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 چکیده
به  بهرآورد و  1383-1387 دورۀ زمانیهای آماری طی حاضر بر اساس داده ۀمطالع

گیری تجارت درون صنعت و انواع آن و بررسی اثر نرخ تعرفه  بهر تجهارت درون اندازه

لوید  -گیری شاخص گروبلکارپردازد. برای این منظور ابتدا با ب صنعت ایران و آلمان می

محاسهه  شهده اسهت. سها  بها  HSرقم تجمیع  8میزان تجارت درون صنعت در سطح 

( 1997گ )(، روش فونتان و فرودنههر1994) اوی، هاین و میلنرگریناستفاده از س  روش 

انواع میزان تجارت درون صنعت )افقی یا عمودی( تعیهین  (2006و روش اظهر و الیوت )

های ترکیهی، اثر نهرخ تعرفه  بهر تجهارت گیری روش دادهکار شده است. در نهایت با ب 

دهد ک  میزان تجارت درون صنعت میهان میدرون صنعت برآورده شده است. نتایج نشان 

چنهین نهرخ کیفیت پهایین اسهت. هم تر از نوع عمودی باایران و آلمان اندک بوده و بیش

دسهت  داری دارد. در چارچوب نتایج به تعرف  بر تجارت درون صنعت، اثر منفی و معنی

باشد ک  شرایط  ایهای اقتصادی و تجارت خارجی ب  گون شود، سیاستآمده، پیشنهاد می
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صنعت فراهم آورد تا بتوان از منافع سرشار ایهن نهوع تر کردن تجارت درون را برای بیش

ها را آشکار گذاری تعرف تر ب  چگونگی اثرتجارت بهره برد. این امر لزوم توج  هرچ  بیش

 سازد.می

 تعرف . نعت افقی، نرختجارت درون صنعت عمودی، تجارت درون ص واژگان کلیدي:

 .JEL: F12, F13, F14طبقه بندي 

 مقدمه

 والملا  عبارتناد ا : وجاود رقابات کاما  نیتجاار  ب نظریۀ سنتی یاساس یهافرض

  باق یاردقیغ ینگااه یشاوند. تتایالملا  مبادلا  منیکا  در سا ب ب ییهاهمگن بودن کاال

 ءتثناباوده و اسادهد کا  اشالال باا ار متتااو  باا رقابات کاما  قاعاده یها نشان متیواقع

ده   محصول است. ا  یتر ا  همگنار متداولیز محصول بسین تمایچنهم .شودیمحسوب نم

 با  تجاار  یلارد ساا مان عانعتیالمل  کا  رونید تجار  بیجد یها ینظر یالگو 1980

در  ن اسات کا یاها ا یان نظریامشاتر  ا یژگید. ویمتولد گرد ،شوندیالمل  خوانده منیب

ن یر  بان تجاایبناابرا ها کنار گذاشت  شده است.کاال یا همگنیقابت کام  و ها فرض رآن

 دو دسات  ان کشاورها با یاب داد و تجاار  میتوان توضینم یا  سنتیکشورها را تنها با نظر

 یها یال  نظریب  وسا ن عنعتیگردد. تجار  بیم میعنعت تقسنیدرون عنعت و تجار  ب

 .شاودیب داده مید تجاار  توضایاجد یها یانظرعنعت با  کما  و تجار  درون یسنت

 یکا  در تئاور اسات یطلبعوام  متتاو  و تخصا  یموجود یج ینت ن عنعتیتجار  ب

 (1998، 1ینیمارت -روداس).شده است ینیبشین پیاوهل -هلشر یسنت

  عانعت و در یاقت عادرا  و واردا  همزمان در یدر تق تجار  درون عنعت،

 یعانعت یمشااب  مثا  کشاورها یتجاار یان شرکایم معموالًک   مشاب  است  مینۀ کاالهای

تتااو   فنااوریعوام ، س ب درآماد و  یک  ا  نظر موجود ییرد و کشورهایگیعور  م

م العاا  نشاان  ییا  ساو برناد.یرا با  کاار م ین عانعتیتجار  با معموالًدارند،  یاعمده

چناد  یهات شارکتیو فعال یخارج یگذار یسرما ۀو مسئل یلپارچگیند یدهد ک  با فرایم

ش یتوساع  با  شاد  افازاافت  و در تالیتوسع  ین کشورهای، تجار  درون عنعت بیتیمل
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را در  یاواسا   یدر تال توساع ، کاالهاا ین کشورهایچنهم .(2007 ،2نگی)ژ افت  استی

ال م دارد، وارد کرده و پس ا  پردا ش در داخا ، دوبااره  یشتریکار ب یرویک  ن یامرتل 

وارد  یاواسا   یکنناد. اگار کااالیعاادر م یینها یب  عنوان کاالها یعنعت یب  کشورها

ن نوع تجار ، تجار  یرند، ایقرار گ ی  گروه تجاریعادر شده در  یینها یشده و کاال

این نوع تجار  دو جزء مهم دارد کا   .(1998 ،ینیمارت -)روداس خواهد بود درون عنعت

عبارتند ا : تجاار  درون عانعت افقای و عماودی. تجاار  درون عانعت افقای هنگاامی 

)و ن  کیتیتی( متتاو  مثا  رناگ و  های ظاهریوجود دارد ک  محصوال  مشاب  با ویژگی

شاوند. تجاار  درون عانعت عماودی، با  تجاار  اندا ه ب  طور همزمان عادر و وارد می

)آذربایجاانی و  شاودی  نوع کاال ک  ا  نظر کیتیتی با انواع دیگر، متتاو  باشد، گتت  می

 -کا  در مق اخ خاعای ا   ماان هساتند -های ایساتا(. این دو جزء با شااخ 1385 ایزدی،

های شااخ  وسایلۀشوند و پویایی تجار  درون عنعت در طای  ماان با  گیری میاندا ه

ای مشاهور های تجاار  درون عانعت تاشای کا  با  شااخ  شودگیری میدیگری اندا ه

بزرگ منتعات  یبا ارها یایتوانند ا  مزایکشورها بر اساس تجار  درون عنعت م هستند.

د شاده را یاتواند همزمان تعداد محصوال  تولیم   کشور با تجار  درون عنعتیرند. بب

 نادیافزایب یمصار  کننادگان داخلا یقابا  تصاول بارا یکاهش دهد و بار تناوع کاالهاا

 .(2000 لد،یستی)کروگمن و اوب

کناد و در عما  تماام یو منافخ تمام کشورها را تاداکثر م ید جهانیتجار  آ اد تول

کننااد. یالملاا  وضااخ منیان آ اد در تجااار  بیااباار ساار راه جر ییهاتیکشااورها محاادود

  یااست ک  بر  یا عوارضیا  یتعرف  نام دارد. تعرف ، مال یت تجارین نوع محدودیترمهم

با  طاور معماول با   .(1990 ،)ساالواتوره شاودی  کشور وضخ میکاال هنگام عبور ا  مر  

باا  رود.یا  اقتصااد با  کاار ما یخاعا یهات ا  بخشیو تما ی  منبخ درآمد دولتی ۀمثاب

توان نتیج  گرفت ک  بررسای تجاار  درون عانعت و عواما  توج  ب  موارد ذکر شده می

تواناد شارایر را بارای ای برخاوردار اسات و میجمل  تعرف  ا  اهمیات ویاژه مؤثر بر آن ا 
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بارآورد و بناابراین، تحقیاق تاضار، با  دنباال  .تر با اقتصااد جهاانی فاراهم آوردشتعام  بی

در  ین اثر تعرفا  بار تجاار  درون عانعتتبیگیری تجار  درون عنعت، انواع آن و اندا ه

در  ایاد کا ای تحلیا  نمهای تعرفا ، شرای ی بارای سیاساتسعی شده آن در ایران است و

 ، ادبیاا  موضاوع،بخاش چهااراین مقالا  شاام   باشد. تجار  درون عنعتافزایش جهت

 گیری است.مبانی نظری، برآورد مدل و نتیج 

 ات موضوعیادب

و  ضایایی بیگادلی انجام شده است. ن  تجار  درون عنعتیدر  م یم العا  متعدد 

 گیری تجار  درون عنعت کشورهای عضاو ساا مان کنتارانس( ب  اندا ه1383پور )تسن

( 1385) یزدیاو ا یجانیآذرباچنین اند. هم( پرداخت 1997-2001های )اسالمی در طی سال

 تجاار  درونکا  ناد اهکارده و نشاان داد ین را بررسایران باا چایاا تجار  درون عانعت

( با  1386) راساخی دهاد.ی  مین را تشالیران با چیا  تجار  ا یار اندکیسهم بس ،عنعت

 عالوهبا تجاار  درون عانعت ایاران پرداختا  اسات.  کنندۀبرآورد و بررسی عوام  تعیین

 2003 یران در مق اخ  ماانیاا ن عنعتیتجار  درون و ب ی( الگو1387)یمانیو سل یفالتت

آورد و ب  بر (1387) یراسخ گرید یادر م الع  .اندکرده یاده ا  مدل جاذب  بررسرا با استت

 یهاا  شااخ    اروپا با استتادهیران و اتحادیا بینزان انواع تجار  درون عنعت یم یبررس

 پرداخت  است. 1997-2003 دورۀ  مانی یتجار  درون عنعت ط یریگاندا ه یایپو

های اساتاندارد هاا و مادلآفرینی را با  تئوری( سعی نموده است کا  کاار2002) 3یو

جاذبا   یها( با ب  کااربردن اناواع مادل2003) 4کاندوگانتجار  درون عنعت وارد سا د. 

ا   یناشا یهانده ا  جملا  عارف یفزا یتجار  با با ده یتئور یرهاینشان داده است ک  متغ

ون عانعت در تجاار  در ید، نقاش مهمایاتعداد انواع تول و س ب درآمد یاس، همسانیمق

  تعاادل یا( 2003) 5 لوجان یچنا. همکننادیم یباا  یافق تجار  درون عنعت اًخصوع

 یو کاالهاا یاواسا   یدر کاالها   اثرا  تجار  درون عنعتیتحل یراب ییدوتا یعموم

 یسالیکوکرو عالوهب . ارائ  نموده است یینها ید کاالهایتول یوررا با توج  ب  بهره یینها

شاود، یب میترک المل بینبا تجار   یزیگرس یرا ک  در آن ر یلی( تحل2003) 6و اکسن
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شود کا  یبا ار منان تقاضا باعث متنوع ساختن یدهد، عدم اطمیج نشان مینتا .کنندیارائ  م

در  کناد.یجااد میلساان را ای ین کشاورهایلسان و بی یالمل  در کاالهانیتجار  ب یمبنا

ب اثاار یتشاار یبارا عمااومی  ماادل تعاادل یا( 2006) 7و اگاار گاار برگساتراندید یام العا 

 8مموراس و ژناگیش ،یلوچیاند. کارائ  نموده دیلو -بر شاخ  گروب  یتجار یهان یهز

جا  ین نتیااناد و با  اکنناده تجاار  درون عانعت پرداخت نییعواما  تع یبررسا( ب  2006)

ان یادساتمزد م ینرخ نساب یو برابر کاالها یناهمگن، یاند ک  با فرض رقابت انحصاردهیرس

با   9(2006) مونتاانر -نین بالنس و ماارتیچنهم .کشورها، تجار  درون عنعت وجود دارد

 .انادپرداخت  تجار  درون عنعت و مهاجر  10(یی)نها یا یتاش شاخ  انیم ۀ  راب یتحل

گیری و بارآورد ( پیشنهادی برای انادا ه2007) 11اویای دیگر، اگر، اگر و گریندر م الع 

عوام  تعیین کننده ساهم تجاار  درون عانعت دوطرفا  باا توجا  با  تئاوری هاای جدیاد 

ره و کا ۀنارخ تعرفا ۀ( راب ا2008) 12و هاان یلاند. چند ملیتی ارائ  داده مؤسسا تجار  و 

اند کا  نارخ تعرفا  دهیج  رساین نتیب  او  کرده یبررسرا  ن و سهم تجار  درون عنعتیچ

ن اثار ین دارد اما نرخ تعرفا  چایبر سهم تجار  درون عنعت کره و چ یکره اثر منتکشور 

 .عنعت نداردبر سهم تجار  درون  یمنت

 ينظر يمبان

 صنعتتجارت درون  يریگاندازه

  عنعت خاص یمتعلق ب   یعدور همزمان کاالها تجار  درون عنعت ب  ورود و

نعت تجار  درون عا یریگاندا ه یبرا یشاخصآن  ک  در یکار رسم نیاول .شودیمگتت  

ون در کاامالًتالات تجاار   ن شااخ  دری. ا( بود1975) دیلو -شاخ  گروب  ارائ  شد،

 دارد. رامقدار عتر  ن عنعتیب کامالًتالت  در   ویعنعت مقدار 

(1) 
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عاادرا  عانعت : itX ام،tام در ساال iعنعت  لوید -شاخ  گروب  itGL ک  در آن

i ام در سالtام، itM واردا  عنعت :i ام در سالtاست.ام ، 
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 تااورش ا  جملاا  اساات. یمحاساابات یهاااها و تورشیینارسااا ین شاااخ  دارایااا

عانعت کند ک  تجاار  درونی  مبرو ی مان ییایتورش جغراف .خیتجم تورش و ییایجغراف

 ی  تجااری  شریخاص ب   ی  کاالیعادرا   یعنی   شود.محاسب یس ب چند بعد در

واره اجتناب ا  آن هما یبرا گر باشد.ید ی  تجاری  شریخاص ا   یو واردا  آن کاال

جااد یا یخ  ماانیشود. تورش تجم یعور  متقاب  بررس  ها بان کشوریم ید روابر تجاریبا

  یا یا  کدها یعنی  گروه کاال ادغام شود. یدر  یادی  یر گروه کاالهایشود ک   یم

 (2002،13)گلسترانداستتاده شود.  یرقم 8ا ی 6 یهاکدب  جای  یا دو رقمی

 هاي جداسازي تجارت درون صنعت افقي از عموديروش

هاای مختلتای وجاود درون عانعت افقای ا  عماودی روش برای جداسا ی تجاار 

  :عبارتند ا (2006) ها ب  نق  ا  اظهر و الیو ترین روشرایج. س  مورد ا  دارد

 GHM) (1994)14(يا  اوي، هاين و میلنرروش گرين

ای بارای آشالار سااختن نسابت خاال  ار ش واتاد کا  پایا  ۀاین روش، با محاسب

 ( باا تقسایم ار شUVبرای هر محصول ار ش واتاد)شوند. میتتاو  کیتیت است، آغا  

ار ش واتاد پولی تجار  ب  مقدار )برای قیمت مشخصی ا  هار تان( اسات. ساپس نسابت 

د شاود و یا  درعامی واردا  ب  عادرا ( محاساب  واردا  )یاار ش واتد عادرا  ب  

درعد( برای جداسا ی تجار  درون عانعت افقای و عماودی محصاوال   α) پراکندگی

عنعت عماودی و ذی  میزان تجار  درون ۀراب  ۀشود. سپس با محاسبمتتاو ، انتخاب می

 شود.افقی تعیین می

(2)   11
M

X

UV

UV  
 

α )انتخاااب ایاان درعااد  شااود.درعااد انتخاااب می 15/0یااا  25/0: )درعااد جداسااا ی(

شاود، تجاار  اگر نسبت محاسب  شده ا  ایان محادوده خاار   .جداسا ی اختیاری است(

باشاد، تجاار   α+1تر ا  است. اگر نسبت محاسب  شده بیشدرون عنعت ا  نوع عمودی 
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 α-1 تار ا  درون عنعت عمودی در محصوال  باکیتیت باال و اگر نسبت محاسب  شده کم

 حصوال  با کیتیت پایین است.باشد، تجار  درون عنعت عمودی در م
 15(1997)( FFيا )گ روش فونتان و فرودنبر

فا  ا  همانند روش قب  است با این تتاو  ک  در ابتدا برای جداساا ی تجاار  دوطر

در عاورتی کا  در  .شاودطرف  س ب جداساا ی ده درعاد در نظار گرفتا  میتجار  ی 

ون شد. هام چناین بارای جداساا ی تجاار  درعتر در نظر گرفت  می روش قب  این مقدار

ظار نمحدوده  یار در عادرا  ب  واردا ، عنعت افقی و عمودی برای نسبت ار ش واتد 

 شود:گرفت  می

(3) 





1
1

1
M

X

UV

UV  
 

 ست.(ااختیاری  درعد است. )انتخاب این درعد جداسا ی نیز 75/0یا  α 25/0 در آن ک 

 .(AE) ، یا16(2006روش اظهر و الیو  ) -3

 گیری ساهم هار یا  ا  اناواع تجاار  درون عانعت ا  کا بر پای  اندا ه این روش

ت لوید نزدی  است و پراکندگی در کیتیا -تجار  درون عنعت بوده، ب  شاخ  گروب 

 و کناد و ا  دیادگاه کشاور داخلایگیری میعنعت را اندا ه محصوال  در تجار  درون

 عنعت یلسان است.کشورخارجی نوع تجار  درون 

کاردن یا  اسات کا  عاالوه بار فاراهم ترین مزیات روش اظهار و الیاو  ایان مهم

های محادوده، چارچوب هندسای بارای ارائا  اطالعاا  در ماورد جریاان تجااری دوطرفا 

بنااابراین اساات.  شاادهبناادی و باا  طااور براباار در باااال و پااایین محاادوده مقیاسمتقااارن دارد 

درون عانعت باا کیتیات بااال و پاایین ا  دیادگاه کشاور داخلای و تجاار  است باین قادر

 شود. خارجی تتاو  قائ 

 شود:می( دو شاخ  م رح 2006روش اظهر و الیو  ) در

کاا  سااهم تجااار  درون عاانعت افقاای ا  کاا  تجااار  درون عاانعت را  :PQHشاااخ  

 شود:کند و ب  عور   یر تعریف میمشخ  می
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(4) 
MX

MX

UVUV

UVUV
PQH




1    20 PQH  

 

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

 دهد و ب  عور   یر است:می

(5) 
MX

MX

UVUV

UVUV




1PQV      20 PQV  

 

باشااد، تجااار  دورن عاانعت 15/1PQH≤≥85/0اگاار ،درعااد 85بااا ساا ب جداسااا ی 

 وجود دارد.( HIITافقی)

باشااد، تجااار  درون عاانعت عمااودی در محصااوال  بااا کیتیاات باااال  >85/0PQHاگاار

(VIITH.وجود دارد ) 

باشاد، تجاار  درون عانعت عماودی در محصاوال  باا کیتیات پاایین  <PQH 15/1اگر

(VIITL.وجود دارد ) 

 ( وجود دارد.HIITن عنعت افقی)ورباشد، تجار  د15/1PQV≤≥85/0اگر

باشاااد، تجاااار  درون عااانعت عماااودی در محصاااوال  باااا کیتیااات  >85/0PQVاگااار

 ( وجود دارد.VIITLپایین)

عمااودی در محصااوال  بااا کیتیاات باااال  تجااار  درون عاانعتباشااد،  <PQV 15/1اگاار 

(VIITH) .وجود دارد 

 (17يفالو ي)الگو نیاوهل -هکشر ديجد ۀينظر

 یااعانعت  باینتجاار  تنهاا کناد، میبیاان  نظریاۀ سانتیکا  المللی بینتجار   نوع

 تجاار  درون ،المل بینتجار  جدید  هایی نظر .استمختلف عنایخ محصوال   تجار 

ایان  اثار تعرفا  درو اوهلاین  -جدیاد هلشار ۀکنند. در این بخش نظریمی توجی  را عنعت

 آن است کا  در یفالو ین مورد الگویا در یمورد بررس یالگو است. شده بررسیها نظری 

ا   یادامناا  ،تیهاار وضااع کاا  شااودیفاارض مدر آن  ودر تااداق   نظریۀساانتیانحاارا  ا  

آنلا   دارد. دوموجاود  یعماود زیتما یعنی .کندیم دیت را تولیتینظر ک  ز ایمتما یکاالها
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 یرویاما ن ندارد. را خین عنایبقدر  تحر   ۀیسرما و ستیگر همگن نی  دیسرما یموجود

. باا فارض اسات قادر  تحار  یخ داراین عانایاست و بهمگن  نظریۀ سنتی همانند ،کار

را  a یشااخ  عادد یفالو ،فناوری یاس برایمقثابت نسبت ب  ۀ  عنعت و با دیوجود 

ت برتار مرباو  یاتیک محصاول باا با  aبااالتر ا   یهااار ش کند ک یم یمعرف یاگون  ب 

 .شودیم

هار واتاد  یبارا یتارشیب ۀیا مند سرماین ت برتریتید کاال با کیشود ک  تولیفرض م

انگر نارخ مازد یاب :W ای است ک  بیانگر کیتیات کاالهاا اسات.(خ  پیوست شا :a) .است

ا مناد ین a تیاتیک   واتاد کااال بااین یاست. بنابراسرمای   ۀبیانگر نرخ با د :Rو  یجار

 ،یتایتیهار ک ی. با فارض رقابات کاما  بارا  استیواتد سرما a کار و یروی  واتد نی

 .(1998،گاندولتو) د برابر گرددین  واتد تولیبا هزد یمت بایق

(6) 
111 )( aRWaP   

 

(7) 
222 )( aRWaP   

 

ماورد  فنااوریکا   اسات 2کشاورو  1کشاورانگر یابدر روابر بااال  2و 1های اندیس

 2W<1W ،شاودی. فارض ماسات نیاوهلا -سا گار با چارچوب هلشر و استتاده آنها مشاب 

کا   شودرفت  ین فرض پذیاباشد. اگر R1R>2  دیرد، بایک  تجار  عور  گ آن یباشد. برا

ن یناابراب ،تار وجاود داردبرتر و ت پستیتیمحصول با ک هر دو یبرادو کشور تقاضا  هر در

 محصاوال  عانعت یبارا الملا بینق  تجار  نون  تم یدر تالت تجار  آ اد بدون هز

کناد و ا  آن یمعاادر  2تار را با  کشاورت بریتیبا ک یکاال 1کشور دارد. وجودنظر  مورد

. هساتندمشااب   یمحصاوال  عانعتکناد. چاون یتر را وارد مپساتت یتیبا ک یکشور کاال

را یا  .ن سا گار اساتیاوهل -  هلشرین تجار  با فرضیادارد.  وجود تجار  درون عنعت

2

2

1

1

W

R

W

R
 .است 
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عاث با 1کشاور ۀلیبا  وسا شادهتعرفا  وضخ، شاود واردب  این الگاو  d ۀنرخ تعرفاگر 

مات یا  ق ترنییپاا یانا یکناد باا هز دیاتواناد تولیم 1 ک  کشاور ییهاتیتیک ش دامن یافزا

 کارد. خواهد د داخ ین تولیگزین کشور واردا  را جایا و شودیمب  عالوه تعرف   یواردات

 تر،قیادقطاور   با داد. خواهادمصر  داخ  ادام   یبرا هاتیتین کید ایالبت  ب  تول 2 کشور

ddیینهاات یتیدو ک دیبا aa 12 ز شاودیمتماا. (d

ia:  کاالهاای تولیاد شاده باا کیتیاتa  در

),(کننده منحصر ب  فارد دامنا دیتول 2کشور چون  (است. تعرف وضخ بعد ا   i کشور 2

daa 

),(توانادیتنها م 1کشور . باشدیم 1 aa d دامناۀ. هار دو کشاور د کنادیاتول را),( 12

dd aa  را

ابتدا باا  ،یینها یهاتیتین کین اییتع ی. براکنندیگر مبادل  نمیلدید کرده اما آنها را با یتول

ب یاترک را وارد کرده و نسبت با aتیتی  کی 1کشور شود ک  یتوج  ب  تعرف  مشاهده م

)()1()(بست  ب  وضاخ نامعادلا آن و  ید داخلیا تولیوارد کردن  21 aPdaP 


 تتااو  یب

ا یاکاردن ب واردیان ترکیو با کارده را واردaتیتیک 2کشور ب ین ترتیخواهد بود. ب  هم

)()(و بست  ب  وضخ یداخل دیتول 12 aPaP


 ت یاتیب دو کیترتن یبد تتاو  خواهد بود.یب

 د:شویم فیر تعری  معادلۀاساس دو  بر یینها

(8) )()1()( 2221
dd aPdaP   

 

(9) )()( 1211
dd aPaP   

 

 شود:یج  مینت 9و  8شمارۀ ا  معادال  

(10) ))(1( 222121 RaWdRaW dd   
 

(11) 
12

21
2

)1(

)1(

RRd

WdW
ad




  

 

 شود:یج  مینت 9 ۀ  معادلا

(12) 
12

21
1

RR

WW
ad
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1R  و
2R تاوان کنتارل کارد یم یسادگ. ب هستند  با توج  ب  تعرف  یسرماۀنرخ اجار

daaک  با  2


  1()(پس()( 21 aPdaP 


  و باdaa 1


  پس)()( 12 aPaP


 .ن یبد خواهد بود

تر ا  پست یهاتیتیک 1کشور ب یترت
2a  برتار ا   یهاتیتیک 2کشور را وارد کرده وda1 

02واضاب اسات کا   0dدر نرخ تعرف  عتر یعنی . کندیرا وارد م aaa dd   و کشاور

داد کا   د نشاانیاکردن بحاث باکاما  یبارا باود.   تجاار  آ اد خواهادیات اولیدر وضع
dd aa 1  .هام  12 شمارۀ ۀنسبت ب  معادل 11 شمارۀ ۀت ک  معادلین واقعین مسئل  ا  ایااست

),( دامناۀ ب دریترتنیباد شود.یمج  یارد، نتدتر و هم عور  کوچلتر مخر  بزرگ 12
dd aa 

 کنند.ینممبادل  را خود د یچلدام تولیکرده اما ه دیتولا ر هاتیتیک ،هر دو کشور

 جيل نتایبرآورد مدل و تحل

ناواع اجاار  درون عانعت و تعیاین های ب  کار گرفت  شده برای محاسب  میزان تداده

ردا  مقادار و ار ش عاادرا  و وا :ا  نادعبارت( تجار  درون عنعت عمودی و افقی) آن

 ا  ساال( گاذاری کاالهااکدنظام هماهناگ توعایف و ) HS رقم 8کاالها در س ب تجمیخ 

ایران  شده ا  مرکز آمار گمر  جمهوری اسالمیک  ا  لوح فشرده دریافت 1387 تا 1383

ادرا  های مقررا  عاهای مربو  ب  نرخ تعرف  ا  کتابچنین دادههم .استخرا  شده است

با   شاود،های با رگانی منتشر میو واردا  ک  هر سال  ا  سوی موسس  م العا  و پژوهش

- ران و آلمان شااخ  گروبایان ایمحاسب  تجار  درون عنعت م یبرا .دست آمده است

 HSخ یاجمرقم ت 8س ب  یکاالهاو  ی  تجاری  شری ا  نل ی  ایلو ب  د ب  کار رفت  دیول

جاار  تبارای تعیاین اناواع  .وجاود نادارد خیاتجم و تورش ییایتورش جغراف ،استتاده شده

اثار  یت بررسیدر نهاو  ا  هر س  روش مذکور استتاده شده( عمودی و افقی)درون عنعت 

عاور   18تاابلویی یهااون دادهیتعرف  بر تجار  درون عانعت باا اساتتاده ا  مادل رگرسا

 نو هاا یاسااس م العا  لا   است ک  باریمذکور ب  عور  ذ یونیمدل رگرس .گرفت  است

 .ارائ  شده است( 2008)

(13) 
ititiiit uTariffgl  )log()log(   
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، های مختلافبرای کاالهای مختلف و در ساال دیلو-شاخ  گروب  :itglک  در آن 

itTariff: و مختلاف  یهامختلاف و در ساال یکاالها ینرخ تعرف  براlog م معار  لگااریت

 .طبیعی متغیرها است

های ماورد بررسای عنعت ایران با آلمان در سالک  تجار  درون دهدنتایج نشان می

مرباو  با  تیواناا   ناده و  -ب  جز قسمت اول کا  HSبندی فص  طبق  21تقریباً در تمام 

یعنای  تارین میازان تجاار  درون عانعتبیش. وجاود دارد -شاودحصوال  تیاوانی میم

مرباو  با  کاالهاای ، ها تجار  درون عنعت وجود داردترین تعداد کاالها ک  در آنبیش

آال  و وسااای  ماشااین) 16، قساامت (هااافلاازا  معمااولی و مصاانوعا  آن) 15قساامت 

های ضاابر و پخااش عااو ا هاااا دسااتگاهملااانیلیا ادوا  برقاایا اجاازاء و ق عااا  آن

متترقاا  ایان  های ضابر و پخاش عاو  و تصاویر تلویزیاونا اجازاء و ق عاا  ودستگاه

( هااوسای  نقلی   مینی، هوایی، آبی و تجهیزا  ترابری مربو  ب  آن) 17قسمت ( هادستگاه

. رقم تجمیخ کاالیی ناچیز است 8ار  درون عنعت ا  ک  تجار  در س ب سهم تج. است

لوید ب  دلی  آن است ک  این شاخ  در سا ب بااالی -این ناچیز بودن رقم شاخ  گروب 

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

هار باا - نعانعت میاان ایاران و آلماادرون ار کا  تجا دوم آن. در ی  س ب قرار ندارند

یعنی کاالهایی باا کیتیات متتااو ، . تر ا  نوع عمودی استبیش -روشی ک  مبنا قرار گیرد

باودن تجاار   تربیش. شودیا محصوالتی ک  در مرات  مختلف تولید قرار دارند، مبادل  می

شده داخلی، در با ارهای درون عنعت عمودی بیانگر نداشتن قدر  رقابت کاالهای تولید 

تار ا  ک  تجار  درون عانعت عماودی باا کیتیات پاایین بیش نلت  دیگر آن. جهانی است

م العاا   باا ا  این م العا ، نتایج تاع . تجار  درون عنعت عمودی با کیتیت باال است

 یقبا  ا  بارآورد مادل بارا .خوان اساتهم( 1387)و راسخی( 1385)آذربایجانی و ایزدی

ن یتخما یمناساب بارا یالگاوف  بر تجار  درون عنعت ال م اسات تعر کردن اثرمشخ  

ن یباد .ب شودیتصر ین گردد و مدل ب  درستییتع ابلوییت یهاداده ونیگرسمدل در روش ر
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و آ مون هاسامن اساتتاده شاده  (دیمقF آ مون)اثرا  ثابت  یدارمعنا یهامنظور ا  آ مون

 .ارائ  شده است 1 شمارۀ جدولآ مون در  دون یج اینتا .است

 تعرفه بر تجارت درون صنعت يگذارزان اثرین میج انتخاب الگو جهت تخمينتا .1جدول شمارۀ

 P-Value مقدار آماره آ مون ۀآمار نوع آ مون

 F 58/352 000/0 مقید Fآ مون 

 M 106/4 042/0 آ مون هاسمن

 محاسبا  تحقیق. منبخ:

ثارا  لساان باودن ایبر  یمبن فرضیۀ عترتوان ینم %95با اتتمال  F اساس آ مون بر

عااا  ج روش تااداق  مربینتااا ،نیبنااابرا .رفتیمااذکور پااذ یهااارا در مااورد کاااال یانتااراد

 یاهمگنا  نا یناشا یتاا اثارا  انتاراد را اتخااذ کارد ید روشیبا دار است وبیار ،یمعمول

رعاد د 95انگر آن اسات کا  باا اتتماال یاج آ مون هاسمن بینتا. کاالها در آن لحاظ شود

 یدارا ماورد نظار یرفت و الگویتوان پذینم را (یبر وجود اثرا  تصادف یمبن)فرضیۀ عتر

 .اثرا  ثابت است

مستق   ریر وابست  و تعرف  متغید متغیلو - ک  در آن شاخ  گروب  یدر مدل برآورد

اظ لحا اسات کا  در مادل عنعتانگر عوام  موثر بر تجار  درون یب عرض ا  مبداء ااست

کا   دهنده آن اساتمختلاف نشاان یکاالهاا یبارا همگن بودن عرض ا  مبداءاند و نانشده

ا با ییا  ساو .متتااو  اسات مختلاف، یهااکااال یعوام  موثر بر تجار  درون عنعت برا

نگااه ب N مناساب اسات کا  ماثالً ی ماان یاثرا  ثابات بارا یدگاه ک  الگوین دیتوج  ب  ا

ا یآسا یهااران کشاویاکشاور ا  م N ایاشاود یموجاود انتخااب ما یهاان بنگاهیخاص ا  م

را  بار وجاود اثا یج آ ماون هاسامن مبناینتا (1387  اده و مهرگان،اشر ) .انتخاب شود

ابات و مادل اثارا  ث نین تخمایاج تاعا  ا  اینتاا .معقول است برآورد این ثابت در مورد

 .شده است ارائ  2 شمارۀ در جدول عرض ا  مبداء متتاو  برای مقاطخ

 ر وابساات یاارا  متغییاادرعااد تغ 75د انگر آن اساات کاا  تاادویاان بیتخماا یج کلااینتااا

ا   .شاودیب داده مایتوضا (تعرفا نرخ ) ر مستق  مدلیل  متغیب  وس (دیلو -شاخ  گروب )

 یدر الگاو .هستند دارمعنا %95نان یب در س ب اطمیضرا نیا (t ۀبر اساس آمار) ینظر آمار
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  یادهد یبرآورد مدل نشان م .دارد بر تجار  درون عنعت ی، تعرف  اثر منتیمورد بررس

 .شودیعنعت متجار  درون در یدرعد71/0مقدار تعرف  باعث کاهش  شِیدرعد افزا
 1383-1387هاي گذاري تعرفه بر تجارت درون صنعت طي سالنتايج تخمین مدل اثر .2جدول شمارۀ

 t P-Value ۀآمار ضریب نام متغیر

 000/0 -42/20 -77/3 ضریب ثابت
Log(Tariff) 71/0- 52/6- 000/0 

Prob(F-statistic)=0.00 F= 37/551  AdjR2= 0/753 R2= 0/754 

 منبخ: محاسبا  تحقیق.

 یچگاونگ زان ویابار م. ها تجار  درون عنعت وجود داردک  در آن یینوع کاالها 

ن کااال آبسات  با  ناوع کااال و باا ار  و تعرف  بر تجار  درون عنعت موثر است یگذاراثر

 .شودیر میتتس( غیره و ی، رقابت انحصاریرقابتاعم ا  )

 يریگجهینت

ن یبا یعانعت یدر تجاار  کاالهاا یب  طور خاص، نقش مهما تجار  درون عنعت

در . شاودیرا شام  م یتر تجار  جهانشیک  ب یاب  گون . بر عهده دارد یعنعت یکشورها

 ها ب  شد  با کشور کارماهر یروی  و نیب  سرما یابیت دستیو قابل فناوری مان س وح  یط

 یاورن  فنیدر تال تجار  در  م یک  اکثر کشورها ییجاا  آن .اند  شدهیگر نزدید ی

 .داردنا  عنعت وجاود یدر  یآشلار یت نسبیتر مواقخ مزشیدر بهستندا  بخ، مشاب و منا

 یظماک  بخاش اع- خیطرف  عناالمل  ب  شل  مبادال  دونیج  بخش اعظم تجار  بیدر نت

 یناشا یان عانعتیاتخص  م یجا ب  -اس استیا  مق یناش یهاییجوا  عرف  یا  آن ناش

و  ینعتع ین کشورهایدر ب ترن نوع تجار  بیشیچند ک  اهر. افتدیاتتاق م یت نسبیا  مز

 .گیاردعاور  می، قارار دارناد یلسانیدر س ب  یک  ا  نظر توسع  اقتصاد ییز کشورهاین

 یهایگذار یشدن و سرماین، جهایتیچندمل یهاچون شرکتهم یاما با م رح شدن موارد

ا افت  و در تاال توساع  معنایتوساع  یان کشاورهایا، وجود تجار  درون عانعت میخارج

مرسوم و  ی، در تئوریاست تجارین سیترب  عنوان مهم یاثر تعرف  بر تجار  خارج .ابدییم

   .د همواره مورد توج  بوده استیجد یهایتئور
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یاان دهد ک  تجار  درون عنعت منشان میاین تحقیق  نتایج تاع  ا  این محاسبا 

تار تجاار  چناین بیشهم .دهادتشلی  میآلمان سهم اندکی ا  ک  این تجار  را ایران و 

 ردعاور  گرفتا   یکلیدر بررس .درون عنعت ا  نوع عمودی با س ب کیتیت پایین است

اال کا 36در نظار گارفتن  با عنعتتعرف  بر تجار  درون یگذاراثر یمورد نحوه و چگونگ

د کا  یامعلوم گرد .ها وجود داشت  استعنعت در آنسال تجار  درون  5ن یک  در تمام ا

عانعت  باودن تجاار  درون تربیش .دارد دارمعنا و یتعرف  بر تجار  درون عنعت اثر منت

ارهاای عمودی ا  افقی بیانگر نداشاتن قادر  رقابات کاالهاای تولیاد شاده داخلای، در با 

ادی با  اسات کا  تاا تاد  یا های ساختگی این کاالهااالبت  این ب  دلی  مزیت. جهانی است

رچا  هبناابراین لازوم توجا  . شاودهای بااال مرباو  میهای تمایتی ا  جمل  تعرفا سیاست

 .سا دها را آشلار میگذاری تعرف  و تعیین میزان مناسب این تعرف تر ب  چگونگی اثربیش

ا ر ریباشاد کا  شارا یابا  گونا  یو تجار  خاارج یاقتصاد یهااستیشود، سیشنهاد میپ

وع ن نایاعانعت فاراهم آورد تاا بتاوان ا  مناافخ سرشاار اتر کردن تجاار  درونشیب یبرا

ناخت شاتعرفا ،  یگاذاراثریتر ب  چگاونگشین لزوم توج  هرچ  بیتجار  بهره برد. بنابرا

 شود.یها آشلار من تعرف یزان مناسب این میینوع با ار هر کاال و تع
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