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چکیده
مطالعۀ حاضر بر اساس دادههای آماری طی دورۀ زمانی  1383-1387به بهرآورد و
اندازه گیری تجارت درون صنعت و انواع آن و بررسی اثر نرخ تعرفه بهر تجهارت درون
صنعت ایران و آلمان میپردازد .برای این منظور ابتدا با ب کارگیری شاخص گروبل -لوید
میزان تجارت درون صنعت در سطح  8رقم تجمیع  HSمحاسهه شهده اسهت .سها

بها

استفاده از س روش گریناوی ،هاین و میلنر ( ،)1994روش فونتان و فرودنههرگ ()1997
و روش اظهر و الیوت ( )2006انواع میزان تجارت درون صنعت (افقی یا عمودی) تعیهین
شده است .در نهایت با ب کارگیری روش دادههای ترکیهی ،اثر نهرخ تعرفه بهر تجهارت
درون صنعت برآورده شده است .نتایج نشان میدهد ک میزان تجارت درون صنعت میهان
ایران و آلمان اندک بوده و بیشتر از نوع عمودی با کیفیت پهایین اسهت .همچنهین نهرخ
تعرف بر تجارت درون صنعت ،اثر منفی و معنیداری دارد .در چارچوب نتایج به دسهت
آمده ،پیشنهاد میشود ،سیاستهای اقتصادی و تجارت خارجی ب گون ای باشد ک شرایط
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
استاد اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
استادیار اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
نویسندۀ مسئول :سیدعبدالمجید جالئی ()Email: jalaee@uk.ac.ir
تاریخ دریافت94/3/27 :

تاریخ پذیرش94/11/5 :
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را برای بیشتر کردن تجارت درون صنعت فراهم آورد تا بتوان از منافع سرشار ایهن نهوع
تجارت بهره برد .این امر لزوم توج هرچ بیشتر ب چگونگی اثرگذاری تعرف ها را آشکار
میسازد.

واژگان کلیدي :تجارت درون صنعت عمودی ،تجارت درون صنعت افقی ،نرخ تعرف .

طبقه بندي .F12, F13, F14 :JEL
مقدمه
فرضهای اساسی نظریۀ سنتی تجاار بینالملا عبارتناد ا  :وجاود رقابات کاما و
همگن بودن کاالهایی کا در سا ب بینالملا مبادلا میشاوند .تتای نگااهی غیردقیاق با
واقعیتها نشان میدهد کا اشالال باا ار متتااو باا رقابات کاما قاعاده باوده و اساتثناء
محسوب نمیشود .همچنین تمایز محصول بسیار متداولتر ا همگنی محصول است .ا ده
 1980الگوی نظری های جدید تجار بینالمل کا رویلارد ساا مان عانعتی با تجاار
بینالمل خوانده میشوند ،متولد گردید .ویژگی مشاتر

ایان نظریا ها ایان اسات کا در

آنها فرض رقابت کام و یا همگنی کاالها کنار گذاشت شده است .بناابراین تجاار باین
کشورها را تنها با نظریا سنتی نمیتوان توضیب داد و تجاار میاان کشاورها با دو دسات
درون عنعت و تجار بینعنعت تقسیم میگردد .تجار بین عنعت ب وسایل نظریا های
سنتی و تجار درونعنعت با کما

نظریا های جدیاد تجاار

تجار بین عنعت نتیج ی موجودی عوام متتاو و تخصا

توضایب داده میشاود.

طلبی اسات کا در تئاوری

سنتی هلشر -اوهلین پیشبینی شده است(.روداس -مارتینی)1998 ،1
تجار درون عنعت ،در تقیقت عادرا و واردا همزمان در یا

عانعت و در

مینۀ کاالهای مشاب است ک معموالً میان شرکای تجااری مشااب مثا کشاورهای عانعتی
عور میگیرد و کشورهایی ک ا نظر موجودی عوام  ،س ب درآماد و فنااوری تتااو
عمدهای دارند ،معموالً تجار باین عانعتی را با کاار میبرناد .ا ساویی م العاا نشاان
میدهد ک با فرایند یلپارچگی و مسئلۀ سرمای گذاری خارجی و فعالیت شارکتهای چناد
ملیتی ،تجار درون عنعت بین کشورهای توسع یافت و در تالتوساع با شاد افازایش
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یافت است (ژینگ .)2007 ،2همچنین کشورهای در تال توساع  ،کاالهاای واسا ای را در
مرتل ای ک نیروی کار بیشتری ال م دارد ،وارد کرده و پس ا پردا ش در داخا  ،دوبااره
ب کشورهای عنعتی ب عنوان کاالهای نهایی عاادر میکنناد .اگار کااالی واسا ای وارد
شده و کاالی نهایی عادر شده در ی

گروه تجاری قرار گیرند ،این نوع تجار  ،تجار

درون عنعت خواهد بود (روداس -مارتینی .)1998 ،این نوع تجار دو جزء مهم دارد کا
عبارتند ا  :تجاار درون عانعت افقای و عماودی .تجاار درون عانعت افقای هنگاامی
وجود دارد ک محصوال مشاب با ویژگیهای ظاهری (و ن کیتیتی) متتاو مثا رناگ و
اندا ه ب طور همزمان عادر و وارد میشاوند .تجاار درون عانعت عماودی ،با تجاار
ی

نوع کاال ک ا نظر کیتیتی با انواع دیگر ،متتاو باشد ،گتت میشاود (آذربایجاانی و

ایزدی .)1385 ،این دو جزء با شااخ

های ایساتا -کا در مق اخ خاعای ا ماان هساتند-

اندا هگیری میشوند و پویایی تجار درون عنعت در طای ماان با وسایلۀ شااخ
دیگری اندا هگیری میشود کا با شااخ

های

های تجاار درون عانعت تاشای ای مشاهور

هستند .کشورها بر اساس تجار درون عنعت میتوانند ا مزایای با ارهای بزرگ منتعات
ببرند .ی

کشور با تجار درون عنعت میتواند همزمان تعداد محصوال تولیاد شاده را

کاهش دهد و بار تناوع کاالهاای قابا تصاول بارای مصار

کننادگان داخلای بیافزایناد

(کروگمن و اوبیستیلد.)2000 ،
تجار آ اد تولید جهانی و منافخ تمام کشورها را تاداکثر میکناد و در عما تماام
کشااورها محاادودیتهایی باار ساار راه جری اان آ اد در تجااار بینالمل ا وضااخ میکننااد.
مهمترین نوع محدودیت تجاری تعرف نام دارد .تعرف  ،مالیا یا عوارضی است ک بر یا
کاال هنگام عبور ا مر ی
مثابۀ ی

کشور وضخ میشاود (ساالواتوره .)1990 ،با طاور معماول با

منبخ درآمد دولتی و تمایت ا بخشهای خاعای ا اقتصااد با کاار مایرود .باا

توج ب موارد ذکر شده میتوان نتیج گرفت ک بررسای تجاار درون عانعت و عواما
مؤثر بر آن ا جمل تعرف ا اهمیات ویاژهای برخاوردار اسات و میتواناد شارایر را بارای
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تعام بیشتر با اقتصااد جهاانی فاراهم آورد .بناابراین ،تحقیاق تاضار ،با دنباال بارآورد و
اندا هگیری تجار درون عنعت ،انواع آن و تبیین اثر تعرفا بار تجاار درون عانعت در
ایران است و در آن سعی شده ،شرای ی بارای سیاساتهای تعرفا ای تحلیا نمایاد کا در
جهت افزایشتجار درون عنعت باشد .این مقالا شاام چهاار بخاش ،ادبیاا موضاوع،
مبانی نظری ،برآورد مدل و نتیج گیری است.
ادبیات موضوع

م العا متعددی در مین تجار درون عنعت انجام شده است .ضایایی بیگادلی و
تسنپور ( )1383ب اندا هگیری تجار درون عنعت کشورهای عضاو ساا مان کنتارانس
اسالمی در طی سالهای ( )2001-1997پرداخت اند .همچنین آذربایجانی و ایازدی ()1385
تجار درون عانعت ایاران باا چاین را بررسای کارده و نشاان دادهاناد کا تجاار درون
عنعت ،سهم بسیار اندکی ا تجار ایران با چین را تشالی میدهاد .راساخی ( )1386با
برآورد و بررسی عوام تعیینکنندۀ تجاار درون عانعت ایاران پرداختا اسات .با عالوه
فالتتی و سلیمانی( )1387الگوی تجار درون و بین عنعت ایاران در مق اخ ماانی 2003
را با استتاده ا مدل جاذب بررسی کردهاند .در م الع ای دیگر راسخی ( )1387ب برآورد و
های

بررسی میزان انواع تجار درون عنعت بین ایران و اتحادی اروپا با استتاده ا شااخ
پویای اندا هگیری تجار درون عنعت طی دورۀ مانی  1997-2003پرداخت است.

یو )2002( 3سعی نموده است کا کاارآفرینی را با تئوریهاا و مادلهای اساتاندارد
تجار درون عنعت وارد سا د .کاندوگان )2003( 4با ب کااربردن اناواع مادلهای جاذبا
نشان داده است ک متغیرهای تئوری تجار با با دهی فزاینده ا جملا عارف های ناشای ا
مقیاس ،همسانی س ب درآمد و تعداد انواع تولیاد ،نقاش مهمای در تجاار درون عانعت
خصوعاً تجار درون عنعت افقی باا ی میکنناد .همچناین لوجا  )2003( 5یا

تعاادل

عمومی دوتایی برای تحلی اثرا تجار درون عنعت در کاالهای واسا ای و کاالهاای
نهایی را با توج ب بهرهوری تولید کاالهای نهایی ارائ نموده است .ب عالوه کوکرویسالی
و اکسن )2003( 6تحلیلی را ک در آن ریس

گریزی با تجار بینالمل ترکیب میشاود،
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ارائ میکنند .نتایج نشان میدهد ،عدم اطمینان تقاضا باعث متنوع ساختن با ار میشود کا
مبنای تجار بینالمل در کاالهای یلسان و بین کشاورهای یلساان را ایجااد میکناد .در
م العا ای دیگاار برگساتراند و اگاار )2006( 7یا

ماادل تعاادل عمااومی بارای تشااریب اثاار
8

گروب  -لوید ارائ نمودهاند .کیلوچی ،شیمموراس و ژناگ

هزین های تجاری بر شاخ

( )2006ب بررسای عواما تعیینکنناده تجاار درون عانعت پرداخت اناد و با ایان نتیجا
رسیدهاند ک با فرض رقابت انحصاری ،ناهمگنی کاالها و برابری نرخ نسابی دساتمزد میاان
کشورها ،تجار درون عنعت وجود دارد .همچنین بالنس و ماارتین -مونتاانر ( 9)2006با
تحلی راب ۀ میان شاخ

تاشی ای (نهایی) 10تجار درون عنعت و مهاجر پرداخت اناد.

در م الع ای دیگر ،اگر ،اگر و گریناوی )2007( 11پیشنهادی برای انادا هگیری و بارآورد
عوام تعیین کننده ساهم تجاار درون عانعت دوطرفا باا توجا با تئاوری هاای جدیاد
تجار و مؤسسا چند ملیتی ارائ دادهاند .لی و هاان )2008( 12راب اۀ نارخ تعرفاۀ کاره و
چین و سهم تجار درون عنعت را بررسی کرده و ب این نتیج رسایدهاند کا نارخ تعرفا
کشور کره اثر منتی بر سهم تجار درون عنعت کره و چین دارد اما نرخ تعرفا چاین اثار
منتی بر سهم تجار

درون عنعت ندارد.

مباني نظري
اندازهگیري تجارت درون صنعت

تجار درون عنعت ب ورود و عدور همزمان کاالهای متعلق ب ی

عنعت خاص

گتت میشود .اولین کار رسمی ک در آن شاخصی برای اندا هگیری تجار درون عانعت
در تالات تجاار کاامالً درون

ارائ شد ،شاخ

گروب  -لوید ( )1975بود .این شااخ

عنعت مقدار ی

و در تالت کامالً بین عنعت مقدار عتر را دارد.
X it  M it

()1

) ( X it  M it

ک در آن  GLitشاخ

GLit  1 

گروب  -لوید عنعت iام در ساال tام :Xit ،عاادرا عانعت

iام در سال tام :Mit ،واردا عنعت iام در سال tام ،است.
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ایاان شاااخ

دارای نارساااییها و تورشهااای محاسااباتی اساات .ا جملاا تااورش

جغرافیایی و تورش تجمیخ .تورش جغرافیایی مانی برو میکند ک تجاار درونعانعت
در س ب چند بعدی محاسب شود .یعنی عادرا ی
و واردا آن کاالی خاص ا ی

شری

کاالی خاص ب ی

شری

تجااری

تجاری دیگر باشد .برای اجتناب ا آن هماواره

باید روابر تجاری میان کشورها ب عور متقاب بررسی شود .تورش تجمیخ ماانی ایجااد
میشود ک یر گروه کاالهای یادی در ی

گروه کاال ادغام شود .یعنی ا کدهای یا

یا دو رقمی ب جای کدهای  6یا  8رقمی استتاده شود( .گلستراند)13،2002
روشهاي جداسازي تجارت درون صنعت افقي از عمودي

برای جداسا ی تجاار درون عانعت افقای ا عماودی روشهاای مختلتای وجاود
دارد .س مورد ا رایجترین روشها ب نق ا اظهر و الیو ( )2006عبارتند ا :
روش گريناوي ،هاين و میلنر يا ))1994( )GHM

این روش ،با محاسبۀ نسابت خاال

14

ار ش واتاد کا پایا ای بارای آشالار سااختن

تتاو کیتیت است ،آغا میشوند .برای هر محصول ار ش واتاد( )UVباا تقسایم ار ش
پولی تجار ب مقدار (برای قیمت مشخصی ا هار تان) اسات .ساپس نسابت ار ش واتاد
عادرا ب ار ش واتد واردا (یا واردا ب عادرا ) محاساب میشاود و یا

درعاد

پراکندگی ( αدرعد) برای جداسا ی تجار درون عانعت افقای و عماودی محصاوال
متتاو  ،انتخاب میشود .سپس با محاسبۀ راب ۀ ذی میزان تجار درونعنعت عماودی و
افقی تعیین میشود.
()2

 1 

UV X
UV M

1 

( :αدرعااد جداسااا ی)  0/25یااا  0/15درعااد انتخاااب میشااود( .انتخاااب ایاان درعااد
جداسا ی اختیاری است) .اگر نسبت محاسب شده ا ایان محادوده خاار شاود ،تجاار
درون عنعت ا نوع عمودی است .اگر نسبت محاسب شده بیشتر ا  1+αباشاد ،تجاار
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درون عنعت عمودی در محصوال

باکیتیت باال و اگر نسبت محاسب شده کمتار ا 1-α

باشد ،تجار درون عنعت عمودی در محصوال با کیتیت پایین است.
روش فونتان و فرودنبرگ يا ()1997( )FF

15

همانند روش قب است با این تتاو ک در ابتدا برای جداساا ی تجاار دوطرفا ا
تجار ی

طرف س ب جداساا ی ده درعاد در نظار گرفتا میشاود .در عاورتی کا در

روش قب این مقدار عتر در نظر گرفت میشد .هام چناین بارای جداساا ی تجاار درون
عنعت افقی و عمودی برای نسبت ار ش واتد عادرا ب واردا  ،محدوده یار در نظار
گرفت میشود:
1 UV X

1  
1   UV M

()3

ک در آن  α 25/0یا  0/75درعد است( .انتخاب این درعد جداسا ی نیز اختیاری است).
 -3روش اظهر و الیو

( ،16)2006یا (.)AE

این روش بر پای اندا هگیری ساهم هار یا
تجار درون عنعت بوده ،ب شاخ

ا اناواع تجاار درون عانعت ا کا

گروب  -لوید نزدی

است و پراکندگی در کیتیات

محصوال در تجار درون عنعت را اندا هگیری میکناد و ا دیادگاه کشاور داخلای و
کشورخارجی نوع تجار درون عنعت یلسان است.
مهمترین مزیات روش اظهار و الیاو ایان اسات کا عاالوه بار فاراهم کاردن یا
چارچوب هندسای بارای ارائا اطالعاا در ماورد جریاان تجااری دوطرفا  ،محادودههای
متقااارن دارد و با طااور براباار در باااال و پااایین محاادوده مقیاسبناادی شااده اساات .بنااابراین
قادراست باین تجاار

درون عانعت باا کیتیات بااال و پاایین ا دیادگاه کشاور داخلای و

خارجی تتاو قائ شود.
در روش اظهر و الیو ( )2006دو شاخ
شاااخ
مشخ

م رح میشود:

 :PQHک ا سااهم تجااار درون عاانعت افقاای ا ک ا تجااار درون عاانعت را
میکند و ب عور

یر تعریف میشود:
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0PQH2

()4
شاخ

 UV M

X

UV

 UV M

X

UV

PQH  1 

 :PQVک سهم تجار درون عنعت عمودی ا ک تجار درون عنعت را نشان

میدهد و ب عور

یر است:
0PQV2

()5

 UV M

X

UV

 UV M

X

UV

PQV  1 

بااا ساا ب جداسااا ی  85درعااد ،اگاار0/85≥PQH≤1/15باشااد ،تجااار دورن عاانعت
افقی( )HIITوجود دارد.
اگاار PQH<0/85باشااد ،تجااار درون عاانعت عمااودی در محصااوال بااا کیتیاات باااال
( )VIITHوجود دارد.
اگر PQH>1/15باشاد ،تجاار درون عانعت عماودی در محصاوال باا کیتیات پاایین
( )VIITLوجود دارد.
اگر0/85≥PQV≤1/15باشد ،تجار درون عنعت افقی( )HIITوجود دارد.
اگااار PQV<0/85باشاااد ،تجاااار درون عااانعت عماااودی در محصاااوال باااا کیتیااات
پایین( )VIITLوجود دارد.
اگاار PQV>1/15باشااد ،تجااار درون عاانعت عمااودی در محصااوال بااا کیتیاات باااال
( )VIITHوجود دارد.
نظريۀ جديد هکشر -اوهلین (الگوي فالوي)17

نوع تجار بینالمللی کا نظریاۀ سانتی بیاان میکناد ،تنهاا تجاار باین عانعت یاا
تجار محصوال عنایخ مختلف است .نظری های جدید تجار بینالمل  ،تجاار درون
عنعت را توجی میکنند .در این بخش نظریۀ جدیاد هلشار -اوهلاین و اثار تعرفا در ایان
نظری ها بررسی شده است .الگوی مورد بررسی در این مورد الگوی فالوی است کا در آن
انحاارا

ا نظریۀساانتی در تااداق و در آن فاارض میشااود کا هاار وضااعیت ،دامنا ای ا

کاالهای متمایز ا نظر کیتیت را تولید میکند .یعنی تمایز عماودی وجاود دارد .دوم آنلا
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موجودی سرمای دیگر همگن نیست و سرمایۀ قدر تحر

بین عنایخ را ندارد .اما نیروی

کار ،همانند نظریۀ سنتی همگن است و بین عانایخ دارای قادر تحار
وجود ی

اسات .باا فارض

عنعت و با دۀ ثابت نسبت ب مقیاس برای فناوری ،فالوی شااخ

عاددی  aرا

ب گون ای معرفی میکند ک ار شهاای بااالتر ا  aبا محصاول باا کیتیات برتار مرباو
میشود.
فرض میشود ک تولید کاال با کیتیت برتر نیا مند سرمایۀ بیشتاری بارای هار واتاد
است : a ( .شاخ

پیوست ای است ک بیانگر کیتیات کاالهاا اسات :W ).بیاانگر نارخ مازد

جاری و  :Rبیانگر نرخ با دۀ سرمای است .بنابراین ی

واتاد کااال باا کیتیات  aنیا مناد

واتد نیروی کار و  aواتد سرمای است .با فارض رقابات کاما بارای هار کیتیتای،

ی

قیمت باید با هزین واتد تولید برابر گردد (گاندولتو.)1998،
()6

P1 (a)  W1  aR1

()7

P2 (a)  W2  aR2

اندیسهای  1و 2در روابر بااال بیاانگر کشاور 1و کشاور 2اسات کا فنااوری ماورد
استتاده آنها مشاب و سا گار با چارچوب هلشر -اوهلاین اسات .فارض میشاودW1<W2 ،

باشد .برای آن ک تجار عور گیرد ،باید  R1<R2باشد .اگراین فرض پذیرفت شود کا
در هر دو کشور تقاضا برای هر دو محصول با کیتیت پستتر و برتار وجاود دارد ،بناابراین
در تالت تجار آ اد بدون هزین تم ونق تجار بینالملا بارای محصاوال عانعت
مورد نظر وجود دارد .کشور 1کاالی با کیتیت برتار را با کشاور 2عاادر میکناد و ا آن
کشور کاالی با کیتیت پساتتر را وارد میکناد .چاون محصاوال عانعتی مشااب هساتند.
تجار درون عنعت وجود دارد .این تجار با فرضی هلشر -اوهلین سا گار اسات .یارا
R1 R2

W1 W2

است.
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اگر نرخ تعرفۀ  dب این الگاو وارد شاود ،تعرفا وضخشاده با وسایلۀ کشاور 1باعاث
افزایش دامن کیتیتهایی ک کشاور  1میتواناد تولیاد کناد باا هزینا ای پاایینتر ا قیمات
وارداتی ب عالوه تعرف میشود و این کشور واردا را جایگزین تولید داخ خواهد کارد.
کشور  2البت ب تولید این کیتیتها برای مصر

داخ ادام خواهاد داد .با طاور دقیاقتر،

باید دو کیتیت نهاایی  a2d  a1dمتماایز شاود : aid ( .کاالهاای تولیاد شاده باا کیتیات  aدر
کشور  iبعد ا وضخ تعرف است ).چون کشور  2تولیدکننده منحصر ب فارد دامنا ) (a, a 2d

میباشد .کشور  1تنها میتواناد ) (a1d , aرا تولیاد کناد .هار دو کشاور دامناۀ )  (a2d , a1dرا
تولید کرده اما آنها را با یلدیگر مبادل نمیکنند .برای تعیین این کیتیتهای نهایی ،ابتدا باا
توج ب تعرف مشاهده میشود ک کشور  1ی

کیتیت  aرا وارد کرده و نسبت با ترکیاب

وارد کردن یا تولید داخلی آن و بست ب وضاخ نامعادلا


) (1  d ) P2 ( a


) P1 ( a

بیتتااو

خواهد بود .ب همین ترتیب کشور  2کیتیت  aرا وارد کارده و باین ترکیاب واردکاردن یاا
تولید داخلی و بست ب


وضخ ) P1 ( a


) P2 ( a

بیتتاو خواهد بود .بدین ترتیب دو کیتیات

نهایی بر اساس دو معادلۀ یر تعریف میشود:
()8

) P1(a2d )  (1  d ) P2 (a2d

()9

) P1(a1d )  P2 (a1d

ا معادال شمارۀ  8و  9نتیج میشود:
()10
()11

) W1  a2d R1  (1  d )(W2  a2d R2
W1  (1  d )W2
(1  d ) R2  R1

a2d 

ا معادلۀ  9نتیج میشود:
()12

W1  W2
R2  R1

a1d 

مجله توسعه و سرمايه /دوره چهارم /ش  /1بهار و تابستان  /1390پیاپي 111 /7

 R1و  R2نرخ اجارۀسرمای با توج ب تعرف هستند .ب سادگی میتاوان کنتارل کارد
ک با

 d
a2


a

پس


)P1 (a) (1  d ) P2 (a


و با

 d
a1


a

پس


)P2 (a) P1 (a


خواهد بود .بدین

ترتیب کشور  1کیتیتهای پستتر ا  a 2را وارد کرده و کشور  2کیتیتهای برتار ا
را وارد میکند .در نرخ تعرف عتر یعنی

d 0

واضاب اسات کا

a 2d  a d  a0

a1d

و کشاور

در وضعیت اولیا تجاار آ اد خواهاد باود .بارای کاما کردن بحاث بایاد نشاان داد کا
ad  a1d

است .این مسئل ا این واقعیت ک معادلۀ شمارۀ  11نسبت ب معادلۀ شمارۀ  12هام

مخر بزرگتر و هم عور کوچلتر دارد ،نتیج میشود .بادینترتیب در دامناۀ

) (a2d , a1d

هر دو کشور ،کیتیتها را تولید کرده اما هیچلدام تولید خود را مبادل نمیکنند.
برآورد مدل و تحلیل نتايج

دادههای ب کار گرفت شده برای محاسب میزان تجاار درون عانعت و تعیاین اناواع
آن (تجار درون عنعت عمودی و افقی) عبارتناد ا  :مقادار و ار ش عاادرا و واردا
کاالها در س ب تجمیخ  8رقم ( HSنظام هماهناگ توعایف و کدگاذاری کاالهاا) ا ساال
 1383تا  1387ک ا لوح فشرده دریافتشده ا مرکز آمار گمر

جمهوری اسالمی ایران

استخرا شده است .همچنین دادههای مربو ب نرخ تعرف ا کتابهای مقررا عاادرا
و واردا ک هر سال ا سوی موسس م العا و پژوهشهای با رگانی منتشر میشاود ،با
دست آمده است .برای محاسب تجار درون عنعت میان ایران و آلمان شااخ
لوید ب کار رفت و ب دلی اینل ا ی

شری

گروبا -

تجاری و کاالهای س ب  8رقم تجمیاخ HS

استتاده شده ،تورش جغرافیایی و تورش تجمیاخ وجاود نادارد .بارای تعیاین اناواع تجاار
درون عنعت (عمودی و افقی) ا هر س روش مذکور استتاده شده و در نهایت بررسی اثار
تعرف بر تجار درون عانعت باا اساتتاده ا مادل رگرسایون دادههاای تاابلویی 18عاور
گرفت است .مدل رگرسیونی مذکور ب عور ذی است ک بار اسااس م العا لای و هاان
( )2008ارائ شده است.
()13

log( glit )  i  i log(Tariff )it  uit
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ک در آن  :glitشاخ

گروب -لوید برای کاالهای مختلف و در ساالهای مختلاف،

 :Tariffitنرخ تعرف برای کاالهای مختلاف و در ساالهای مختلاف و  logمعار

لگااریتم

طبیعی متغیرها است.
نتایج نشان میدهد ک تجار درونعنعت ایران با آلمان در سالهای ماورد بررسای
تقریباً در تمام  21فص طبق بندی  HSب جز قسمت اول کا  -مرباو با تیواناا

ناده و

محصوال تیاوانی میشاود -وجاود دارد .بیشتارین میازان تجاار درون عانعت یعنای
بیشترین تعداد کاالها ک در آنها تجار درون عنعت وجود دارد ،مرباو با کاالهاای
قساامت ( 15فلاازا معمااولی و مصاانوعا آنهااا) ،قساامت ( 16ماشااینآال و وسااای
ملااانیلیا ادوا برقاایا اجاازاء و ق عااا آنهاااا دسااتگاههای ضاابر و پخااش عااو ا
دستگاههای ضابر و پخاش عاو و تصاویر تلویزیاونا اجازاء و ق عاا و متترقاا ایان
دستگاهها) قسمت ( 17وسای نقلی مینی ،هوایی ،آبی و تجهیزا ترابری مربو ب آنهاا)
است .سهم تجار درون عنعت ا ک تجار در س ب  8رقم تجمیخ کاالیی ناچیز است.
این ناچیز بودن رقم شاخ

گروب -لوید ب دلی آن است ک این شاخ

در سا ب بااالی

تجمیخ محاسب شده است و هم ب دلی آن است ک ایران و آلمان ا نظار توساع اقتصاادی
در ی

س ب قرار ندارند .دوم آن کا تجاار درونعانعت میاان ایاران و آلماان -باا هار

روشی ک مبنا قرار گیرد -بیشتر ا نوع عمودی است .یعنی کاالهایی باا کیتیات متتااو ،
یا محصوالتی ک در مرات مختلف تولید قرار دارند ،مبادل میشود .بیشتر باودن تجاار
درون عنعت عمودی بیانگر نداشتن قدر رقابت کاالهای تولید شده داخلی ،در با ارهای
جهانی است .نلت دیگر آن ک تجار درون عانعت عماودی باا کیتیات پاایین بیشتار ا
تجار درون عنعت عمودی با کیتیت باال است .نتایج تاع ا این م العا  ،باا م العاا
آذربایجانی و ایزدی( )1385و راسخی( )1387همخوان اسات .قبا ا بارآورد مادل بارای
مشخ

کردن اثر تعرف بر تجار درون عنعت ال م اسات الگاوی مناساب بارای تخماین

مدل در روش رگرسیون دادههای تابلویی تعیین گردد و مدل ب درستی تصریب شود .بادین
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منظور ا آ مونهای معناداری اثرا ثابت (آ مون Fمقید) و آ مون هاسامن اساتتاده شاده
است .نتایج این دو آ مون در جدول شمارۀ  1ارائ شده است.
جدول شمارۀ .1نتايج انتخاب الگو جهت تخمین میزان اثرگذاري تعرفه بر تجارت درون صنعت
P-Value
مقدار آماره
آمارۀ آ مون
نوع آ مون
آ مون  Fمقید
آ مون هاسمن

F

352/58

M

4/106

0/000
0/042

منبخ :محاسبا تحقیق.

بر اساس آ مون  Fبا اتتمال  95%نمیتوان فرضیۀ عتر مبنی بر یلساان باودن اثارا
انتاارادی را در مااورد کاااالهااای مااذکور پااذیرفت .بنااابراین ،نتااایج روش تااداق مربعااا
معمولی ،اریبدار است و باید روشی را اتخااذ کارد تاا اثارا انتارادی ناشای ا نااهمگنی
کاالها در آن لحاظ شود .نتایج آ مون هاسمن بیاانگر آن اسات کا باا اتتماال  95درعاد
فرضیۀ عتر(مبنی بر وجود اثرا تصادفی) را نمیتوان پذیرفت و الگوی ماورد نظار دارای
اثرا ثابت است.
در مدل برآوردی ک در آن شاخ

گروب  -لوید متغیر وابست و تعرف متغیر مستق

استا عرض ا مبداء بیانگر عوام موثر بر تجار درون عنعت اسات کا در مادل لحااظ
نشدهاند و ناهمگن بودن عرض ا مبداء بارای کاالهاای مختلاف نشااندهنده آن اسات کا
عوام موثر بر تجار درون عنعت برای کااالهاای مختلاف ،متتااو اسات .ا ساویی باا
توج ب این دیدگاه ک الگوی اثرا ثابات بارای ماانی مناساب اسات کا ماثالً  Nبنگااه
خاص ا میان بنگاههای موجاود انتخااب مایشاود یاا  Nکشاور ا میاان کشاورهاای آسایا
انتخاب شود( .اشر

اده و مهرگان )1387 ،نتایج آ ماون هاسامن مبنای بار وجاود اثارا

ثابت در مورد این برآورد معقول است .نتاایج تاعا ا ایان تخماین مادل اثارا ثابات و
عرض ا مبداء متتاو برای مقاطخ در جدول شمارۀ  2ارائ شده است.
نتااایج کلای تخماین بیاانگر آن اساات کا تاادود  75درعااد تغییارا متغیار وابساات
(شاخ

گروب  -لوید) ب وسیل متغیر مستق مدل (نرخ تعرفا ) توضایب داده مایشاود .ا

نظر آماری (بر اساس آمارۀ  )tاین ضرایب در س ب اطمینان  95%معنادار هستند .در الگاوی
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مورد بررسی ،تعرف اثر منتی بر تجار درون عنعت دارد .برآورد مدل نشان میدهد یا
درعد افزایشِ مقدار تعرف باعث کاهش 0/71درعدی در تجار درونعنعت میشود.
جدول شمارۀ .2نتايج تخمین مدل اثرگذاري تعرفه بر تجارت درون صنعت طي سالهاي 1383-1387
ضریب

آمارۀ t

P-Value

ضریب ثابت

-3/77

-20/42

0/000

)Log(Tariff

-0/71

-6/52

0/000

Prob(F-statistic)=0.00

F= 551/37

AdjR2= 0/753

R2= 0/754

نام متغیر

منبخ :محاسبا تحقیق.

نوع کاالهایی ک در آنها تجار درون عنعت وجود دارد .بار میازان و چگاونگی
اثرگذاری تعرف بر تجار درون عنعت موثر است و بسات با ناوع کااال و باا ار آن کااال
(اعم ا رقابتی ،رقابت انحصاری و غیره) تتسیر میشود.
نتیجهگیري

تجار درون عنعت ب طور خاص ،نقش مهمای در تجاار کاالهاای عانعتی باین
کشورهای عنعتی بر عهده دارد .ب گون ای ک بیشتر تجار جهانی را شام میشاود .در
طی مان س وح فناوری و قابلیت دستیابی ب سرمای و نیروی کارماهر کشورها ب شد با
ی

دیگر نزدی

شدهاند .ا آنجایی ک اکثر کشورهای در تال تجار در مین فناوری

و منابخ ،مشاب هستندا در بیشتر مواقخ مزیت نسبی آشلاری در ی

عنعت وجاود نادارد.

در نتیج بخش اعظم تجار بینالمل ب شل مبادال دوطرف عنایخ -ک بخاش اعظمای
ا آن ناشی ا عرف جوییهای ناشی ا مقیاس است -ب جای تخص

میاان عانعتی ناشای

ا مزیت نسبی اتتاق میافتد .هرچند ک این نوع تجار بیشتر در بین کشورهای عنعتی و
نیز کشورهایی ک ا نظر توسع اقتصادی در س ب یلسانی قارار دارناد ،عاور میگیارد.
اما با م رح شدن مواردی همچون شرکتهای چندملیتی ،جهانیشدن و سرمای گذاریهای
خارجی ،وجود تجار درون عانعت میاان کشاورهای توساع یافت و در تاال توساع معناا
مییابد .اثر تعرف بر تجار خارجی ب عنوان مهمترین سیاست تجاری ،در تئوری مرسوم و
تئوریهای جدید همواره مورد توج بوده است.
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نتایج تاع ا این محاسبا این تحقیق نشان میدهد ک تجار درون عنعت میاان
ایران و آلمان سهم اندکی ا ک این تجار را تشلی میدهاد .همچناین بیشتار تجاار
درون عنعت ا نوع عمودی با س ب کیتیت پایین است .در بررسیکلی عاور گرفتا در
مورد نحوه و چگونگی اثرگذاری تعرف بر تجار درونعنعت با در نظار گارفتن  36کااال
ک در تمام این  5سال تجار درون عنعت در آنها وجود داشت است .معلوم گردیاد کا
تعرف بر تجار درون عنعت اثر منتی و معنادار دارد .بیشتر باودن تجاار درون عانعت
عمودی ا افقی بیانگر نداشاتن قادر رقابات کاالهاای تولیاد شاده داخلای ،در با ارهاای
جهانی است .البت این ب دلی مزیتهای ساختگی این کاالهاا اسات کا تاا تاد یاادی با
سیاستهای تمایتی ا جمل تعرفا های بااال مرباو میشاود .بناابراین لازوم توجا هرچا
بیشتر ب چگونگی اثرگذاری تعرف و تعیین میزان مناسب این تعرف ها را آشلار میسا د.
پیشنهاد میشود ،سیاستهای اقتصادی و تجار خاارجی با گونا ای باشاد کا شارایر را
برای بیشتر کردن تجاار درونعانعت فاراهم آورد تاا بتاوان ا مناافخ سرشاار ایان ناوع
تجار بهره برد .بنابراین لزوم توج هرچ بیشتر ب چگاونگیاثرگاذاری تعرفا  ،شاناخت
نوع با ار هر کاال و تعیین میزان مناسب این تعرف ها آشلار میشود.
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