اروپا )EU(، نفتا1، آسه آن2، مركوسور3 
تكنولوژيكي  و  اقتصادي  اجتماعي،  لحاظ مشخصه هاي سياسي،  از  ــ كه در سطح وسيعي 
دهة  يعني  مختلف  دوره  سه  براي   RIE روش  همچنين  است.  شده  برده  به كار  ــ  متفاوتند 
1980، دهة 1990 و سال هاي 2009-2000، به مرور براي ارزيابي سطوح توسعه منطقه اي هر 

بلوك استفاده شده است.
در اين مقاله با الهام از رويكرد مدل TLE، چارچوب مشابهی براي ارزيابي موافقت نامه هاي 
تجاري ايران پيشنهاد شده است. ارزيابي در مدل TLE، براساس اندازه گيري شاخص هاي 
چهارگانه اي است كه بر چهار محور يك صفحه مختصات دكارتي پياده مي شود؛ سپس، 
مختلف  هندسي  اشكال  و  نمودار  رسم  با  موافقت نامه   قالب  در  تجاري  آزادسازي  روند 

تجزيه، تحليل و ارزيابي خواهد شد.
پياده سازي مدل ارزيابي آزادسازي تجاري در چهار فاز مختلف انجام می شود. فازهاي 

اجراي مدل TLE عبارت اند از:

y معرفي متغيرها و طراحي جدول اطالعاتي؛
y محاسبه شاخص آزادسازي تجاري زيربخش هاي توليدي؛

1. North American Free Trade Area (NAFTA).
2. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
3. Market of the South Cone (MERCOSUR).
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y 1؛)TLT( اندازه گيري شاخص روند آزادسازي تجاري
y .2 )TLS( اندازه گيري شاخص مراحل آزادسازي تجاري

و  ايران  بين  منطقه اي  موافقت نامه هاي  عملكرد  ارزيابي  چارچوب  ارائه  ضمن  ادامه،  در 
شركاي تجاري، عملكرد موافقت نامه تجارت ترجيحي ايران و پاكستان نيز ارزيابی می شود.

3.تعيينچارچوبارزيابيموافقتنامههايتجارتترجيحي

در مدل TLE ابتدا بايد چهار بُعد يا ويژگي مهم يك موافقت نامه شناسايي شده و مورد 
توليدي كشاورزي،  استرادا شامل چهار زيربخش  بُعد در مدل  اين چهار  قرار گيرد.  توجه 
صنايع سبك، صنايع سنگين و خدمات بوده است. در مدل RIE به ابعاد اقتصادي، سياسي، 
از  هريك  تجاري  آزادسازي  شاخص هاي  سپس،  و  شده  توجه  تكنولوژيكي  و  اجتماعي 
اين ابعاد اندازه گيري مي شود. نمايش اين شاخص هاي روي يك صفحه مختصات دكارتي 
محور  يك  روي   )Xi( تجاري  آزادسازي  شاخص  هر  كه  صورت  اين  به  می شود؛  انجام 

مختصات ترسيم شده و همه تحليل ها براساس مقادير اين شاخص ها صورت می گيرد.

TLE1ـ3.تدوينجدولاطالعاتيمدل
اين  براساس  است.  اجرايي شده  ميالدي(  اسفند 1385 )2007  از  پاكستان  و  ايران   PTA

موافقت نامه، ترجيحات ايران به پاكستان شامل 312 قلم كاال و ترجيحات پاكستان براي ايران 
تعيين شده اند.   HS اين كاالها برحسب كدهاي شش رقمي  بوده است.  قلم كاال  شامل 338 
بنابراين، در اين مطالعه متغيرهاي موردنظر )n( شامل مجموعه اقالم ترجيحي تبادلی ميان ايران 
و پاكستان است و تمام محاسبات و بررسي  ها و همچنين پارامترها براساس متغيرهاي مذكور 
انجام مي شود. از آن جا كه مدت اين دوره  براساس سال اجراي موافقت نامه )2007(، از سال 
2005 تا 2008 تعيين شده است، بنابراين، نمودار )1( و  جدول )2( عملكرد قبل و بعد از اجراي 

موافقت نامه را نشان می دهند.

1. Trade Liberalization Trend (TLT) Index.
2. Trade Liberalization Stage (TLS) Index.
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 نمودار 1ـ چارت مدل ارزيابي عملکرد موافقت نامه تجارت 
ترجيحي ايران و پاکستان

)Xi(2ـ3.محاسبهشاخصآزادسازيتجاريگروههايكااليي
سرمايه اي،  كاالهاي  گروه  چهار  به   HS شش رقمي  كدهاي  برحسب  كااليي  اقالم 
به دليل  كاالهاي مصرفي، كاالهاي واسطه اي و مواد خام تقسيم  می شوند. اين تقسيم بندي 
امكان  همچنين  و  برنامه ريزي  تصميم گيري،  سياست گذاري،  در  كاالها  دسته  اين  اهميت 
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تجزيه و تحليل هاي كارشناسي است. در اين مرحله، هدف آن است كه شاخص آزادسازي 
شاخص  محاسبه  براي  شود.  محاسبه  كاالها  اين  از  دسته  هر  براي  به فردي  منحصر  تجاري 
آزادسازي تجاري از جدول اطالعاتي مرحله اول استفاده شده است. ايران در 312 رديف 
كه  است  كرده  اعطا  ترجيحات  مقابل  كشور  به  تعرفه اي  رديف   338 پاكستان  و  تعرفه اي 
كد   635 به  نظر  مورد  متغيرهاي  كل  تعرفه اي(  )15رديف  مشترك  كدهاي  احتساب  با 

شش رقمي HS می رسد.
نظر، محاسبه  به هر گروه  كاالي مورد  ادامه، شاخص هاي آزادسازي تجاري مربوط  در 
مي شود. هريك از شاخص آزادسازي تجاري كاالهاي سرمايه اي )X1(، شاخص آزادسازي 
و   )X3( واسطه اي  كاالهاي  تجاري  آزادسازي  شاخص   ،)X2( مصرفي  كاالهاي  تجاري 
شاخص آزادسازي تجاري مواد خام )X4( به ترتيب چهار محور )X3،X2،X1 و X4( يك 
دستگاه مختصات دكارتي نمودار )2( را تشكيل مي دهند. اين تعيين و ترسيم  شاخص ها براي 
ميزان  ارزيابي  ميزان توسعه يافتگي موافقت نامه و  اندازه گيري  برای  به هدف مطالعه  دستيابي 

كارايي آن در آزادسازي و توسعه تجارت دوجانبه بين دو كشور است.

X2: كاالهای مصرفی

X1: كاالهای سرمايه ای

Xi
X3: كاالهای واسطه ای

X4: مواد خام

)Xi( نمودار 2ـ شاخص آزادسازي تجاري شاخص

الفـمعرفيپارامترهاياندازهگيريشاخصآزادسازيتجاري

به  بايد  تجاري  آزادي  اندازه گيري شاخص هاي  مناسب  پارامترهاي  معرفي  و  تعيين  براي 
مبناي  كيفي(  يا  كّمي  )به صورت  اهداف  بيانگر  پارامترهاي  كرد.  توجه  موافقت نامه  اهداف 
محاسبه شاخص ها هستند. با توجه به اين كه هدف اين مقاله ارزيابي PTA ايران و پاكستان است، 

پارامترهاي متناسب با مهم ترين اهداف موافقت نامه )ماده 1( در جدول )1( آورده شده است.
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 جدول 1ـ انتخاب پارامترهاي مناسب براي  ارزيابي 
اهداف PTA بين ايران و پاکستان

پارامترهااهدافرديف

افزايش حجم تجارت 1
كاال بين طرفين متعاهد

افزايش در صادرات ايران به پاكستان 
افزايش در واردات ايران از پاكستان 

2
تسهيل متنوع سازي 
كاالهاي مبادله شده 

ميان طرف  هاي متعاهد

 كاهش تعرفه  ها )تعرفه واردات ايران از پاكستان و  تعرفه واردات پاكستان 
از ايران(

كاهش موانع غيرتعرفه اي)موانع غيرتعرفه اي بر ترجيحات پاكستان و ترجيحات 
ايران از سوي طرفين تجاري(

3
تقويت و گسترش 
تدريجي ترتيبات 
تجاري ترجيحي

ورود كاالهاي جديد به فهرست كاالهاي مشمول ترجيحات به عنوان شاخص 
دستيابي به اين هدف در نظر گرفته شده است. با ورود كاالهاي جديد در جدول  
اطالعاتي از امتياز برخوردار شده و ارزيابي ميزان دستيابي به هدف فوق را ميسر 
مي سازد. بررسي كل كاالهاي داراي ترجيحات تعرفه اي به همين منظور انجام 

شده است. امتيازات اين كاالها در زمان كاهش تعرفه، افزايش تجارت )صادرات 
و واردات( و كاهش موانع تعرفه اي منظور می شود.

تشويق رقابت بيش تر 4
در ميان بنگاه هاي خود

براي اين منظور از شاخص مزيت نسبي آشكارشده يا RCA 1 استفاده شده 
و تغييرات اين شاخص طي زمان به عنوان پارامتر ارزيابي تغيير در سهم نسبي 

صادراتي كاالها محسوب می شود. اين محاسبات براي كاالهاي مورد نظر )635 
قلم كاال در سطح كدهاي شش رقمي HS( انجام شده است. افزايش سهم نسبي 
كاالهاي برخوردار از ترجيحات تعرفه اي ايران نشانه افزايش دسترسي كاالها به 
بازار در سال هاي مورد بررسي است كه براي نشان دادن تفوق بنگاه هاي توليدي 
در افزايش رقابت براي عرضه كاالهاي خود در بازار شريك تجاري در فهرست 

پارامترهاي مدل قرار گرفته است. 

5

كمك به توسعه و 
گسترش هماهنگ 
تجارت دوجانبه و 

تجارت جهاني از طريق 
حذف موانع فراروی 

تجارت

موانع فنی فراروی تجارت شامل ممنوعيـت ها، محدوديـت ها و موانع و ضوابط 
فنی و مقررات قانونی محدودكننده و حاكم بر تجارت خارجی دو كشور 

است. اين عوامل محدودكننده تجارت تحت عنوان پارامترهايي همچون موانع 
غيرتعرفه اي ايران بر واردات از پاكستان و همچنين موانع غيرتعرفه اي پاكستان 
بر واردات از ايران وارد مدل شده است. پارامتر تغييرات در شاخص RTR2 كه 
بيانگر يكسان سازي سطح  حمايت هاي تعرفه اي  از سوي دو كشور است نيز  

نشان دهنده هدف فوق است.

تقويت روابط اقتصادي و 6
سياسي طرف هاي متعاهد

مجموعه شاخص هاي به كاررفته در اين مدل و »امتيازات كسب شده« در مقابل 
»امتيازات مورد انتظار« بيانگر ميزان دستيابي به هدف است.

مأخذ: متن PTA ايران و پاكستان و يافته هاي تحقيق.

1. Reveald Comparative Advantage(RCA).
2. Relative Tariff Ratio (RTR).
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سپس يك جدول اطالعالتي شامل متغيرها )كه در اين جا كدهاي شش رقمي HS است( 
براي هريك از شاخص هاي آزادسازي تشكيل مي شود. براي تشكيل جدول های اطالعاتي 

از نرم افزار Excel استفاده مي شود. جدول )2(، نمونه اي از جدول های اطالعاتي است.

 جدول 2ـ اطالعات پارامترها و متغيرهاي 
Xi شاخص آزادسازي تجاري

Xi ارزشمقادير)وضعيت( پارامترشاخص 
ATSTPR)امتياز پارامتر(

2005200620072008200620072008متغيرهاپارامترها
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.
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.
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0 يا 1
.
.
.
.

0 يا 1

0 يا 1
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.

0 يا 1

0 يا 1
.
.
.
.

0 يا 1

sumHS1
.
.
.
.

sumHSn

TPR1
.
.
.
.

TPRn

sumATSisumTPRiكل

ATS جمع ارزش واقعي متغيرها در رابطه با هر پارامتر )يا شاخص( تعيين كننده در سال هاي مورد بررسي است. 

. Xi=
∑TPRi
∑ATSi TPR جمع ارزش امتيازات مورد انتظار  يراي هر متغير است و  100×
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مشمول   HS شش رقمي  متغير)كدهاي  هر  براي  آماري  جداول  تنظيم  اول  مرحله  در 
ترجيحات تعرفه اي دو طرف تجاري( طي سال هاي 2008-2005 صورت مي پذيرد.

ب-محاسبهوتعيينپارامترهايكميوكيفي

براي ارزش گذاري متغيرهاي كّمي، تغيير مثبت و رو به بهبود با عدد يك و عدم تغيير 
متغيرهاي  درمورد  همچنين  مي شود.  ارزش گذاري  صفر  عدد  با  وخامت  به  رو  تغيير  يا 
با عدد صفر  با عدد يك و عدم وجود آن  بهبود  به  نيز، وجود شرايط مناسب و رو  كيفي 
 ارزش گذاري مي شود. دليل اين نوع ارزش گذاري آن است كه همه پارامترهاي تاثيرگذار بر 
در   )HS شش رقمي  كدهاي  )يعني  تجاري  آزادسازي  شاخص هاي  تعيين كننده  متغيرهاي 
پارامترهاي  باشند.  اين مطالعه، سطح ارزش و اهميت همگن داشته  نظر  روش شناسی مورد 
زير  به صورت  تجاري  آزادسازي  شاخص هاي  محاسبه  براي   )1 )جدول  شده  اشاره 

ارزش گذاري مي شوند:

پارامترها  امتيازات جدول  ستون  در   :)ΔX
Pak
Ir i ( پاكستان  به  ايران  در صادرات  تغيير   .1

 )HS شش رقمي  كااليي  كد  )يا  متغير  هر  ايران  صادرات  افزايش   ،)2 )جدول 
برخوردار از ترجيح تعرفه اي از سوي پاكستان، امتياز 1 و به كاهش يا عدم تغيير اين 

پارامتر امتياز صفر داده مي شود. 
ايران هر متغير )يا  افزايش واردات  به   :)ΔX

Pak
Ir i از پاكستان ) ايران  2. تغيير در واردات 

كد كااليي شش رقمي HS ( برخوردار از ترجيح تعرفه اي از سوي ايران امتياز 1 و 
به كاهش يا عدم تغيير اين پارامتر امتياز صفر داده مي شود. 

)dT
Pak
Ir i 3. كاهش تعرفه واردات ايران از پاكستان )

dT(: درمورد پارامترهاي )3( و )4( نيز 
Ir
Pak i( 4. كاهش تعرفه واردات پاكستان از ايران

در ستون مربوط به امتياز پارامترها به كاهش تعرفه هر سال نسبت به سال قبلي بعد 
از اجراي موافقت نامه، امتياز 1 و به بدون تغيير ماندن يا افزايش آن امتياز صفر داده 
مي شود. همچنين پارامتر ايجاد تنوع كااليي نيز با توجه به ورود در فهرست كاالهاي 

صادراتي و يا وارداتي امتياز 1 را دريافت مي كند.
تغييرات  درواقع  شاخص  اين   :)ΔRCA( آشكارشده  نسبي  مزيت  شاخص  در  تغيير   .5
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سهم نسبي صادرات ايران در كاالهاي مشمول ترجيحات تجاري به كشور پاكستان 
را نشان داده و به صورت زير محاسبه می شود:

 

كه مؤلفه های آن عبارت اند از:
XPak صادرات ايران در كاالهاي برخوردار از ترجيحات تعرفه اي در قالب موافقت نامه PTA ؛

per i

XW كل صادرات ايران دركاالهاي برخوردار از ترجيحات  تعرفه اي به جهان؛
i

XPak  كل صادرات ايران به پاكستان؛

 XW كل صادرات ايران به جهان.
مقادير بزرگ تر از يك، بيانگر وجود مزيت نسبي و مقادير كوچك تر از يك نشان دهنده 
عدم وجود مزيت نسبي در صادرات اقالم ترجيحي از ايران به پاكستان است؛ اما در اينجا 
صادرات  نسبي  سهم  بلكه  نيست،  نسبي  مزيت  وجود  عدم  يا  و  وجود  دارد  اهميت  آنچه 
موافقت نامه  اهداف  از  كه  است  صادرات  كل  به  نسبت  ترجيحات  از  برخوردار  كاالهاي 
بوده است. بنابراين، تغييرات شاخص مذكور در هر سال نسبت به سال گذشته به عنوان بهبود 
فرايند افزايش صادرات اين  قبيل كاالها در مقايسه با ساير كاالها و حركت به سوی بهبود 
يا كاهش شاخص  و  تغيير  به عدم  برخوردار می شود. همچنين،  امتياز يك  از  و  تلقي شده 

امتياز صفر داده مي شود. 
از  ديگر  يكي  نسبي  تعرفه  ضريب  شاخص    :)RTR( نسبي  تعرفه   ضريب  شاخص   .6
شاخص هاي مناسبی است كه در اين قسمت به عنوان پارامتر تعيين كننده استفاده شده است. 
شاخص RTR هميشه براي موافقت نامه هاي دوجانبه محاسبه مي شود و رابطه آن به صورت 

زير است: 
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مؤلفه های اين شاخص عبارت اند از:
A و B = كشورهاي A و B؛

 Xi = ارزش تعرفه براي كاالي i؛
Yi  = سهم صادرات كاالي i در كل صادرات.

اين شاخص به حمايت دوجانبه ميان كشورها توجه دارد. به طوركلي وقتي ضريب واحد 
ترتيب  اين  به  دارند؛  مشابهي  تعرفه اي  حمايت  كشور  هردو  كه  است  آن  معناي  به  باشد 
موانع تجاري پيش روی هر دو كشور و همچنين موانع تجاری تحميل شده شان در يك سطح 
نسبت آن ها  فقط  نيست و  تعرفه اي  نشان دهنده سطوح  اين مسأله  ارزيابي مي شوند. هرچند 
را نشان مي دهد.1 اين شاخص براي همه متغيرها )كاالها(ي مورد نظر اين مطالعه )كدهاي 
شش رقمي HS( محاسبه شده است. چنانچه اندازه شاخص 0/5 تا 1/5 باشد به علت تمايل 
هر دو كشور برای همسوسازي سطح حمايت هاي تعرفه اي و حركت به سوي بهبودي، امتياز 

يك به آن داده مي شود؛ در غير اين صورت امتياز صفر منظور می شود.
امتياز يك و وجود آن امتياز صفر   7. موانع غيرتعرفه اي: عدم وجود موانع غيرتعرفه اي 
كشور  دو  سوي  از  غيرتعرفه اي  موانع  درمورد  اقدامي  اين كه  به  توجه  با  مي دارد.  دريافت 
انجام نشده است، بنابراين اين امتياز براي همه كاالهاي ترجيح داده شده هريك از دو كشور 

صفر منظور شده است. 

جـمحاسبهشاخصآزادسازيتجاري

 TLE روش شناسی  در  كااليي  گروه هاي  به  مربوط  تجاري  آزادسازي  شاخص  چهار 
تجاري  آزادسازي  شاخص  از:  عبارت اند  شاخص  چهار  اين  مي شوند.  محاسبه  و  تعيين 
شاخص   ،)X2( مصرفي  كاالهاي  تجاري  آزادسازي  شاخص   ،)X1( سرمايه اي  كاالهاي 

 .)X4( و شاخص آزادسازي تجاري موادخام )X3( آزادسازي تجاري كاالهاي واسطه اي
در مرحله اول، همه متغيرها و پارامترها تعريف شده اند. يك بار همه اطالعات براساس 
متغيرها و پارامترهاي جدول اطالعات آماري تعرفه اي فهرست مي شوند. مرحله بعد شامل 
چندورودي  جدول  هر  در   2)AS( واقعي  وضعيت  ستون  به  متغيرها  همه  ارزش  افزودن 

1. ثاقب )1389(.
2. Actual Situation (AS).
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اطالعات تعرفه اي )مانند جدول 2( است. كل نتايج ممكن )TPR(1 به دست آمده در ستون 
TPR بعد از ستون AS جاي مي گيرد. با قرار دادن TPR در جدول، مرحله بعدي محاسبه 

هريك از  شاخص هاي آزادسازي تجاري )Xi( است. همان طور كه در روش شناسی مطالعه 
اشاره شد، محاسبه با استفاده از رابطه )1( انجام مي شود. 

رابطه )1(: 

شاخص آزادسازي تجاري گروه هاي كااليي مورد نظر )Xi( از جدول اطالعاتي متغيرها 
و پارامترهاي مربوط به همان گروه كااليي منتج شده و پس از محاسبه شاخص ها، نتايج در 

سه سطح طبقه بندي مي شوند:
اگر )X1≤33≥0( باشد، آن گاه، سطح يك يا آزادسازي تجاري پايين.
اگر )X1≤66>33( باشد، آن گاه، سطح دو يا آزادسازي تجاري ايستا.

اگر )X1≤100>66(: باشد، آن گاه، سطح سه يا آزادسازي تجاري باال.
سال هاي  براي  دوره  سه  در  تجاري  آزادسازي  شاخص هاي  محاسبه  به  مربوط  نتايج 

2006-2005، 2007-2006 و 2008-2007 در جدول )3( نشان داده شده است.

 جدول 3ـ شاخص هاي آزادسازي تجاري PTA ايران و پاکستان 
در سال های 2008-2006

Xi200620072008

)X1( 4/516/612/9 شاخص آزادسازي تجاري كاالهاي سرمايه اي

)X2( 9/119/116/6شاخص آزادسازي تجاري كاالهاي مصرفي

)X3( 9/521/818/8شاخص آزادسازي تجاري كاالهاي واسطه اي

)X4( 16/223/621/7شاخص آزادسازي تجاري موادخام

          مأخذ: محاسبات تحقيق.

نمودار  كه  دارد  اختصاص  نمودار  ترسيم  به  پنجم  مرحله  فوق،  مرحله  چهار  دنبال  به 
شاخص آزادسازي تجاري شاخص )Xi( است )نمودار 3(.

1. Total Possible Results(TPR)
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مأخذ: محاسبات تحقيق

 نمودار 3ـ نمايش شاخص هاي آزادسازي تجاري بر دستگاه مختصات دکارتي 
در سال هاي 2008-2006

)TLT(3ـ3.اندازهگيريشاخصروندآزادسازيتجاري
فاز سوم از مراحل اجراي مدل ارزيابي آزادسازي تجاري در قالب برقراري PTA ميان 
از شاخص روند آزادسازي تجاري  ارائه يك تعريف عمومي  پاكستان،  ايران و  دو كشور 
)TLT( است )نمودار 4(. شاخص TLT، معياری براي مقايسه فرايند آزادسازي تجاري ايران 
در قالب PTA دو جانبه با پاكستان است كه بر شاخص آزادسازي تجاري گروه هاي كااليي 
ايران مبتني است. در نمودار )4(، وضعيت مقايسه اي آزادسازي تجاري در سال هاي   )Xi(

2006 تا 2008 نمايش داده شده است. 
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مأخذ: ترسيم با استفاده از محاسبات تحقيق

 نمودار 4ـ  وضعيت مقايسه اي آزادسازي تجاري براي PTA   ايران و پاکستان 
در سال هاي 2005-2008

TLTالفـمراحلمحاسبهشاخص
اولين گام، ترسيم شاخص هاي Xi شامل شاخص آزادسازي تجاري كاالهاي سرمايه اي 
تجاري  آزادسازي  شاخص   ،)X2( مصرفي  كاالهاي  تجاري  آزادسازي  شاخص   ،)X1(
كاالهاي واسطه اي )X3( و شاخص آزادسازي تجاري موادخام )X4( بر دستگاه مختصات 
TLT )واحد درصد( تقريبي  بايد توجه كرد كه ارزش شاخص  دكارتي است )نمودار 5(. 
ارزيابي آزادسازي  بلوك تجاري ممكن است در  از وضعيت گذشته و حال است كه هر 
تجاري  آزادسازي  شاخص  چهار  مجموع   TLT شاخص  شود.  روبه رو  آن  با  خود  تجاري 

گروه هاي كااليي مورد نظر )Xi( است.
گام دوم، ترسيم نمودار TLT براساس ارزش چهار شاخص آزادسازي تجاري گروه هاي 
كااليي )Xi( است. اين امر با محاسبه شاخص روند آزادسازي تجاري )TLT( با استفاده از 
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رابطه )2( انجام مي شود. بايد توجه كرد كه ارزش شاخص هاي Xi از ساير شاخص ها مستقل 
است. نمودار TLT چهار ناحيه مختلف دارد.

مأخذ: ترسيم با استفاده از محاسبات تحقيق

TLT نمودار 5ـ محاسبه شاخص

ارتفاع شكل هندسي هستند كه در شكل  يا  قاعده   )5( نمودار  و   )4( نمودار  هر محور 
به ترتيب با حروف B و H  نشان داده شده است.TLT1 از نتيجه شاخص آزادسازي بخش 
برابر   H1 با  X2 كه  برابر است و شاخص  آزادسازي بخش توليدي   B1 با  X1 كه  توليدي 
است، به دست آمده و به صورت رابطه )2( در زير نشان داده می شود. معيارها و رابطه هاي 
رياضي مشابهي براي محاسبه TLT2، TLT3، TLT4 به كار مي رود. شاخص كل TLT براي 

اين دوره برابر مجموع همه TLTها است كه در رابطه )7( نشان داده شده است.

رابطه )2(   

رابطه )3(                 
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رابطه )4(                

رابطه )5(                 

رابطه )6(                   

رابطه )7(      

B قاعده، H ارتفاع، Xi چشم انداز واقعي اوليه و Xi+1 چشم انداز واقعي بعدي است.
نتايج  براي دوره هاي مختلف محاسبه مي شود.  به همين ترتيب  ناحيه پوشش آزادسازي 
قالب  در  مختلف  سال هاي  كااليي  گروه هاي  آزادسازي  به شاخص هاي  مربوط  محاسبات 
هر  به  مربوط  نقاط  تعيين  از  پس  و  است  شده  ارائه   )3( در جدول  پاكستان  و  ايران   PTA

شاخص در مختصات دكارتي در نمودار )3(،  ناحيه پوشش آزادسازي تجاري PTA براي 
ايران در نمودار )4( ترسيم شده و مساحت آن با توجه به اندازه  هاي قاعده و ارتفاع مثلث هاي 

تشكيل شده، محاسبه می شود.

بـشاخصTLTبرايPTAايرانوپاكستان
تحليل شاخص TLT مبتني بر مقايسه دو دوره يا دو كشور است. در مطالعه استرادا1 دو 
دوره )يعني دوره اول و دوره دوم( با هم مقايسه شده اند. همان طور كه پيش تر نيز اشاره شد، 
براي سه دوره 2006-2005، 2007-2006 و 2007-2008  اين مطالعه شاخص  مذكور  در 
ارائه   TLT كل  شاخص  براي  زير  عنوان های  با  مختلف  سناريوي  سه  است.  شده  محاسبه 

می شود:

الف( گسترش آزادسازي تجاري )TLT دوره دوم بزرگ تر از دوره اول باشد.(
ب( ركود يا ايستايي آزادسازي تجاري )TLT دوره دوم با دوره اول برابر باشد.(

ج( انقباض آزادسازي تجاري )TLT دوره دوم از دوره اول كوچك تر باشد.(

1. Estrada D. M. (2004).
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موافقت نامه  آزادسازي  روند   ،TLT شاخص  با  رابطه  در   )4( نتايج جدول  به  توجه  با 
 2005-  2006 دوره  به  نسبت   2006-2007 دوره  در  پاكستان  و  ايران  ترجيحي   تجارت 
رو به گسترش بوده اما در دوره 2008-2007 آزادسازي تجاري نسبت به  دوره قبل منقبض 

شده است. 

 PTA جدول 4ـ نتايج محاسبات روند آزادسازي تجاري 
در سال هاي 2005-2008

200620072008شاخص

TLT120/4158/1107/0

TLT243/2208/5156/7

TLT376/8257/8204/1

TLT436/3195/5139/4

TLT177820607

                مأخذ: محاسبات تحقيق

)TLS(3ـ4ـاندازهگيريشاخصمرحلهآزادسازيتجاري
آخرين مرحله اجراي الگوي ارزيابي آزادسازي تجاري )مدل TLE(، اندازه گيري شاخص 
مرحله آزادسازي تجاري )TLS(1 است )جدول 5(. شاخص TLS درجه آزادسازي تجاري ای 
نائل  آن  به  خود  تدريجي  تكامل  مختلف  مراحل  در  كشور  هر  كه  می كند  اندازه گيری  را 

مي شود. شاخص TLS در مدل TLE به عنوان يك متغير وابسته در نظر گرفته مي شود.

TLSالفـمراحلمحاسبهشاخص

آزادسازي  شاخص  شامل   )Xi( كااليي  گروه هاي  تجاري  آزادسازي  شاخص  چهار 
 ،)X2( مصرفي  كاالهاي  تجاري  آزادسازي  شاخص   ،)X1( سرمايه اي  كاالهاي  تجاري 
شاخص آزادسازي تجاري كاالهاي واسطه اي )X3( و شاخص آزادسازي تجاري موادخام 

1. Trade Liberalization Stage (TLS).
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تمايل  ــ  ثابت  ضريب  يك  مي شود.  برده  به كار   TLS شاخص  اندازه گيري  براي   )X4(
قرار مي گيرد.  استفاده  مورد  همزمان  به طور  نيز  )FTP(1ــ  متمركز  تجاري  به سمت سياست 
داده  نشان   )8( رابطه  در    d و   c ،b ،a حروف  با  متمركز  تجاري  سياست  به سمت  تمايل 
ضريب  هر  است.  رفته  به كار   )Xi( توليدي  زيربخش هاي  شاخص هاي  همه  در  و  مي شود 
ميل به سمت سياست تجاري متمركز )a، b، c و يا d( محدوديتی دارد كه برابر با يك است 

)رابطه 8( و مجموع ميل به سمت سياست تجاري متمركز نمي تواند بيش تر از يك باشد.
استفاده از روش ميل به سمت سياست تجاري متمركز، كاربرد دوگانه ای دارد. كاربرد 
نخست، نفع همگن و مشابه ضريب ميل به سمت سياست تجاري متمركز است. در اين مورد 
هر ضريب ميل به سمت سياست تجاري متمركز در تحليل ها اهميت يكسانی دارد )رابطه 8(. 
كاربرد دوم، ميل به سمت سياست تجاري متمركز است كه در اين باره چهار احتمال وجود 
دارد كه عبارت اند از: ميل به سمت آزادسازي كاالهاي سرمايه اي )رابطه 9(، ميل به سمت 
به سمت آزادسازي تجاري كاالهاي  آزادسازي تجاري كاالهاي مصرفي )رابطه 11(، ميل 

واسطه اي )رابطه 12( و ميل به سمت آزادسازي تجاري موادخام )رابطه 13(.
تحليل شاخص TLS مي تواند ايده ای كلي يا تقريبي برای دستيابي به مراحل همگرايي 
برای  پيشنهادی  تركيب  ادامه،  در  دهد.  ارائه  زمان  و  مكان  لحاظ  از  منطقه  هر  منطقه اي 

به كارگيري ضريب ميل به سمت FTP  در اندازه گيري شاخص TLS ارائه شده است:

                                                                  Y = TLS = aX1 + bX2 + cX3 + dX4 ≤ 1 رابطه )8( 

      d=0/25 و  c=0/25   b=0/25  a=0/25    )9( رابطه
ميل به سمت سياست تجاري متمركز گروه هاي كااليي چهارگانه به صورت همگن است.

  d=0/20 و  c=0/20   b=0/20  a=0/40   )10( رابطه
ميل به سمت FTP  كاالهاي سرمايه اي  

 d=0/20 و  c=0/20   b=0/40  a=0/20   )11( رابطه
 ميل به سمت FTP  كاالهاي مصرفي

1. Focal Trade Policy Approach Incline (FTP-Approach Incline).
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 d=0/20 و  c=0/40   b=0/20  a=0/20   )12( رابطه
ميل به سمت FTP  كاالهاي واسطه اي

رابطه )c=0/20   b=0/20  a=0/20   )13  و d=0/40    ميل به سمت FTP  موادخام

مشخص است كه تركيب  فوق فقط چند مورد از حالت هاي احتمالی زيادی است كه 
براي تمركز سياست هاي تجاري وجود دارد. اين امر بايد با توجه به انعطاف پذيري شاخص 

TLS در مطابقت با هر موقعيت يا روش سياستي برگزيده ترسيم شود.

و  ايران   PTA براي   )TLS( به شاخص درجه آزادسازي تجاري  نتايج محاسبات مربوط 
قالب  نتايج در  اين  است.  داده شده  نشان   )5( پاكستان در سال هاي 2008-2006 در جدول 
سناريوهاي مختلف و با استفاده از تركيب پيشنهادي به كارگيري ضريب ميل به سمت FTP با 
تمايل به چهار گروه كااليي به صورت يكسان )سناريوي 1(، ميل به سمت آزادسازي تجاري 
كاالهاي سرمايه اي )سناريوي 2(، ميل به سمت آزادسازي تجاري كاالهاي مصرفي )سناريوي 
3(، ميل به سمت آزادسازي تجاري كاالهاي واسطه اي )سناريوي 4( و ميل به سمت آزادسازي 

تجاري موادخام )سناريوي5( انجام شده و در جدول )5( آورده شده است.

 جدول 5ـ نتايج شاخص درجه آزادسازي تجاري )TLS( در PTA ايران و پاکستان 
در قالب سناريوهاي مختلف

TLS
كاالهاي 
سرمايه اي

)درصد(

كاالهاي 
مصرفي
)درصد(

كاالهاي 
واسطه اي

)درصد(

موادخام
200620072008)درصد(

252525259/820/317/5سناريوي 1

402020208/819/516/6سناريوي 2

204020209/720/017/3سناريوي 3

202040209/820/617/8سناريوي 4

2020204011/120/918/3سناريوي 5

مأخذ: محاسبات تحقيق.
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TLSبـتحليلنتايجشاخص

با   )TLS( تجاري  آزادسازي  درجه  شاخص   ،FTP به سمت  ميل  ضريب  تعيين  از  بعد 
استفاده از رابطه )8( اندازه گيري مي شود. نتيجه محاسبه شاخص TLS ممكن است به صورت 

يكي از سه مرحله مختلف زير ظاهر شود:
)0 ≤ TLS ≤ 33%( زيرتوسعه  يافتگي آزادسازي تجاري يا سطح يك  )مرحله1
)33% < TLS ≤ 66%( در حال توسعه آزادسازي تجاري يا سطح دو  )مرحله2

)66%< TLS ≤ 100%( توسعه يافتگي آزادسازي تجاري يا سطح سه  )مرحله3 
نتايج شاخص TLS براي PTA ايران و پاكستان با توجه به قرارگيری مقدار اين شاخص 
در دامنه متناسب با مرحله 1 )جدول 5(، حاكي از آن است كه اين موافقت نامه در مرحله 
نيز   2007 سال  در  شاخص  مقدار  اگرچه  است.  آن  اجراي  سال هاي  در  زيرتوسعه يافتگي 
مرحله  به سمت  و  يافته  افزايش  اندكي  زيرتوسعه  يافتگي  مرحله  همان  در  و   1 مرحله  در 
عبور  مرحله  اين  از  نه تنها  )در سال 2008(  ادامه  در  اما،  است  توسعه يافتگي حركت كرده 

نكرده، بلكه دچار افت نيز شده است. 
در ادامه نمايش گرافيكي شاخص TLS مربوط به PTA ايران و پاكستان ارائه شده است. 
اين مفهوم جديد شامل نمايش گرافيكي پنج محور است كه هركدام ارزش مثبتی دارند )در 

مطالعه استرادا اين ارزش برحسب درصد ارائه شده است(.
تجاري  آزادسازي  است كه وضعيت شاخص هاي  اول  سناريوي  به  مربوط   )6( نمودار 
 )TLS(توسعه يافتگي آزادسازي تجاري )Xi( گروه هاي كااليي و همچنين شاخص درجه 
است  سطح  باالي   )Y( هندسي  شكل  محورهاي  از  يكي  نمودار  اين  در  مي دهد.  نشان  را 
 ،)X2( مصرفي  كاالهاي   ،)X1( سرمايه اي  كاالهاي  )شاخص هاي   )Xi( شاخص  چهار  و 
كاالهاي واسطه اي )X3( و موادخام )X4(( به ترتيب در چهار محور در سطح قرار مي گيرند. 
شاخص هاي Xi متغيرهاي مستقل اند. ارزش كل چهار محور برابر با يك است. محور پنجم 
با Y نشان داده مي شود و در مركز شكل هندسي )ميان چهار محور ديگر( قرار دارد و متغير 
وابسته شاخص TLS است. محور پنجم، نقطه همگرايي چهار محور ديگر و به طور دقيق تر 
از  موادخام  و  واسطه اي  نواحي چهارگانه كاالهاي سرمايه اي، كاالهاي مصرفي، كاالهاي 
شاخص هاي سطح آزادسازي تجاري است. شاخص TLS به صورت Y نمايش داده مي شود.
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Y

33%

)TLS نمودار 6ـ نمايش هندسي مراحل آزادسازي تجاري )شاخص

جمعبندیومالحظات

 »)TLE( با استفاده از رويكرد پيشنهادي »مدل ارزيابي آزادسازي تجاري در اين مقاله 
و  ايران  چندجانبه  و  دوجانبه  سطوح  در  موافقت نامه ها  عملكرد  ارزيابي  براي   چارچوبي 
تجارت  موافقت نامه  عملكرد  چارچوب،  اين  از  استفاده  با  و  شده  ارائه  تجاري  شركاي 
ترجيحي )PTA( بين ايران و پاكستان ارزيابي شده است. به طوركلي شش شاخص از مدل 
مذكور منتج مي شود كه شامل چهار شاخص آزادسازي تجاري براي چهار گروه  كاالهاي 
آزادسازي  روند  شاخص  دو  و  كشاورزي(  )يا  موادخام  و  واسطه اي  مصرفي،  سرمايه اي، 
تجاري )TLT( و درجه آزادسازي تجاري )TLS( ناشی از چهار شاخص اول است. نتايج 
محاسبات شاخص هاي آزادسازي تجاري به صورت چهار نقطه در چهار محور يك دستگاه 
تغييرات  كه  مي شود  تشكيل  مربعي  نقاط  اين  اتصال  با  مي شود.  ترسيم  دكارتي  مختصات 
)شاخص  موافقت نامه  اجراي  از  مختلف پس  براي سال هاي  مذكور  مربع  مساحت  محاسبه 
درجة  عنوان  تحت  ديگري  شاخص  است.  تجاري  آزادسازي  روند  نشان دهنده   ،)TLT
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قبلي  محور  چهار  بر  عمود  پنجم  محور  به عنوان   ،)TLS( تجاری  آزادسازی  توسعه يافتگی 
سال هاي  از  هريك  براي  نيز  شاخص  اين  كه  می شود  محاسبه  دكارتي  مختصات  دستگاه 
مورد بررسي در پنج سناريوي مختلف محاسبه و ترسيم شده است. بنابراين، نتايج محاسبات 
چهار شاخص آزادسازي تجاري گروه هاي كااليي و شاخص TLS، براي هر سال هرمي را 
تشكيل مي دهد كه ارتفاع آن بيانگر درجه توسعه يافتگي يك موافقت نامه خواهد بود. براي 
محاسبه شاخص TLS از ضرايبي به عنوان ميل به سمت سياست تجاري متمركز )FTP( كه از 
سوي سياست گذاران و برنامه ريزان تجاري براي هريك از چهار شاخص آزادسازي تجاري 
قالب سناريوهاي مختلف  ــ در  از ديد آن ها  اهميت شاخص آزادسازي تجاري  به  بسته  ــ 
تعيين مي شود. مجموع حاصل ضرب هاي ضرايب در هر شاخص آزادسازي تجاري شاخص 
مختصات  دستگاه  پنجم  محور  )همان  سال  هر  در  موافقت نامه  تجاري  آزادسازي  درجه 

دكارتي يا ارتفاع هرم( محسوب مي شود.
مورد  دوره  سه  در  كااليي  گروه هاي  براي  تجاري  آزادسازي  شاخص هاي  نتايج 
بيانگر    2008 و   2007  ،2006 سال هاي  يعني  موافقت نامه  اجراي  از  بعد  و  قبل  در  بررسي 
گسترش  بيانگر  نيز   TLT شاخص  نتايج  همچنين  و  بوده  پايين  تجاري  آزادسازي  سطوح 
در  آن  انقباض  و   )2006( اول  به  نسبت   )2007( دوم  دوره  در  تجاري  آزادسازي  روند 
دوره سوم )2008( نسبت به دوره دوم )2007( است؛ اما شاخص درجه توسعه يافتگي يعني 
بين سه مرحله زيرتوسعه يافتگي،  از  موافقت نامه  بيانگر آن است كه  TLS در هر سه دوره 

يعني  اول  توسعه يافتگي آزادسازي تجاري همواره در همان مرحله  و  در حال توسعه يافتگي 
زيرتوسعه يافتگي آزادسازي تجاري قرار دارد.

از آنجا كه در برقراري موافقت نامه هاي منطقه اي از جمله موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي 
مدنظر سياستگذاران  از كاالها،  تعرفه  طيفي  بر كاهش  برنامه هاي مختلفي عالوه  و  اهداف 
ايجاد  و  تقويت  موجب  موافقت نامه،  اهداف  راستاي  در  اقدامی  هر  و  است  برنامه ريزان  و 
زيرساخت هاي تجاري مورد نياز كشور برای توسعه تجارت دوجانبه در آينده خواهد شد؛ 
به هزينه  توجه  با  فقط  نبايد  موافقتنامه ها در كوتاه مدت  اين گونه  ارزيابي عملكرد  بنابراين، 
و فايده مستقيم ناشي از آثار ايجاد و انحراف تجارت آن ها بوده و انتظار اثربخشي و نتايج 
با توجه به اين كه هركدام از كشورها خود موافقت نامه هاي دوجانبه و  چشمگير را داشت. 



راررهبی برثا ثرز ابی  درکرق مهثایز نامه هاا  چارا 49

چندجانبه دارند، لذا امكان تمركز بر يك موافقت نامه خاص وجود نداشته و گاهي ممكن 
نتايج ملموسي از آن موافقت نامه حاصل نشود. اما بهره گيري از فرصت هاي  است به ظاهر 
پيش آمده در چارچوب موافقت نامه هاي ترجيحي ايجاد زيرساخت هاي تسهيل تجاري بين 
دو كشور )به عنوان مثال تالش در جهت حذف موانع غيرتعرفه اي و يا ايجاد هماهنگي در 
بين گمركات و حذف قوانين زائد و دست وپاگير گمركي( عالوه بر توجه بر كاهش بيش تر 
تعرفه ها و افزايش كاالهاي مشمول ترجيحات، نه تنها بر تجارت بين دو كشور بلكه بر توسعه 

كل تجارت كشور در بلندمدت نيز تأثير می گذارد.
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