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  ايراندر اثر سياست تعرفه اي بر قيمت داخلي گوشت مرغ و گوساله 
 1 زهرا آقاجاني و ، زوار پرمه*ليال يزدان شناس

  30/11/1388:تاريخ پذيرش  28/10/1388:تاريخ دريافت
  

  چكيده
 مورد  ها گوشت مرغ و گوساله بر قيمت داخلي آن يدر اين مقاله نقش افزايش نرخ تعرفه    

  از مدل انتقال و در قالب پانل ديتا، براي گوشت گوساله در اين راستا . گرفته استبررسي قرار 
. گرفته شده است در نظر 1371- 85زماني ي  و براي گوشت مرغ دوره 1369- 87زماني ي دوره 

 درصد، قيمت 90 به 4از و گوساله  گوشت مرغ  يبا افزايش نرخ تعرفهكه دهد  نتايج نشان مي
  .  افزايش مي يابد درصد37/27و  39/11 ها به ترتيبن كاال اي يكننده مصرف

  
   تعرفه،گوشت مرغ، گوشت گوساله، مدل انتقال، پانل ديتا:واژه هاي كليدي

  
 پيشگفتار

تن در سال   هزار380هاي اخير به شدت افزايش يافته و از  مرغ در ايران در سال توليد گوشت    
مرغ در ايران   افزايش توليد گوشت.  رسيده است1387 تن در سال   ميليون5/1 به بيش از 1369

اي، رشد روز افزون جمعيت و افزايش درآمد  تغيير فرهنگ تغذيه(مرهون افزايش تقاضاي داخلي 
، )ها مرغ در مقايسه با ساير گوشت  تر بودن گوشت ارزان(باال بودن قيمت كاالهاي جانشين ) سرانه

گوشت قرمز، محدوديت توليد گوشت قرمز در كشور با توجه مرغ در مقايسه با   سالم بودن گوشت
به محدوديت منابع آبي و تخريب مراتع، بازگشت سريع سرمايه در صنعت طيور نسبت به ساير 

همين امر موجب شده تا . باشد هاي دامي و افت كم الشه پس از كشتار در اين صنعت مي فعاليت
. نوان كاالي اساسي در سبد خانوارها قرار گيرد خارج شده و به عتجمليمرغ  از حالت   گوشت

                                                 
  هاي بازرگاني  مطالعات و پژوهش يت علمي موسسهئ هياعضايو ان پژوهشگر - 1
 la.yazdanshenas@gmail.com :  نويسنده ي مسئول-*
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مرغ در مرز خودكفايي قرار دارد و توليد داخلي    ايران در توليد گوشت، شدگفتهكه  گونه همان
 كه هنوز بسياري از استدر حالي اين . دهد  درصد مصرف داخلي را تشكيل مي99بيش از 

در صورت تحقق اين . كنند د توليد نميمرغ با ظرفيت واقعي خو  گوشتي واحدهاي توليدكننده 
رقم  بلكه امكان صادرات مرغ خواهد بود  ايران نه تنها شاهد خودكفايي كامل در توليد گوشت،امر

جا كه در برخي از ايام سال و به منظور تنظيم بازار  از آن.  توجهي نيز فراهم خواهد شدشايان
تواند قيمت بازار داخلي را   آن مي يرفهگيرد، افزايش تع داخلي، واردات گوشت مرغ صورت مي

مرغ بر قيمت   گوشتي  در اين بخش اثرات تغييرات تعرفه ،بر اين اساس. تحت تاثير قرار دهد
 بنابراين در اين مطالعه اثرات تغييرات تعرفه بر قيمت داخلي آن بررسي ،دشو داخلي آن بررسي مي

  .  استشده
ها در كشور ما از ساير كشورهاي جهان باالتر است،   تعرفهميانگينكه دهد  ها نشان مي بررسي    

تر معطوف به مشكالتي است كه جهان غرب و   بيش،هاي گذشته علت اصلي اين روند طي سال
در شرايطي كه . است هاي اقتصادي متوجه كشور نموده   اعمال تحريم ي آمريكا از ناحيهبويژه

هاي غرب قرار گرفته است، طبيعي است كه در هر  اقتصاد ايران طي ساليان متمادي هدف تحريم
تر در دستور كار  هاي بيش  به منظور حمايت از اشتغال و توليد داخلي اعمال تعرفه،اي دوره

 درصد ميانگين مجموع 2 نزديك به ،دهد  نشان مي1388هاي سال  تعرفه. گيران قرار گيرد تصميم
سوي از ). 1388مقررات صادرات و واردات، ( است   آن افزايش يافتهپيش ازها نسبت به سال  تعرفه
كند   كه باالترين نرخ تعرفه را براي واردات اعمال مي است ايران يكي از پنج كشور جهانديگر،

و نرخ باالي تعرفه سبب شده تا در برخي ) درصد است33 نرخ تعرفه در ايران ميانگيناكنون (
طي ساليان گذشته تجربه نشان داده كه هر . شوداي با ديگر كشورها دچار مشكل  ترتيبات منطقه

هاي داخلي نيز افزايش يافته و در مقابل منجر به كاهش نرخ   قيمترود،چه نرخ تعرفه باال 
  پذيري كاال در ديگر كشورها و ايجاد انگيزه براي واردات كاالي بيروني شده وري، كاهش رقابت بهره
هاي  د كه؛ آيا با روند كنوني حمايتشو اين سوال مطرح مي ، لذا با برخورد غيرمنطقي با تعرفه،است
   از آن خود كرد؟1404 منطقه را در سال  ي نخستتوان رتبه اي مي تعرفه

گرايش هاي مبتني بر اصالح سياست تجارت خارجي ايران در دهه ي اخير، به سبب فضاي     
 كشور ايران در اين زمينه در طول . حاكم بر اقتصاد داخلي و جهاني، امري اجتناب ناپذير شده است

   برنامه ي سوم گام هايي مناسب برداشته است كه براي نمونه مي توان به تصميم هاي گرفته 
و تبديل  ، حذف موانع غير تعرفه اي)يكسان سازي نرخ ارز(ي دولت در تك نرخي كردن ارز شده 

 انحصارات و تنظيم تجارت، هانيج سازمان در ايران عضويت پيگيري ،آن به معادل هاي تعرفه اي
  .رقابتي كردن اقتصاد اشاره كرد
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توانـد   تغييـرات مـي  گذارد و ايـن     عوامل توليد اثر مي   ي  سياست تجاري بر قيمت كاالها و بازده            
دو بـه   هـاي تجـاري        سياست اهميت خانوارها،   ديداز  .  خانوار داشته باشد    ي  هزينه  متفاوت بر  ياثر

اثر مـستقيم   (هاي تجاري چه اثري بر بازار داخلي دارند           كه سياست   اين نخست: عامل بستگي دارد  
هـاي    سياسـت متـاثر از    ري خانوارها از كاالها و عوامل توليـد         پذيكه تاثير  و دوم اين  ) بر بازار داخلي  

  . است اندازه، چه تجاري
لي اسـت كـه      انجام شده تاكيد و تمركز بر عامل دوم بوده و اين در حا             پژوهش هاي تر   در بيش     

. هاي تجاري بر بازارهاي داخلي صورت نگرفته اسـت           كافي در مورد اثرات گوناگون سياست      پژوهش
 دارند كه آزادسازي تجاري به افزايش نـابرابري         تاكيدبر اين نكته    ما  بررسي  تر   بيش ،از سوي ديگر  

 1گلـد بـرگ و پاونيـك       (در دستمزدها و كاهش قيمت محـصوالت كـشاورزي منجـر خواهـد شـد              
 شكاف بين قيمت     ها،  هاي تجاري نظير تعرفه      سياست )).2008 (3نيكيتا و   )2006 (2پورتو،  )2004(

 ايـن امـر بـر    ،يابد  تعرفه كاهش ميهنگامي كه. دهند داخلي و قيمت خارجي را تحت تاثير قرار مي 
هـاي نـسبي      تغييـر قيمـت   . قيمت داخلي كاال و قيمت نسبي آن در اقتصاد تاثير خواهـد گذاشـت             

بـويژه  (وجب عدم تعادل در بازار عوامل توليد خواهد شد و در نتيجه به تعديل درآمد عامل توليد                  م
  .  شدخواهدمنجر ) دستمزدها

  
  اهميت تعرفه به عنوان يك ابزار موثر حمايتي 

ترين و متداول ترين ابزارهاي حمايت مرزي از توليدات داخلي است كه تقريباً  تعرفه يكي از مهم    
اهميت اين ابزار در سيستم تجاري به حدي است كه . گيرد مي كشورها مورد استفاده قرار ميدر تما
 يعني گات ،عمومي تعرفه و تجارتي مربوط به آزادسازي تجاري و موافقت نامه گفتگوهاي اساساً 
ها در   در بخش كشاورزي مقاومت،بر خالف بخش صنعت. ها آغاز شد  با بحث كاهش تعرفه1947
هاي صادراتي همچنان وجود دارد و كشورهاي   پرداخت يارانه واي هاي تعرفه اهش حمايتبرابر ك

صنعتي همچنان موانعي را در دسترسي بازار محصوالت كشاورزي براي كشورهاي در حال توسعه 
اين امر از جمله داليل شكست پنجمين كنفرانس وزراء در كنكون مكزيك . د كننايجاد مي

توان  اي را مي هاي باالتر تعرفه نرخ. بود)  انجام گرفت2003 سپتامبر  14 تا 10 كه در گفتگوهايي(
  . در اين بخش مالحظه نمود

                                                 
1- Goldberg & PavniCk 
2- Porto 
3- Nicita 
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ل هستند، سبب شده تا ياهميتي كه كشورهاي گوناگون براي حمايت از بخش كشاورزي قا    
 محصوالت اي براي حمايت مرزي از اي و غيرتعرفه  آنان از تركيبي از موانع تعرفهي تقريباً همه

ترين داليل  توان يكي از مهم  كه اين امر را ميگونه ايبه . توليد شده در اين بخش استفاده كنند
درك . الملل محصوالت كشاورزي در مقايسه با حجم توليدات اين بخش دانست كوچكي تجارت بين

 متعهد به  كشاورزي ينامه در موافقتجهاني اين نكته سبب شده تا كشورهاي عضو سازمان تجارت 
زماني ي  در يك دوره بدست آمدهاي  اي خود به تعرفه و كاهش معادل تعرفه تبديل موانع غيرتعرفه

 همچنان حمايت زياد از محصوالت ، ولي شوند-  توسعه يافتگي خود ي برحسب درجه-معين 
برآوردها نشان . مي باشد محصوالت كشاورزي جهانيترين عامل اخالل تجارت  كشاورزي مهم

  . باالتر از بخش صنعت بوده است،ها در بخش كشاورزي در جهان  نرخ تعرفهميانگيندهد كه  مي
هاي بااليي در بين كاالها و كشورهاي  بسيار مهم آن است كه نحوه پراكنش چنين تعرفهي نكته     

 يجهاني طي چند دهه ي موزون است و ايران نيز به عنوان يك عضو جامعه   نيز بسيار ناگوناگون
گذشته به داليلي ي  در طول چند دهه ، وليگذشته از ابزارهاي حمايت مرزي استفاده نموده است

ها در  گاه تعرفه  هيچ، دولتي بودن ساختار تجارت خارجي و يا دسترسي به درآمدهاي نفتيمانند
 يتضاد اين امر با استراتژي توسعه . رژيم تجاري كشور از اهميت چنداني برخوردار نبوده است

 تالش براي عضويت در سازمان جهاني ويژهتر در بازارهاي جهاني و ب صادرات و حضور گسترده
اقتصادي و ي سوم توسعه ي  قانون برنامه 115  يگذار در ماده  موجب شده تا قانون–تجارت 

اي   و طراحي رژيم تعرفه اياي به تعرفه اجتماعي كشور دولت را موظف به تبديل موانع غيرتعرفه
 هاي بسياري صورت گرفته به  بر اين مبنا طي چند سال گذشته تالش. ب براي كشور كندمناس

مجوزهاي ورود كاال ي  همه 1382 كه براي نخستين بار در قانون صادرات و واردات سال گونه اي
  . حذف شد

  به40  ي ماده، در قانون بودجه،1388ها در سطح جهان، در سال  با وجود روند كاهش تعرفه    
 محصوالت نهايي كشاورزي تا  يتصويب مجلس رسيده است كه دولت را موظف به افزايش تعرفه

تواند داراي پيامدهاي  افزايش نرخ تعرفه بر بازار داخلي مي. ده استكرخودرو ي سطح تعرفه 
از اين رو بررسي .  آن تاثيرگذاري بر قيمت داخلي كاالهاستنخستين پيامدي باشد كه گوناگون

 ويژه برخوردار ي اساسي براي سياستگذاران از اهميتنرخ تعرفه بر قيمت نهايي كاالهايافزايش 
  .بر اين اساس در اين مقاله به اين مهم پرداخته شده است. است
 و 2003زمـاني  ي ، كشاورزي و صنعتي بـراي دوره  ي كلها  تعرفهميانگين   2 و   1 هاي در جدول     

  :بر اساس اين جدول.  براي برخي از كشورها آمده است2007
  .تر كشورها ميزان تعرفه طي اين دوره از كاهش چشمگيري برخوردار بوده است براي بيش - 1

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


111 1388 /4شماره  / 1جلد /مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي 

 ايـن امـر تقريبـاً بـراي         بـوده و  ايران در بين كشورهاي مورد بررسي داراي باالترين نرخ تعرفـه             - 2
 .محصوالت كشاورزي نيز مصداق دارد

 آزادسازي  ييكي ديگر از معيارهاي مهم درجه      ،صفر هستند ي  تعداد كاالهايي كه داراي تعرفه       - 3
صـفر  ي  بر اساس اين معيار در ايـران كاالهـايي كـه داراي تعرفـه               . كشورها در امر واردات است    

  .  وجود ندارند در حالي كه اين ارقام براي برخي از كشورهاي ديگر بسيار چشمگير است،هستند
. اســـت پـــاييني هـــاي فـــهتعر ســـطح نيازمنــــد داشـــتن جهــــاني اقتـــصـاد بــــا تعامـــل - 4

ــان ــه هم ــه گون ــي ك ــشاهده م ــود، م ــطح ش ــه س ـــاي تعرف ــشور ه ــشاورزي بخــش در ك از  ك
 ي كننده تعيين هاي شاخص از يكي ها سطح تعرفه آنجاكـه از و است باالتر بسيار جهاني ميانگين
 . باالست كشور هاي سطح تعرفه نظر اين از ،بشمار مي آيد كشور يك بازار دسترسـي به ميزان

 از پـيش سياست تجـاري كـشور بيـانگر آن اسـت كـه            ي  بررسي مطالعات انجام شده در زمينه        - 5
وجود قانون انحصار تجارت خارجي، دست بخش خصوصي در واردات و با پيروزي انقالب اسالمي 

 نـرخ  ميـانگين  1339-57  ي در دوره،ديگـر بيـان  بـه  . عمل آزاد گذاشته شده است   در  صادرات  
ي        در حـالي كـه ايـن رقـم در دوره            .  درصـد اسـت    9/15كـل واردات    وصـول شـده از      ي  تعرفه  

 اول و دوم نيـز تـا         ي هـاي دو برنامـه      اين شرايط در سال   .  درصد افزايش يافت   30 به   69-1358
سوم توسـعه اصـالحات مهمـي در        ي   با شروع برنامه     ، 1379 ادامه داشته و از سال       1378سال  

هاي اخيـر رونـد كـاهش تعرفـه      رسد در سال  به نظر مي  اما ،سياست تجاري كشور بوقوع پيوست    
 .)1383فريادرس، مقدسي، (متوقف شده است 

 ايـن كـشورها بـه سـمت          كـه   گوياي آن اسـت    2و1  هاي كشورهاي موجود در جدول   ي  تجربه   - 6
 .اند اي گام برداشته  موانع تعرفهكاهش

يي قـرار دارنـد و همـين    هـا در سـطح بـاال       اين تعرفه   كه دهد  ها در ايران نشان مي      بررسي تعرفه  - 7
 اعم از دوجانبه و يـا چنـد         جهانيهاي تجاري در سطح       موضوع روابط تجاري و انعقاد موافقتنامه     

شايان ذكر است از نظر سطح تعرفه، نرخ تعرفـه بـاالتر از   . سازد جانبه را با موانع جدي مواجه مي   
هـاي   توجه بـه كـاهش نـرخ   شود كه همين امر ضرورت      درصد به عنوان تعرفه باال قلمداد مي       15

 . دهد تعرفه را افزايش مي
هـا از    تعرفـه ميانگيندهد كه   نشان مي1382-87  ي هاي كشاورزي در دوره     بررسي وضعيت تعرفه   - 8

 سـاالنه   ميـانگين رشـد   ( افزايش يافتـه اسـت       1386 درصد در سال     4/33 به   1382 در سال    0/26
 كاالهـاي اساسـي، اقـدام بـه         كمبـود با   ييرويارو منظور به   1387در سال   دولت   اما   ،) درصد 89/8

 نـرخ تعرفـه نـسبت بـه         ميانگيناز اين رو در اين سال       .  محصوالت كشاورزي نمود    ي كاهش تعرفه 
اي محـصوالت      فـصل تعرفـه    23از  .  درصد رسيده اسـت    7/27 كاهش يافته و به سطح       1386سال  
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 فـصل   7و تنها   )  تعرفه  درصد خطوط  70حدود  ( فصل با افزايش تعرفه      16كشاورزي مورد بررسي،    
هـا و     رزين  ها،  ها؛ صمغ   انگم (13باالترين نرخ افزايش به فصل      . اند  از كاهش نرخ تعرفه برخوردار بوده     

) نباتات زنده و محـصوالت گلكـاري       (6و فصل   ) غالت (10، فصل   ) نباتيي  ها و عصاره      ساير شيره 
 مبنـاي   1386 و   1382هـاي     سـال  يهـا   فـه اين در حالي است كه اگـر تعر       . اختصاص داشته است  

زيـرا بـراي مثـال      . تر از اين خواهد بود     ها به مراتب بيش      وضعيت افزايش نرخ تعرفه    ،مقايسه باشند 
 درصد در سال 40 به حدود 1382 درصد در سال     4 غالت از حدود      ي نرخ تعرفه ي  ميانگين ساده   

ا در واردات ايـن امـر سـمت و سـوي سياسـت تجـاري كـشور ر       ).  برابـر 10( رسـيده اسـت   1386
 ).2006، گيالنپوربرگرفته از (دهد  محصوالت كشاورزي نشان مي

 
  پژوهش  روش

در هنگام تجزيه و . است پيچيده اغلبهاي داخلي،  هاي تجاري و قيمت  شوكميان  يرابطه    
 كه بايد در نظر گرفته  هاييهاي داخلي، يكي از موضوع هاي تجاري بر قيمت تحليل اثر سياست

 متفاوتي به يها  كشور ممكن است واكنشگوناگونهاي داخلي در مناطق  است كه قيمتشود اين 
فروشي اين است كه  هاي خرده دليل واكنش متفاوت قيمت.  داشته باشندويژهيك سياست تجاري 

هاي ناشي از دخالت  هاي حمل و نقل، افزايش قيمت ها تحت تأثير عواملي نظير هزينه اين قيمت
    بعيد است كه اين . گيرند  كاالهاي رقيب و كاالهاي جانشين داخلي قرار مي ها، قيمت واسطه
، نيكيتا(  يكسان در سطح مناطق جغرافيايي يا بازارهاي محلي توزيع شوندگونه يبه ها عامل 

 متفاوت  زياداحتمال به فروشي در داخل كشور، هاي خرده ها بر قيمت در نتيجه اثر تعرفه .)2008 
  .خواهند بود

مورد استفاده قرار  يد انتقال استانداريها ، مدلي تجاريها استين اثرات سييدر رابطه با تع    
گلد برگ و  (شود ينظر گرفته نم كسان دري يد داخليولت و ي وارداتيكاالهادر آن  كه گرفته

 يجربت وجود دارد، مدل تيها محدود  به دادهيت كه در دسترسين واقعي با توجه به ا.)1997 ر،1نت
 ي وارداتيمت كاالهايك مدل ساده استوار است كه تنها بر قي متفاوت و بر ين مطالعه اندكيار د

 و ي وارداتيز از كاالهايمتما  نايبي خانوارها را به صورت تركي مصرفيتمركز ندارد بلكه كاالها
العه مورد ن مطي در اين منظور مدليبد. رديگ يد شده در داخل در نظر مين توليگزي جايكاالها

 ي مورد بررسي تجاريها استيكنندگان به س واكنش مصرف آن راهاز  تا بتوان گرفتهاستفاده قرار 
 ي و كاالهاي وارداتيمت كاالهاي بر قي تجاريها استين مطالعه اثر سي است در اگفتنيرد؛ يقرار گ

 يها استي سراه به طور خالصه از دو. شود يز در نظر گرفته نمي متماگونه ي، به يد داخليتول

                                                 
1  - Goldberg & Knetter 
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 بر يمي اثر مستقي تجاريها استيكه س نينخست ا: گذارد ير ميكننده تأث مت مصرفي بر قيتجار
 يد داخل با كاالهاي تولي داشته باشد و دوم با توجه به رقابت كاالهاي وارداتيمت كاالهايق

.  د داخل دارديول تيمت كاالهاي بر قيمير مستقياثر غ، ي تجاريها استيجه اثر سي در نت،يواردات
هاي  در يك سو كاال.  مثال زدكمينه و بيشينهتوان با در نظر گرفتن دو حالت  اين مطلب را مي

  يچون هيچ وارداتي وجود ندارد يا كاالهاي خارجي گيرنده(داخلي بر بازارهاي محلي استيال دارند 
 بازار داخلي نخواهد در اين حالت، سياست تجاري هيچ اثري بر قيمت كاالها در) قيمت هستند

چون (قيمت داخلي هستند ي كننده  در سوي ديگر كاالهاي خارجي هستند كه كامال تعيين. داشت
ترين اثر  در اين حالت سياست تجاري بيش)  قيمت هستند يكاالي داخلي وجود ندارد يا گذارنده

 تنها به تغيير تعرفه هاي داخلي نه اين به معناي آن است كه اثر تعرفه بر قيمت. را خواهد داشت
ها را جذب  هاي داخلي و خارجي تغيير قيمت بلكه به سطحي بستگي دارد كه در آن افزايش قيمت

هاي  هزينه. اي است هاي مبادله  وجود و حضور هزينه،كند  را پيچيده ميباالآنچه مطلب . دكن مي
 حمل و نقل و بازاريابي كاالها هايي تعريف نمود كه در فرايند توان به صورت هزينه اي را مي مبادله

ي  و با اثرگذاري بر هزينه ندها معموال در بازارهاي داخلي متفاوت اين هزينه. شوند تحميل مي
كاالهاي وارداتي در بازارهاي داخلي، بر قدرت رقابت كاالهاي وارداتي در مقايسه با كاالهاي داخلي 

 يها ها و تعرفه  سطح داخلي نه تنها به قيمتهاي مصرفي در به طور خالصه قيمت. گذارند تأثير مي
از بحث . هاي حمل و نقل نيز بستگي دارند هاي توليدكنندگان داخلي و هزينه مرزي بلكه به قيمت
 به وسيله يهاي تجاري بر قيمت پرداختي  ميزان اثرگذاري سياستكه شود  باال نتيجه گرفته مي

نيكيتا، (رهاي داخلي در اقتصاد جهاني بستگي داردكنندگان، به سطح ادغام و يكپارچگي بازا مصرف
2008(.  

هاي   استانبخش،شود، در اين  هاي بسياري توليد مي مرغ در استان با توجه به اين كه گوشت    
 اصفهان، اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، تهران، خراسان رضوي، خوزستان،  ينمونه

ها به  ترين حجم توليد را در بين ساير استان ندران كه بيشسمنان، فارس، مركزي، همدان و ماز
ها به عنوان مناطق جغرافيايي مورد نظر براي   لذا اين استان،اند اند، انتخاب شده خود اختصاص داده

مرغ در نظر گرفته و بر همين اساس مدل مورد نظر تخمين زده شده است كه نتايج آن در  گوشت
  .  آمده است3جدول

آمار اقتصادي بانك ي  از اداره گوناگونهاي  مرغ در استان  مربوط به قيمت بازاري گوشتآمار    
هاي مورد مطالعه   آن از سالنامه هاي آماري سال يمركزي و آمار مربوط به قيمت توليد كننده

 ازمرغ    ورود گوشت ي به قيمت واقعي تبديل شد، تعرفهCPI جمع آوري و با استفاده از شاخص
        دريافت و بر اساس روش اثرات ثابت سريگوناگونهاي   صادرات و واردات سالمقررات
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 به شكل لگاريتم طبيعي با استفاده از 1371- 85 زماني  يبراي دوره) پانل ديتا( مقطعي - زماني 
  .ده است ش مشاهده برآورد135
با . رسي شده استگوشت گوساله بر قيمت داخلي آن بري  آثار تغييرات تعرفه بخشدر اين     

هاي   استانبخششود، در اين  هاي بسياري توليد مي توجه به اين امر كه گوشت گوساله در استان
اصفهان، اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، خوزستان، فارس، ي نمونه 

 به خود اختصاص ها ترين حجم توليد را در بين ساير استان كرمان، لرستان و مازندران كه بيش
ها به عنوان مناطق جغرافيايي موردنظر براي گوشت   لذا اين استان،اند اند، انتخاب گرديده داده

  . آمده است4 نتايج مدل مورد نظر در جدول. اند گوساله در نظر گرفته شده
دي بانك  آمار اقتصا ي از ادارهگوناگونهاي  آمار مربوط به قيمت بازاري گوشت گوساله در استان    

هاي مورد مطالعه   آن از سالنامه هاي آماري سال يمركزي و آمار مربوط به قيمت توليد كننده
گوساله   ورود گوشت ي به قيمت واقعي تبديل شد، تعرفهCPI جمع آوري و با استفاده از شاخص

 دريافت و بر اساس روش اثرات ثابت گوناگونهاي   مقررات صادرات و واردات سالاز كتاب هاينيز 
 به شكل لگاريتم طبيعي با استفاده 1369- 87 زماني  يبراي دوره) پانل ديتا( مقطعي - زماني سري

 آزمون هاي مربوطه انجام ، نمونهدرستيبه منظور حصول اطمينان از . شد برآورد ، مشاهده153از 
  .شده است
اگر كاالهاي مصرفي را نتوان بر حسب مبدا متمايز . ن كردبياتوان به صورت زير   را ميباال     مورد

. توان به صورت يك ميانگين قيمت از كاالهاي وارداتي و داخلي نوشت نمود، قيمت اين كاالها را مي
به صورت  (r ي  در منطقهt در زمان g روي خانوارها براي كاالي  قيمت بازاري پيش، ديگربيانبه 

Pgtr(هاي توليدكننده  ابعي از قيمتت)  نمايش داده مي شودPPgtr(المللي به پول  ، قيمت بين
  .)2008نيكيتا، (باشد  ي م)TCgtr(هاي مبادله و هزينه) Tgt(، تعرفه)PXgt(محلي 

 
Pgtr=PP�.

gtr(PXgt(1+Tgt)TCgtr)
1-�.        )1(  

تنها . گذارند  كاال تنها بر كاالهاي وارداتي تأثير مي يهاي مبادله شود هزينه كه در آن فرض مي
 توان به عنوان معياري كه نشانگر استيالي كاالهاي محلي بر كاالهاي وارداتي  را مي α پارامتر
ي دهنده  انتقالي است و نشاني  رابطه -1.� منظور از ،تر گونه ي ويژه به .  در نظر گرفتاست،

هاي داخلي  هاي مبادله بر قيمت ياست تجاري و هزينهالمللي، س ميزان تأثيرگذاري قيمت بين
 گونه يانتقالي كامل است و تغيير قيمت مرزي به ي  رابطه ،باشد .� 0= هنگامي كه. باشد مي

از سوي . دهد كنندگان را تحت تأثير قرار مي  مصرفبه وسيله يكامل قيمت كاالهاي پرداختي 
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 انتقالي صفر است و تغييرات در قيمت مرزي هيچ تأثيري بر  ي رابطه، است.� 1=ديگر زماني كه 
 :كردتوان بر حسب لگاريتم به صورت زير بازنويسي   را مي1  يمعادله. فروشي ندارد قيمت خرده

lnPgtr=�.lnPPgtr+(1-�.)lnPXgt+(1-�.)ln(1+Tgt)+(1-�.)TCgtr          )2(  
  شود كه در مورد آن مجموع و غيرمحدود اتكا مي نامحدود ي به شكل2  يدر تخمين معادله

 2  ي لذا معادله،توانند هم از نظر عالمت و هم از نظر بزرگي تفاوت داشته باشند  مي).�−1 (ضرايب
 :آيد به صورت زير در مي

lnPgtr=��0+��1lnPPgtr+��2lnPXgt+��3lnTCgtr+��ln(1+TCgtr)+�0gtr          )3(  
گيري اثر آزادسازي تعرفه بر  هاي بسيار مهم، اندازه  دغدغه و ها از آنجا كه يكي از موضوع

 ميان ياي است، مدل تجربي، شامل يك عبارت جبري تعامل هاي داخلي در سطح منطقه قيمت
اي كه اثر داخلي تغييرات تعرفه در رابطه انتقال به صورت تجربي  فاصله و ميزان تعرفه است به گونه

 :آورده شده به صورت زير خواهد بود بر يبنابراين معادله، بيان شود
lnPgtr=��0+��1lnPPgtr+��2TCr+��3lnPXgt+��ln(1+TCgtr)+��1ln(1+Ttg)TCr+��2 
(ln(1+Ttg)TCr)

2+�0gtr     )4(  
 ديگر افزايش درصدي يا بيانبه (انتقالي تعرفه است ي بيانگر كشش رابطه �� : ضرايب عبارتند از

 نشان ��2 و ��1در حالي كه ). فزايش در تعرفه استهاي محلي به ازاي هر يك درصد ا افزايش قيمت
 انتقالي  ي رابطه،باشد 1=��  اگر.  انتقالي است يهاي مبادله بر رابطه ميزان اثر هزينهي دهنده 

هاي   در حالتي كه هزينه.شود  ناقص در نظرگرفته مي،تر از يك باشد كامل است و اگر كوچك
از سوي ديگر . است 0=��2=��1 در آن حالت ،ردار باشندمبادله در تمام مناطق از اثر يكساني برخو

 آنگاه ، وجود داشته باشدتفاوت هاي داخلي  كاال، در قيمتي ورودياگر بسته به فاصله از مرزها
كند و   تبعيت مي)1985( 1ديتون از مدل اقتصاد سنجي 4 ي تخمين معادله. است  0•���2 0•���1

ها در قالب  داده. كند هاي مقطع عرضي در قالب پانل تركيب مي  داده يزماني از مجموعه  رييك س
هاي  اي از داده ها براي هر منطقه در قالب مجموعه ميانگين قيمتداده مي شوند و يك پانل قرار 

  .گيرد اي براي هر يك از كاالها انجام مي هاي جداگانه پانل قرار داده و تخمين
   

  
  
  
  

                                                 
1- Deaton 
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   و بحثجنتاي
هاي  هاي انتقال و روش داده  شد، در اين مطالعه از مدلبيان پيش بخش كه در  گونههمان    

هاي تابلويي، واحد مقطعي يكسان طي زمان بررسي و سنجش  در داده.  استفاده شده است1تابلويي
 با توجه به .و زماني هستند) مكاني(هاي تابلويي داراي ابعاد فضايي  به طور خالصه داده. شوند مي
 در داده هاي زماني  يشوند و دوره  توليد ميگوناگون يهاي كه كاالهاي مورد بررسي در استان اين

دسترس هر يك از كاالها با كاالهاي ديگر متفاوت است، لذا نتايج هر يك از كاالها به صورت 
  .شود ه ميياراجداگانه 

  
 گوشت مرغ

  :زمون هاي مربوطه انجام شده است آ، نمونهدرستيبه منظور حصول اطمينان از 
 Panel Data و  Poolingآزمون انتخاب بين : نخستآزمون 

 ي و برا زده شدني سپس از روش اثرات ثابت تخم و برآوردPoolingابتدا مدل از روش 
 فرض صفر  .گرديدمر استفاده ي لFي ، از آماره Pooling و Panel data يها ن روشيانتخاب ب

جا، با  نيدر ا.  است Panelت آن نسبت به ي و اولوPooling يها گر انتخاب روشانين آماره، بيا
 برابر است  درصد5 در سطح  F(11,120)زيرا شود  ي رد مH0 ، فرضF=6/65  يجهي نتتوجه به

 .شوند ي انتخاب م Panel يها روشن ي، بنابرا45/2با 

  آزمون انتخاب بين اثرات ثابت يا اثرات تصادفي: آزمون دوم
 محاسبه شده از  يآماره. شود هاسمن استفاده مي   ي بدين منظور از آماره، كه گفته شد گونههمان

 4 آزادي  يچي دو با درجهي كه مقدار آماره  با توجه به اين. باشد  مي11/177اين آزمون برابر 
تر  ار چي دو در جدول بزرگ، لذا مقدار محاسبه شده از مقد)α=05.0يدر ازا(باشد   مي20برابر 
 اثرات تصادفي ناسازگار است و الزم است جهت برآورد ، لذاشود  رد ميH0  ي بنابراين فرضيه،است

  .از روش اثرات ثابت استفاده شود
  آزمون واريانس ناهمساني: آزمون سوم

اده  ضريب الگرانژ استف ي جهت آزمون واريانس ناهمساني از آماره، كه اشاره شد گونههمان
در (جدول   2.732=(8)2$�  يآماره. باشد  مي16/4محاسبه شده ي مقدار آماره شود،  مي
، لذا واريانس استتر از چي دو جدول  آنجايي كه چي دو محاسبه شده بزرگاز ). α=05.0اياز

مدل معرفي شده . د جهت برآورد استفاده نموGLSبايستي از روش  ناهمساني وجود دارد و مي

                                                 
1- Panel data 
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، اثرات ثابت )GLS(براي تابع انتقال گوشت مرغ با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته 
  . نشان داده شده است3در جدول  آن  يده است كه نتيجهشروش پانل برآورد 

 داخلي گوشت مرغ،  يبر اساس نتايج بدست آمده با افزايش يك درصدي در قيمت توليدكننده    
افزايش يك درصدي قيمت جهاني گوشت .  درصد افزايش خواهد داشت679/0يمت اين محصولق

 در برخي از ،كه بيان شد گونه همان. دشو  درصدي قيمت بازاري آن را موجب مي108/0 مرغ، رشد
 واردات تامين راه درصد نياز بازار داخلي از 1- 2اوقات سال به منظور تنظيم بازار داخلي حدود 

 نتايج.  داشته باشدقيمت بازارافزايش نرخ تعرفه اثر ناچيزي بر انتظار مي رود از اين رو  .شود مي
 درصد افزايش 137/0 تعرفه يك درصد افزايش يابد، قيمت داخلي اين كاال كه اگردهد  نشان مي

 درصدي 07/0 حمل و نقل نيز با افزايش يخواهد داشت؛ همچنين افزايش يك درصدي در هزينه
  .  گوشت مرغ همراه خواهد بودبازاردر قيمت 

  
 گوشت گوساله 

هاي اخير از افزايش چشمگيري برخوردار بوده   در سال،در ايران هر چند توليد گوشت قرمز    
 واردات راه هزار تن در كشور وجود دارد كه از 100 اما همچنان مازاد تقاضايي در حدود ،است

تواند تاثير  تغييرات قيمت در بازار جهاني و نرخ تعرفه ميرسد  از اين رو به نظر مي. گردد تامين مي
 ،ي كه اين تاثيرگذاري را اندك نموده استهاي اما يكي از مورد،بااليي بر قيمت داخلي داشته باشد

 ايراني تمايل فراواني براي مصرف  ياز آنجا كه جامعه. استالگوي مصرف گوشت قرمز در كشور 
 درصد جانشين 100تواند كااليي  قرمز منجمد نمي  ين رو گوشت از ا،گوشت به صورت گرم دارد

قرمز دولت نتواند از اهرم   مرغ و گوشت  شود در بازار گوشت داخلي باشد و همين امر نيز موجب مي
  .  واردات براي تنظيم بازار داخلي استفاده نمايد

 Panel Data و  Poolingانتخاب بين آزمون : نخستآزمون 

 و Panel data يها ن روشي انتخاب بي براح داده شد،ي توضبخش پيش در  كه گونههمان
Poolingي، از آماره  Fيجهيجا، با توجه به نت نيدر ا. مر استفاده شده استي ل  F =7/63فرض ، 

H0 زيرا شود  يم ردF(9,120)  يها روشن ي، بنابرا75/2  برابر است با درصد5 در سطح Panel  
  .شوند يانتخاب م

  آزمون انتخاب بين اثرات ثابت يا اثرات تصادفي: دومن آزمو
 محاسبه  يآماره. شود هاسمن استفاده مي   ي بدين منظور از آماره، كه گفته شد گونههمان    

  ي چي دو با درجه يكه مقدار آماره با توجه به اين. باشد  مي46/2213شده از اين آزمون برابر 
، لذا مقدار محاسبه شده از مقدار چي دو در جدول )α=05.0يادر از(باشد   مي20 برابر 4آزادي 
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بنابراين اثرات تصادفي ناسازگار است و الزم ، شود  رد مي H0  ي بنابراين فرضيه،تر است بزرگ
  .است جهت برآورد از روش اثرات ثابت استفاده شود

  آزمون واريانس ناهمساني: آزمون سوم
 ضريب الگرانژ استفاده  ي جهت آزمون واريانس ناهمساني از آماره،اشاره شد كه  گونههمان    
در (جدول 2.732=(8)2$�   يآماره. است 7,854 محاسبه شده  يمقدار آمارهشود،  مي
باشد، لذا واريانس  تر از چي دو جدول مي  از آنجايي كه چي دو محاسبه شده بزرگ)α=05.0يازا

مدل معرفي شده .  جهت برآورد استفاده نمودGLSبايستي از روش  ميناهمساني وجود دارد و 
، اثرات ثابت )GLS(براي تابع انتقال گوشت مرغ با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته 

با افزايش يك  بر اساس اين جدول، .استآمده  4جدول  در آن  ينتيجه وروش پانل برآورد 
 درصد 0,392داخلي گوشت گوساله، قيمت بازاري اين محصولي  قيمت توليدكننده درصدي در

 افزايش يك درصدي قيمت جهاني گوشت گوساله، رشد سوي ديگر،از . افزايش خواهد داشت
در اثر افزايش يك درصد در تعرفه،  .  درصدي قيمت بازاري آن را به همراه خواهد دشت0,064

 درصد از تقاضاي 15با توجه به اين كه حدود . يابد رصد افزايش مي د0,331قيمت داخلي اين كاال 
مرغ   تأثيرپذيري اين محصول از تعرفه در مقايسه با گوشت،شود  واردات تامين ميراهداخلي از 

 داخلي بيش از قيمت جهاني  ي ولي تأثيرگذاري آن از افزايش قيمت توليدكننده،بسيار باالتر است
 متأثر از افزايش  ي نخستزايش قيمت بازار داخلي اين كاال در درجهبدين مفهوم كه اف. است

  .است افزايش نرخ تعرفه و قيمت بازار جهاني دوم  يداخلي و در درجهي قيمت توليد كننده 
  

  تاثير افزايش نرخ تعرفه بر قيمت داخليي محاسبه 
 كشش بدست آمده در  درصد الزم است از90براي محاسبه تاثير افزايش نرخ تعرفه تا سطح     

  :استكشش به صورت زير ي بر اساس اين رابطه نحوه محاسبه .  استفاده شود3ي رابطه 
 

e=�¨P/�¨(T/100+1)*(T1/100+1)/P1                                                     )5(  
ات قيمت ، تغييرمي باشدآن ي  محاسبه در پيباال آنچه مجهول است و دولت ي  رابطه بر اساس

براين اساس براي هر يك از محصوالت منتخب تاثير تعرفه به صورت زير . در اثر تغيير تعرفه است
  :محاسبه شده است

 4 از 1388 سال  ي قانون بودجه40  ي گوشت مرغ نيز بر اساس ماده يتعرفه:  گوشت مرغ- الف
 درصد برخوردار 39/11 درصد افزايش خواهد يافت در نتيجه قيمت داخلي از رشد 90درصد به 
  . خواهد بود
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يابد و بر همين   درصد افزايش مي90 درصد به 4گوشت قرمز از ي نرخ تعرفه :  گوشت قرمز- ب
  .  درصد خواهد بود37/27اساس ميزان افزايش در قيمت داخلي گوشت قرمز 

  
  هانتيجه گيري و پيشنهاد

ي، طراحي آن بر مبناي راهـبردي ا  تعرفـه يترين شرط يك نظام بهينـه ترين و اساسي مهم    
هاي درازمـدت دولت، مزيت نسبي  ها و برنامه گيري در ايـن نوع راهبرد، جهت. درازمـدت اسـت

 ارز آوري و اشتغالزايي، راهـبردي بـودن كاالها  يبندي محصوالت از نظر درجه محصوالت، اولويت
هـا و  گيري  اين نوع راهبرد جهتدر. غذايي معين و مشخص است  و ارتباط آنها با بحث امنيت

بازار داخلي و جهاني محصوالت بنا شده و بر  هاي درازمدت دولت بر مبنـاي وضـعيت توليـد برنامه
بندي   اهميت و حساسيت براي كشور تقسيم ي به راحتي كاالها را به لحاظ درجهتوان مي  آناساس

چنانچه سياست و نظام . ها اعمال نمود د آناي در مور ، سياست تعرفـهاين موضوعكرد و با توجه به 
. هاي ساالنه خواهد بود  نوسانكم ترين، مسلماً داراي  اي بـر پايه چـنين راهـبردي بنـا شـود تعرفه

كه شرايط توليد و بـازار داخلي و جهاني را در درون خود دارد، با  چنين نظامي بـا توجه بـه اين
تواند از توليدات داخلي حمايت مؤثر و  يت كاالها، مي اهميت و حساس يدرجه درنظر گرفتن 

 .منطقي به عمل آورد
تعرفه چنانچه با اجرايي ي  عوامل بـاال در يك نظام بهينه  يبا اين حال در نظر گرفتن همه    

 دنيا نشان  ي كشورهاي پيشرفته يتجربه. ، آثار مثبت زيادي به بار نخواهد آورد ضعيف همراه شود
از  ،خود اي اين گـروه كشـورها به منظـور حمايـت مـؤثر و منطقي در اجراي نظام تعرفه  كهدهد مي

 اي  تعرفـهي از اين رو الزم است در يك نظـام بهينـه . برنـد سود مياي  ابزارهاي متنوع تعرفه
  .گيري از ابزارهاي متنوع براي موفقيت اين نظام در نظر گرفته شود اجرا و بهرهي شـيوه 
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  پيوست ها
الوداد در  كامله هاي  كاربردي دولتي  نرخ تعرفه  ي تصويري كلي از ميانگين ساده - 1جدول 

  .2003سال 
  شرح   صفر از كل خطوط ي تعرفه سهم  ميانگين ساده

غيركشاورزي   كشاورزيغيركشاورزي   كشاورزي  كل
  9/1  2/0  18  4/23  7/18  الجزاير
  2/6  1/8  8/14  3/10  2/14  آرژانتين
  8/76  9/27  3/2  2/7  3  ارمنستان
  1/42  5/69  6/4  1/1  2/4  استراليا
  6/2  6/2  1/14  7/11  8/13  برزيل
  5/38  6/49  2/4  1/3  �  كانادا

  7/0  0  4/17  3/22  18  افريقاي مركزي
  8/0  0  9/5  6  6  شيلي
  3/3  5/2  3/11  2/19  4/12  چين
  6/0  0  4/19  8/22  9/19  مصر

  24  9/25  4  5/16  2/4  اتحاديه اروپا
  0  0  3/26  1/34  3/27  ايران.ا.ج

  5/47  2/29  7/2  3/7  2/3  ژاپن
  8/44  5/27  1/12  8/19  1/13  اردن
  4/41  4/17  4  7/14  4/5  لبنان
  1  3/2  1/17  5/24  14  مكزيك
  0  0  5/27  6/48  2/30  مراكش
  0  0  6/16  4/20  1/17  پاكستان
  4/2  0  ¾  4  7/4  فيليپين
  5/10  5/5  8/15  1/24  9/16  روماني
  6/0  2/1  1/10  9/8  9/9  روسيه
  100  7/99  0  0  0  سنگاپور

  3/52  4/40  3/5  1/9  8/5  افريقاي جنوبي
  2/41  5/11  7/6  19  2/8  سريالنكا

  9/15  5/19  0  0  0  يسيسو
  4/14  2/23  5/5  3/16  9/6  تايوان
  7/20  12  5  9/42  10  تركيه
  6/31  2/26  7/3  1/5  9/3  آمريكا

  3/37  1/58  1/11  2/10  11  ازبكستان
 Source: WTO-IDB and UNCTAD, World Trade Report 2004, PP: 204-208 
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     الوداد در  كامله هاي   كاربردي دولت ي نرخ تعرفه ي تصويري كلي از ميانگين ساده- 2جدول
  2007سال 

  صفر از كل خطوطي  تعرفه  سهم  ميانگين ساده
  شرح

غيركشاورزي   كشاورزيغيركشاورزي   كشاورزي  كل
  1,6  0,2  17,8  23,2  18,6  الجزاير
  14,1  6,4  12,2  10,2  12,0  آرژانتين
  77,3  32,0  2,3  6,9  2,9  ارمنستان
  44,9  74,9  3,8  1,3  3,5  استراليا
  5,4  6,2  12,5  10,3  12,2  برزيل
  56,8  46,0  3,7  17,9  5,5  كانادا
  0,3  0,6  6  6,0  6,0  شيلي
  6,8  5,7  9  15,8  9,9  چين
  7,1  13,7  9,2  66,4  16,7  مصر

  31,0  29,9  3,8  15  5,2  اتحاديه اروپا
  0  0  25,8  28,9  26,2  ايران.ا.ج

  54,9  35,0  2,6  21,8  5,1  ژاپن
  52,8  28,5  10,1  18,6  11,2  اردن
  42,7  18,5  5,0  19,3  6,9  لبنان
  15,9  9,2  11,2  22,1  12,6  مكزيك
  22,9  14,1  20  42,9  23,0  مراكش
  0  0  13,8  15,8  14,1  پاكستان
  3,2  0,1  5,8  9,6  6,3  فيليپين
  10,3  5,3  10,5  14,6  11,0  روسيه
  100  99,8  0  0,1  0  سنگاپور

  61,8  45,0  7,6  9,2  7,8  افريقاي جنوبي
  14,01  4,9  9,1  22,1  11,0  سريالنكا
  32,3  26,5  4,6  17,5  6,3  تايوان
  25,0  14,8  4,8  46,7  10  تركيه
  49,6  30,4  3,2  5,5  3,5  آمريكا

  1,5  0,2  15,1  18,6  15,6  ازبكستان
  17,0  5,1  6,6  49,0  12,2  كره جنوبي
  6,8  21,2  4,7  7,6  5,0  عربستان

        Source: WTO.org 
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  .گوشت مرغ بررسي اثرات تغييرات قيمت جهاني، قيمت كاالهاي داخلي، تعرفه، بر قيمت.-3جدول
  متغير نتايج بدست آمده 

519/1 ∗∗∗ 
)197/0( 

 جزء ثابت

108/0 ∗∗∗ 
)0199/0( 

 قيمت جهاني

6790/0 ∗∗∗ 
)1977/0( 

 قيمت توليد كننده داخلي

1377/0 ∗∗∗ 
)0268/0( 

 +1تعرفه

0796/0 ∗∗ 
)0316/0( 

  هزينه هاي تجاري

 تعداد مشاهدات 135
760/00 Ρ2 

  . باشندمتغيرهاي مربوطه مي(Standard Error)اعداد داخل پرانتز بيانگر مقادير خطاي معيار 
  . نمايش داده شده است∗∗∗ و ∗∗، ∗م يبا عال% 1و % 5، 10%

   بررسي اثرات تغييرات قيمت جهاني، قيمت كاالهاي داخلي، تعرفه، بر قيمت گوشت گوساله-4جدول

  متغير نتايج بدست آمده
930/2 ∗∗∗ 

)4706/0( 
 جزء ثابت

0644/0∗ 
)0328/0( 

 قيمت جهاني

392/0 ∗∗∗ 
)0049/0( 

  كننده داخليقيمت توليد

331/0 ∗∗∗ 
)0454/0( 

 1+تعرفه

0284/0 
)0197/0( 

  هزينه هاي تجاري

 تعداد مشاهدات 153

966/0 Ρ2 

  . مي باشندمتغيرهاي مربوطه(Standard Error)بيانگر مقادير خطاي معيار اعداد داخل پرانتز 
  . نمايش داده شده است∗∗∗ و ∗∗، ∗م يبا عال% 1و % 5، 10%
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