
نظم های آماری و عوامل موثر بر تعرفه گذاری 
در ایران1
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درآمد  مبادله،  رابطه  می شوند:  تعیین  عوامل  این  مبنای  بر  وارداتی  تعرفه های  چکيده: 
دولت، پیمان های تجاری، حمایت از تولید داخل، و اقتصاد سیاسی )البی(. پژوهش حاضر 
ایران می سنجد، که  بر تعرفه های وارداتی  را  این عوامل  از  قدرت توضیح دهندگی هر یک 
با شاخص های کالن صنعتی و تجاری اندازه گیری می شوند. داده ها از منابع گمرک، کتاب 
 WITS پایگاه و  واردات، طرح جمع آوری داده های کارگاه های صنعتی،  مقررات صادرات و 
 OLS است. مدل مورد استفاده )isic( گردآوری شدند. دیتای نهایی در سطح ۴ رقمی صنعت
و یا کنترل اثرات ثابت صنعتی است و متغیرهای کنترلی میزان اشتغال، ارزش افزوده، تعرفه 
متقابل سایر کشورها، متغیر مجازی صنایع، شاخص های صادراتی، و درآمد دولت است. نتایج 
نشان می دهند که تعرفه ها همبستگی مثبتی با اشتغال و ارزش افزوده بخش های مختلف دارند 
و گویای حمایت تعرفه ای از اشتغال زایی و ارزش افزوده صنایع هستند. این نتایج نسبت به 
تغییر در متغیرها و حذف داده های پرت مستحکم هستند. همچنین، یافته ها نشان می دهند 
که حدود ۶۰ درصد از تفاوت سطح تعرفه ها را )پس از کنترل اشتغال و ارزش افزوده( فقط 
می توان با متغیر مجازی صنایع توضیح داد. این یافته می تواند گویای وجود یک راهبرد صنعتی 
ضمنی در کشور باشد که حمایت تعرفه ای باالتری را برای برخی بخش ها ایجاد نموده، حتی 
اگر در سطح یکسانی از اشتغال و ارزش افزوده نسبت به سایرین باشند. در نهایت، حدود ۲۰ 
درصد از نرخ های تعرفه ای را نمی توان با استفاده از مدل بکاررفته در این پژوهش توضیح داد 
که ممکن است، ناشی از خطای داده، مدل سازی، یا وجود اقتصاد سیاستی )البی( باشد. سهم 
هر یک از این عوامل در توضیح پسماند تعرفه ها می تواند محور پژوهش های آتی قرار گیرند. 

کليدواژه ها:  تعرفه واردات، تعرفه، حمایت تعرفه ای، اشتغال، ارزش افزوده.
.F16, F14, F13 :JEL طبقه بندي

1. عمده نتایج پژوهش حاضر از پروژه سیاستگذاری تجاری به کارفرمایی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی استخراج شده اند. نویسندگان از همکاری ارزشمند سازمان توسعه تجارت )دفتر پیگیری های تجاری، با 
مدیریت آقای دکتر ضیابیگدلی( و مرکز آمار ایران )اداره صنعت، با مدیریت آقای علیرضا رضایی( جهت فراهم نمودن 
امکان استفاده از پایگاه های داده قدردانی می نمایند. نظرهای اصالحی افراد زیر کمک شایانی در پیشبرد پژوهش 
دکتر  مدنی زاده،  دکتر  دوست حسینی،  مهندس  درگاهی،  دکتر  نیلی،  دکتر  آقایان  جناب  داشته  است:  حاضر 

امیدبخش، دکتر رحمتی، دکتر وصال، و سرکار خانم  خزایی. کلیه اشکاالت احتمالی برعهده نویسندگان است.
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مقدمه

تجارت  ادبیات  طبق  است.  ایران  در  تعرفه گذاری  نظام  الگوی  توضیح  پژوهش،  این  از  هدف 
بین الملل، تعرفه های وارداتی به دالیل متعددی ممکن است که اعمال شوند. ازجملۀ آن ها می توان به 
بهبود رابطه مبادله ناشی از تعرفه گذاری، ایجاد درآمد برای درآمد دولت، حمایت از تولید و اشتغال 
داخل، اقدام متقابل در برابر شرکای تجاری، و البی برخی از صنایع خاص نام برد. ما تالش می کنیم تا 
با یک مدل تجربی نشان  دهیم که سهم هر یک از عوامل اشاره شده در تعرفه  های وارداتی ایران چقدر 
است. مدل تجربی ما نشان می دهد که حدود ۲۰ درصد نظام تعرفه گذاری به وسیله سهم اشتغال و 
ارزش افزوده کاالها از کل اقتصاد قابل توضیح است و سیاستگذار حمایت از اشتغال داخلی را مد نظر 
داشته  است؛ همچنین حدود 6۰ درصد تعرفه گذاری توسط متغیر مجازی صنعت قابل توضیح است 
بین الملل  تجارت  نظری  ادبیات  باشد.  در کشور  راهبرد های صنعتی  نشان دهنده وجود  که می تواند 
نشان می دهند که رفاه کل جهان هنگامی بیشینه است که سیاست های تجاری )شامل موانع تجاری 
و تعرفه ها که قیمت های نسبی را تغییر می دهند( اعمال نشوند. ولی کاهش تعرفه ها فقط در چارچوب 
بازی همکارانه و اقدام متقابل می تواند به تعادلی پایدار منجر شود و در غیر این صورت، دولت ها از ابزار 

تعرفه ای برای بیشینه کردن رفاه خود )بدون توجه به برون ریز جهانی( استفاده خواهند کرد. 
باشد.  اثرگذار  رفاه کشور  بر  متعددی  از ساز وکارهای  وارداتی می تواند  کاالهای  بر  تعرفه گذاری 
بر  آن  تقاضای  تغییرهای  که  است  بزرگی  بازار  ـ  کشور  برای  مبادله۱  رابطه  بهبود  آن ها،  مهم ترین 
قیمت های جهانی اثرگذار است )Feenstra, 2003(. بدین ترتیب که تقاضای واردات در کشور پس از 
اعمال تعرفه کاسته می شود؛ در این وضعیت، در صورتی  که عرضه کننده خارجی دارای حاشیه سود 
مثبت باشد، مارک آپ خود را کاهش می دهد. بنابراین، رابطه مبادله بهبود می یابد. روشن است که اگر 
بازار واردکننده کوچک باشد یا عرضه در شرایط رقابت کامل به سر ببرد، اعمال تعرفه منجر به بهبود 
با صفر  برابر  رفاه در کشور واردکننده(  )بیشینه کننده  بهینه  تعرفه  نتیجه،  رابطه مبادله نشده و در 
خواهد بود. سایر مکانیزم های اثرگذاری تعرفه بر رفاه کشور شامل این موارد می شود، اندرسون و نیری۲ 
)۲۰۱6( نشان می دهند که درآمد مالیات گمرکی می تواند به دولت کمک کند تا با سرمایه گذاری در 
کاالهای عمومی رفاه جامعه را افزایش دهند. بشکار و لشکری پور )۲۰۱6( اثر کاهش دستمزد در کشور 
مقابل و اثر زنجیره ای را بر صنایع کشور مورد بررسی قرار می دهند و همچنین، ادبیات گسترده ای در 

1. Terms of Trade: Price of Export Basket/ Price of Import Basket 
2. Anderson & Neary
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زمینه نقش تعرفه در حمایت از تولیدکنندگان الیگوپولیست جهانی۱ وجود دارد.  
شناخت الگوی تعرفه گذاری فعلی اوالً به شناخت عوامل موثر و انگیزه های سیاستگذار برای تعیین 
نرخ تعرفه کمک می کند و ثانیاً این امکان را فراهم می آورد که میزان نزدیکی این نظام با سیاست های 
کلی اقتصادی سنجیده شود. بدین ترتیب، می توان از نتایج این پژوهش برای بهینه  کردن تعرفه گذاری 

و افزایش رفاه کل استفاده  کرد.
تعرفه های وارداتی در ادبیات پژوهش ایران نیز بررسی شده است. ثاقب و محرابی )۱۳8۵( نشان 
می دهند که کاهش موانع تجاری ایران در تجارت با گروه D8 اثرهای رفاهی مثبتی را به همراه دارد. 
رحمتی و زیبایی )۱۳8۷( نشان می دهند که شاخص شکاف و شدت فقر برای خانوارهای روستایی و 
شهری با کاهش تعرفه های وارداتی به گونه ای پیوسته کاهش می یابد. صمصامی و داغمه چی فیروزجایی 
ایران می شود و این  )۱۳9۱( نشان می دهند که کاهش تعرفه ها باعث افزایش بهره وری بنگاه ها در 
بنگاه های رقابتی   از  نیز قوی تر  انحصاری  بنگاه های  بر  از دولتی و  بنگاه های خصوصی قوی تر  بر  اثر 
است. طیبی و همکاران )۱۳9۲( با بکارگیری آمار مربوط به زیربخش های بخش بازرگانی ایران در 
دوره زمانی ۱۳88-۱۳۷۱ نشان می دهند که بهره وری کل عوامل و تعرفه های تجاری، رابطه منفی 
و معناداری با یکدیگر دارند. از دیگر نتایج به دست آمده آن ها، ارتباط مثبت درجه بازبودن اقتصادی 
و  است.  خدادادکاشی  بهره وری  و  انسانی  بین سرمایه  رابطه مثبت  و  تولید  بهره وری کل عوامل  با 
همکاران )۱۳9۱( نشان می دهند که آزادسازی تجاری برنامه سوم موجب ترغیب بنگاه های کارا به 
غیرکارا  بنگاه های  ورود  آن،  از  قبل  در دوره های حمایتی  در حالیکه  یا سرمایه گذاری شده  و  ورود 

به بازار و عدم خروج آنها را در صنایع انحصاري تشویق کرده و موجب کاهش بهره وری شده است. 
در پژوهش حاضر، با بهره گیری از شاخص های صنعتی و تجاری، الگوی تعرفه گذاری در کشور 
توضیح داده می شود. پرسش اصلی، شناخت الگویی از نظام  تعرفه ای ایران است که ارتباط آن را با 

۱. مرور نظام های تعرفه ای مختلف نیز نشان می دهد که تعرفه گذاری در کشورهای معدودی )مانند سنگاپور( 
بر مبنای آزادسازی کامل تجاری بنا شده  است و کشورهای کمی نیز از قاعده یکسان سازی تعرفه ای تبعیت 
می کنند )مانند شیلی با نرخ تعرفه 6 درصد و کشورهای عضو شورای خلیج با نرخ های تعرفه ای ۰ و ۵ درصد(. 
ولی بیشتر کشورهای جهان با مداخله قیمتی به تفکیک کاال و حتی مبدا آن، ترجیح های مبادله ای را در سطح 
خرد تغییر می دهند. بررسی الگوی تعرفه واردات در ایران نشان دهنده تغییرهای باال در بین کاالهای هشت رقمی 
نظام هماهنگ )HS( و در طول زمان است. گفته می شود که تعرفه گذاری در ایران با هدف حمایت از اشتغال 

و تولید داخلی صورت می گیرد.
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تعرفه های  شامل  استفاده  مورد  داده های  دهد.  نشان  کشور  تجاری  و  صنعتی  کالن،  شاخص های 
داده های  و  کشورها  سایر  تعرفه  نرخ   ،HS هشت رقم  تفکیک  به  کشور  صادرات  و  واردات،  قانونی، 
 1WITS کارگاه های صنعتی است که از چهار مرجع مرکز آمار ایران، اداره کل گمرکات، پایگاه داده ای
و  اشتغال  )شامل  صنعت  شاخص های  شدند.  جمع آوری  ایران  واردات  و  صادرات  مقررات  کتاب  و 
ارزش افزوده( نیز از داده های کارگاه های صنعتی استخراج شدند. تعرفه های قانونی کشور نیز برخالف 
آن چه در سطح هشت رقمی موجود هستند، با توجه به این که تبدیل شاخص های صنعتی و تعرفه ای 

سایر کشورها به سطح هشت رقمی HS  ممکن نیست، در شش رقمی HS  تجمیع شدند.
کشور  تجاری  و  صنعتی  شاخص های  با  آن ها  ارتباط  کشور،  تعرفه های  از  الگویی  یافتن  برای 
سنجیده می شوند. نتایج نشان می دهند که ترکیب خطی شاخص های باال قادرند تا حدود ۲۰ درصد 
 ۸۰ حدود  رقمی،  دو  صنایع  مجازی  متغیر  افزودن  با  دهند.  توضیح  را  کشور  تعرفه ای  سطوح  از 
درصد از تعرفه گذاری جاری کشور توضیح پذیر است. قدرت توضیح دهندگی متغیر اخیر را می توان به 
جهت گیری صنعتی سیاستگذار تفسیر نمود که پس از کنترل میزان اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده 
اشتغال صنایع،  توضیح می دهد. شاخص  را  تعرفه ها  اختالف  از  در حدود۶۰ درصد  صنایع مختلف، 
بیشترین معناداری مورد انتظار را با سطح تعرفه ها دارد. نتایج بیانگر آن است که حمایت تعرفه ای 
تعرفه های  توضیح  از  اشتغال  می گیرد. سهم  اشتغال زای کشور صورت  از صنایع  معناداری  و  مثبت 
کشور بین 1۲ تا ۳۵ درصد برآورد می شود. در مقابل، حمایت تعرفه ای از صنایع با ارزش افزوده باالتر 
صورت می گیرد. البته در صنایع معدودی، نتیجۀ معکوسی گزارش می شود، بدین معنا که با افزایش 

ارزش افزوده، حمایت تعرفه ای کاهش یافته  است.
نخست  می شوند:  منتهی  کشور  تعرفه گذاری  نظام  از  اصلی  یافته  دو  به  حاضر  پژوهش  نتایج 
آن که، حدود ۶۰ درصد از تعرفه های کشور با شاخص های صنعتی و تجاری توضیح پذیر نیستند. و 
کشور  داده های صنعتی  حال  آن که  می شود،  انجام  در سطح هشت رقمی  کشور  تعرفه گذاری  دیگر، 
سطح  در  سیاستگذاری  آیا  هستند.  قابل بهره برداری  هشت رقمی(  نه  )و  در سطح شش رقمی  نهایتاً 
هشت رقمی می تواند بر مبانی نظری و آماری استوار باشد یا ناگزیر از اثرپذیری از البی جویی یا خطای 
سیاستگذاری خواهد بود؟ به  عبارت دیگر، آستانه بده بستان بین استفاده از ابزار تعرفه ای در خردترین 

سطح )هشت رقمی( و اشتباه های سیاستگذاری کجاست؟

1. World Integrated Trade Solution 
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الگوی نظام تعرفه ای ایران

برای آزمون رابطه همبستگی بین متغیرهای پیش گفته و نرخ تعرفه رسمی، مدل رگرسیون زیر 
استفاده شده  است:

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
= 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑡𝑡𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠 + 𝛼𝛼1𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛼𝛼2𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑒𝑒_𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼3𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛼𝛼4𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ𝑠𝑠𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼5𝑂𝑂𝑡𝑡𝑜𝑜_𝑠𝑠𝑒𝑒𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼6𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  

متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال )Employment, Value-Added( است. یکی از دالیل سیاستگذار 
برای اعمال تعرفه های باال حمایت از اشتغال داخلی و صنایع با ارزش افزوده باالست. در نتیجه، انتظار 
می رود که این دو متغیر قدرت توضیح دهندگی نرخ تعرفه رسمی را داشته باشند و در سمت راست 
مدل کنترل شده اند. همچنین، حمایت از صنایع صادراتی که در کشور مزیت نسبی دارند، یکی دیگر 
در سمت  اثر  این  توضیح دهندگی  برای   Export_Share متغیر  است.  اهداف حمایتی سیاستگذار  از 
راست مدل قرار داده  شده  است. اثرگذاری متقابل، یکی دیگر از عوامل اثرگذاری بر سطح تعرفه است 
که با متغیر Partner_Tariff کنترل شده  است و برابر با متوسط تعرفه هر کاال در ۱۵ شریک تجاری 
ایران است.  متغیر BMP/Exchange_Rate به  صورت نسبت پرمیوم نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به 
نرخ رسمی ارز محاسبه شده  است. درآمد نفتی دولت )Oil_Revenue( نیز برابر با درآمد نفتی سالیانه 
سایر کشورها  Optimal Tariff همان کشش عرضه صادرات  متغیر  نظرگرفته شده   است.  در  کشور 
با نرخ بهینه تعرفه است. این مقدار به ازای هر کاالی  برابر  ایران است که مطابق ادبیات تجاری  به 

شش رقمی HS محاسبه شده  است. 
جدول )۵( ارتباط همبستگی نرخ تعرفه و متغیرهای توضیحی را نشان می دهد. در ستون اول و 
دوم از سطح اشتغال و ارزش افزوده به عنوان متغیر توضیحی استفاده شده و در ستون سوم و چهارم 
از سهم این دو متغیر از کل اشتغال و ارزش افزوده در هر سال. همچنین، در ستون سوم و چهارم از 
متغیرهای مجازی برای صنایع مختلف )طبق رده بندی ISIC( برای اندازه گیری نقش هر صنعت در 
البی برای وضع تعرفه باال استفاده شده  است. همان گونه که انتظار می رود، ارتباط نرخ تعرفه رسمی 
و اشتغال مثبت و معنادار است. این همبستگی چه در مقدار مطلق اشتغال و چه در سهم هر کد از 
اشتغال کل کشور وجود دارد، اما برخالف انتظار، همبستگی نرخ تعرفه و ارزش افزوده منفی و معنادار  
است. یعنی نرخ تعرفه باال برای صنایع با ارزش افزوده پایین و اشتغال باال وضع شده  است. توان دوی 
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اشتغال و ارزش افزوده نیز به ترتیب منفی و مثبت به دست آمده است و این نشان می دهد که در هر 
دو مورد همبستگی تغییرهای این دو شاخص بر نرخ تعرفه به لحاظ اندازه کاهنده  است.

اقدام  و  دارد  تعرفه کشور  نرخ  با  معناداری  و  نیز همبستگی مثبت  مقاصد صادراتی  تعرفه  نرخ 
متقابل ایران را در برابر نظام تعرفه گذاری کشورهای شریک تجاری اش تایید می کند. نرخ ارز رسمی 
نیز  کشور  کل  صادرات  از  کد  هر  سهم  همچنین،  و  ندارند  معناداری  اثر  دولت  نفتی  درآمدهای  و 
از  تا  می شود  تعیین  به گونه ای  تعرفه  نرخ  یعنی  می دهد،  نشان  را  مثبتی  همبستگی  تعرفه،  نرخ  با 
صنایع صادراتی حمایت شود. با این حال، این همبستگی فقط در شرایطی که متغیر مجازی صنایع 
ایران  در  از صنایع  تعدادی  کلی،  به طور  که  می دهد  نشان  این  و  است  معنادار  نشده  است،  کنترل 
صادراتی  هستند و حمایت تجاری باالیی کسب می کنند و برخی دیگر از صنایع خیر. در واقع، میزان 

صادراتی بودن درون یک صنعت بین کاالهای مختلف تفاوت باالیی ندارد.
شده  بیشتر  اشتغال  با  تعرفه  نرخ  همبستگی  اندازه  مختلف  صنایع  مجازی  متغیر  واردشدن  با 
 است و با سایر شاخص ها کمتر شده  است. این امر نشان می دهد که با کنترل نمودن اثر ثابت صنایع، 
باال حمایت می شوند. شاخص خوبی  تعرفه های  به  وسیله  تمام صنایع  باال در  اشتغال  با  بخش هایی 
استراتژی صنعتی  را  تعرفه گذاری  از سیاست  قابل توجهی  بخش  که  نشان می دهد  نیز   )R2( برازش 
ضمنی )و یا اقتصاد سیاسی البی با صنایع( توضیح می دهد؛ به طوری که با واردشدن متغیر مجازی 
صنایع مقدار این شاخص از حدود ۲6 درصد به حدود ۷۷ درصد می رسد، یعنی در حدود ۵۰ درصد 
تغییرهای تعرفه را این متغیر مجازی توضیح می دهد. این درحالیست که استراتژی صنعتی به طور 
بخش های  در  تعرفه  میانگین  دیگر،  عبارت  به  است.  نشده  اعالم  مطالعه  مورد  سال های  در  صریح 
یکدیگر  با  معناداری  به طور  الخ(  و  ارزش افزوده  اشتغال،  کنترل نمودن شاخص های  از  )پس  مختلف 

تفاوت دارند. 

جمع آوری داده

داده مورد استفاده در پژوهش حاضر از منابع متفاوتی اخذ شدند. شاخص های صنعتی )شامل 
و  صادرات  مقررات  کتاب  از  قانونی  تعرفه  صنعتی،  کارگاه های  داده های  از  ارزش افزوده(  و  اشتغال 
واردات، تعرفه محقق شده و میزان واردات از اداره  کل گمرکات، و تعرفه محقق شده سایر کشورها از 
پایگاه WITS استخراج شدند. منظور از تعرفه محقق شده، نرخی از درآمد گمرکی است که به ازای 
هر کد کاال دریافت شده  است. این نرخ از تقسیم درآمد گمرکی بر ارزش واردات مربوط به هر کد 
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کاال )در سطح هشت رقمی HS( به دست می آید۱. داده کارگاه های صنعتی ایران مربوط به سال های 
۱۳9۰-۱۳8۲ است. روش جمع آوری داده تا سال ۱۳84 به صورت سرشماری از کلیه کارگاه های ده 
نفر به باال و از سال ۱۳8۵ و بعد از آن به صورت نمونه گیری از کارگاه های با ۱۰ تا 49 نفر و سرشماری 
از کارگاه هایی با بیش از 49 نفر انجام شده  است. در این پژوهش، مشاهده ها با تعداد کارکنان کمتر 
پایان،  برای تجمیع استفاده شده  است. در  از وزن های آماری گزارش شده   نفر حذف شدند و  از ده 
چهاررقمی  سطح  در  ارزش افزوده  و  کار  نیروی  نفرات  تجمیع  با  ارزش افزوده  اشتغال،  شاخص های 
ISIC به دست آمده  است. بخش کشاورزی )کدهای ۰۳-۰۱( و خدمات )کدهای ۰99-۰44( به کلی 

با مرجعیت کتاب مقررات صادرات  از داده های کارگاه های صنعتی حذف شدند. نرخ تعرفه قانونی۲ 
و واردات، مربوط به سال های ۱۳8۳ تا ۱۳9۳ است. در پی بحران ارزی در سال  ۱۳9۱، ده طبقه 
مختلف تحت عنوان اولویت بندی بر کاالهای وارداتی اعمال شده  است. واردات کاالهای اولویت دهم 
با دوبرابرشدن  تنها  بعد  و در سال های  بوده  لوکس( در سال ۱۳9۱ ممنوع  شامل کاالهای  )عمدتاً 

تعرفه ممکن بوده  است. 
داده های مربوط به نرخ ارز )رسمی( و درآمد های نفتی از بانک مرکزی اخذ شده  است. نرخ های 
محقق شده تعرفه ای مربوط به سایر کشورها از منبع WITS به دست آمده  است. این داده در سطح 
کشور ـ کاال )شش رقمی HS( بوده و شامل XX شریک عمده تجاری ایران می شود. برای یکسان سازی 
داده نهایی، کد های تعرفه ای )HS-2002( به طبقه بندی رشته  فعالیت ها )ISIC 3.1( در داده کارگاه های 
صنعتی( تبدیل می شوند۳. برای این کار از ماتریس تبدیل برگرفته از WITS استفاده شده  است. جدول 
)۱( حاصل تجمیع دو داده نرخ تعرفه رسمی و داده کارگاه های صنعتی را نشان می دهد. دو مشاهده 
با ارزش افزوده باالتر از ۳۰ درصد و ۲۳6 مشاهده با ارزش افزوده منفی از داده بنگاه های صنعتی حذف 

شدند.

۱. در مقابل، می توان درآمد گمرکی موزون یا تعرفه موزون را برابر با تقسیم کل درآمد گمرکی بر کل ارزش 
واردات تعریف نمود. این نسبت در واقع حاصل جمع موزون یکایک نرخ های تعرفه محقق شده است که در وزن  

ارزش واردات ضرب شدند.
2. Statutory

۳. از آن جا که کد ISIC در کدگذاری کاالها جزئیات کمتری را نسبت به HS  در بر می گیرد، تبدیل معکوس 
یک به یک نیست. 
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جدول ۱: کیفیت تجمیع داده های کارگاه های صنعتی و نرخ های تعرفه ی قانونی

تعداد�
توضيح�هامشاهده

استفاده�در�
محاسبه�های�

نهایی
استفاده شده  است8۲۵تجمیع شده

فقط در داده کارگاه های صنعتی 
مشاهده شده، ولی در کدهای کاالیی 
کتاب مقررات صادرات و واردات نیست.

 ۲6۱
isic

۳4 درصد در گروه ماشین آالت صنعتی 
الکتریکی، ۳۳ درصد منسوجات و پوشاک، 
۱8 درصد صنایع چوب، و ۱۵ درصد سایر.

حذف شده

فقط در داده تعرفه های قانونی 
مشاهده شده، ولی در کارگاه های 

صنعتی نیست.

۳۲۵ کد 
isic

۵۰ درصد مربوط به کشاورزی و مابقی 
مربوط به کاالهایی که در هر سال در داده 

بنگاه های صنعتی وجود نداشتند )۳۰ درصد 
منسوجات و پوشاک، ۷ درصد ماشین آالت 
صنعتی و الکتریکی، 6 درصد صنایع چوب، 
۵ درصد صنعت و معدن و ۲ درصد سایر(.

حذف شده

نکته: جدول بیانگر کیفیت تجمیع دو داده تعرفه های قانونی )به تفکیک HS هشت رقمی؛ مبتنی بر کتاب مقررات صادرات 
و واردات؛ سال های مختلف( و شاخص های صنعتی )به تفکیک isic.1/3 اخذشده از داده کارگاه های صنعتی ایران( است. 

برای تبدیل طبقه بندی isic به HS  از ماتریس تبدیل موجود در بانک  جهانی استفاده شده  است.

جدول ۲: متغیرهای مورد استفاده و کیفیت تجمیع داده ها

فقط�در�داده�تجميع�شده�نام�متغير�در�داده�ثانویه
باال

فقط�در�داده�
ترکيب�شدهثانویه

۱4۲88۲4سهم صادرات از صادرات کل کشور
۰۲۳648۲۵نرخ تعرفه مقاصد صادراتی

۰۰8۲۵نرخ ارز رسمی )دولتی(
۰۰8۲۵درآمد نفتی

نکته: جدول بیانگر متغیرهای ثانویه مورد استفاده و کیفیت تجمیع آن ها با داده های اولیه است. داده های اولیه )توضیح در 
 WITS جدول 1( حاصل تجمیع تعرفه های قانونی و شاخص های صنعتی است. ردیف )1( از داده های گمرک، ردیف )2( از

و ردیف های )3( و )۴( از سری های زمانی بانک مرکزی استخراج شدند. 
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جدول ۳: مشخصات آماری داده نهایی

ميانگينمتغير
انحراف�
بيشينهکمينهاستاندارد

۲۵/۱9۲۰/۳84/۰۰۱۷۰/۰۰نرخ تعرفه رسمی )درصد(
۳/۱46/66۰/۰۵49/۰۵امگا )معکوس کشش صادرات تخمین زده شده(

9/۰8۱۳/۲۵۰/۰۰86/۳۲اشتغال )هزار نفر(
۵۳۱4/98۲۰۱۰۳۱۵۰/۰۰۳۰84۷۲6۷ارزش افزوده )میلیارد ریال(

۰/9۷۱/4۰۰/۰۰8/۷۱سهم اشتغال از کل اشتغال ساالنه )درصد(
۰/9۷۳/۱۵۰/۰۰۳9/۰9سهم ارزش افزوده از کل ارزش افزوده ساالنه )درصد(

۱۰/۲96/9۱۰/۰۰6۵/۱6نرخ تعرفه مقاصد صادراتی )درصد(
6/۱۲۱/۵۵۳/998/۷۲نرخ ارز رسمی )هزار ریال(

۱46/8۰۳9/۷68۰/9۳۲۰۷/۰8درآمد نفتی دولت )هزار میلیارد ریال(
سهم صادرات از کل صادرات ساالنه برای هر کاالی 

۰/9۷۳/۳۲۰/۰۰۲9/6۷شش رقمی )درصد(
۰/۰4۰/۰8۰/۰۰۰/۲4نسبت اختالف نرخ ارز رسمی و آزاد به نرخ ارز رسمی 

8۲4تعداد مشاهده ها در رگرسیون

نکته: تمام مقادیر ریالی به ریال ثابت سال 1383 و به وسیله GDP deflator حقیقی شدند. هر مشاهده، شامل یک طبقه 
چهاررقمی isic در هر سال است. منظور از کل اشتغال و کل ارزش افزوده سالیانه، مجموع مقادیر ثبت شده در داده های 

کارگاه های صنعتی )پس از اعمال وزن نمونه گیری( است. 

تعرفه بهینه )امگا(:  یافته های کالسیک ادبیات اقتصاد بین الملل نشان می دهند که تعرفه بهینه 
برای کشور-بازارهای کوچک برابر صفر و برای بازارهای بزرگ برابر با معکوس کشش قیمتی عرضه  
و  برودا  و   )۲۰۰4( برودا۲  و  وینشتین   ،)۱994( فینسترا   ،)۲۰۱4( اوسا۱   .)Feenstra, 2003( است 
همکاران )۲۰۰8( از همین مبنا برای محاسبه تعرفه بهینه غیرهمکارانه۳ کشورهای ایاالت متحده، 
باال، داده های  انگلستان، و سایر کشورهای منتخب استفاده شده  است. منبع داده های پژوهش های 
فراداده  در  بر گمرک کشورها،  تعرفه هر کاالست که عالوه  و  واحد  قیمت  مبادالت کشوری شامل 

1. Ossa
2. Weinstein & Broda

پیمان های  و  آمده  به دست  )استاتیک(  بازی یک دوره ای  تعرفه ای است که در یک  از غیرهمکارانه،  ۳. منظور 
تجاری )بازی چنددوره ای( را لحاظ نمی کند. 
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UNCOMTRADE  نیز ثبت می شود. در ایران نیز، اگرچه بازار کشور در بیشتر کاالها کوچک بوده 

و تعرفه بهینه آن ها صفر است، تعرفه بهینه در سایر بازارها باید مبتنی بر بهبود رابطه مبادله باشد 
تا از لحاظ نظری بتوان آن را توجیه نمود. در پژوهش حاضر، با توجه به ادبیات موجود، سطح بهینه 
تعرفه برای واردات ایران )یا چند مثال از آن( محاسبه شده  است. جدول )4( بیانگر نرخ های تعرفه 
بهینه محاسبه شده است. برای توضیح بیشتر در مورد نحوه محاسبه ها به پیوست )الف( مراجعه شود. 

جدول ۴. تعرفه بهینه محاسبه شده برای ایران و ارتباط آن با نرخ تعرفه قانونی کشور

متوسط�معکوس�کشش�صنعت
عرضه،�تعرفه�بهينه�یا�امگا

انحراف�معيار�
)در�هر�بخش(

ميانگين�نرخ�تعرفه�
قانونی�در�سال�1393

همبستگی�امگا�و�
نرخ�تعرفه��قانونی

۰/۲۵-۳/۳۵۱۰/۱۳۳6/6۲محصوالت جانوری
صنایع شیمیایی و 

۰/۲6-۱/۰6۲/۳9۱4/۰4دارویی

۰/۰۱-۱/۳۲۱/۲۷۱۲/6۱تولید برق و گاز
۱/۰۰-۰/6۷۰/۵4۷/۵۰صنایع غذایی
۰/4۰۰/۳۱8/44۰/96جنگلداری

ماشین آالت صنعتی 
-8۷/۲۱۲/۱۱۱۳/۱6۰4/۰و الکتریکی

۱۰/۲۱4/8۷8/9۰۰/۰فوالد
۱۷/۰۱۱/۰۱۳/۵۰/8۵مواد معدنی
۰/۱۲-6/۵۰۱4/6۷۱۲/۵۱سایر صنایع
۰/۲۰۰/۳۰۷4/۰۵۰/۳۱صنایع نفت

۱/۰۰-۲۵/4۱۳۳/44۲8/64الستیک/ پالستیک
منسوجات/ پوشاک/ 

۰/۲۱-۰/6۳۱/۵۰۲۰/۱6چرم

۰/۰8-۳/9۵۱۰/49۱۰/88حمل ونقل
صنایع آب و 

۰/4۳-۰/۵۰۱/۱۱۲۷/۷۲فاضالب

۰/۱۷-۱/۷۵6/9۵۵4/۷۵صنایع چوب
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نتایج

نتایج الگوی توضیح دهندگی تعرفه ها در جدول )۵( اشاره شده است. متغیر اشتغال )که با وقفه 
یک ساله در مدل اعمال شده  است( رابطه ای مثبت با نرخ های تعرفه دارد. البته این رابطه  در سطوح 
بازگشت منحنی در  نقطه  اشتغال(؛  توان دوی  اشتغال معکوس می شود )ضریب منفی  باالی  بسیار 
اشتغال =۵۰ هزار نفر قرار دارد )از مدل 4( که مشاهده های اندکی در آن ناحیه قرار می گیرند )با توجه 
به جدول ۳، بیشینۀ اشتغال برابر با 86 هزار نفر است(. بنابراین، با اطمینان می توان گفت که هرچه 

اشتغال زایی صنایع بیشتر باشد، حمایت تعرفه ای بیشتری از آن ها به عمل آمده است.  
ضریب ارزش افزوده در جدول )۵( منفی است. البته ضریب توان دوی آن مثبت است. با احتساب 
نقطه کمینۀ منحنی، عدد ۳/۵ میلیارد ریال به دست می آید )از مدل 4 جدول ۵(. با توجه به آن که 
طبق جدول )۳( متوسط ارزش افزوده 8 میلیارد ریال و انحراف معیار آن ۵ میلیارد ریال است، تعداد 
کمی از صنایع با ارزش افزوده کمتر از ۳/۵ میلیارد ریال مشاهده می شوند. از این رو، برای معدودی 
از صنایع هنگامی که ارزش افزوده افزایش می یابد، حمایت تعرفه ای کاسته می شود؛ ولی برای بیشتر 

صنایع، حمایت تعرفه ای رابطه ای مثبت با ارزش افزوده ایجادشده دارد. 
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جدول ۵. همبستگی نرخ تعرفه قانونی و شاخص های کالن صنعت و تجارت

)1()2()3()4()5()6(

»سطح«�اشتغال�و�بدون�نرخ�تعرفه�بهينه
ارزش�افزوده�صنایع

»سهم«�اشتغال�و�
ارزش�افزوده�صنایع�از�کل�

مقدار�ساالنه

تعرفه بهینه
--------۰/۳۳۱***-۰/۵۳۳***-۰/۳۲۷***-۰/۵۲۱***

)-/4/4۲()-8/۱۷( )-4/۳6()-۷/94 ( 

وقفه اشتغال 
۰/۳8۲**۰/86۱***۰/۳۵4**۱/۰84***۲/۱8۱9/۰9۰***

)۲/۲6()4/8۲()۲/۱۳()6/9۱()۱/4۵()6/۳۷(

وقفه ارزش افزوده
-۱/6۲۱***-۱/۳4۱***-۱/6۲8***-۱/4۷۱***-6/۱6۰***-۵/۲۷۷***

)۵/69-()6/۱۲-()-۵/8۱()6/44-()6/۰6-()-۵/8۷(

وقفه اشتغال۲
-۰/۰۰۱۱9-۰/۰۰9۰۷***-۰/۰۰۰9۱8-۰/۰۱99***۰/۰۷۵9-۰/9۰۰***

)۰/۵۷-()۳/68-()-۰/4۵()۵/8۱-()۰/44()-۵/۱4(

وقفه ارزش افزوده۲
۰/۰۲۰9***۰/۰۱84***۰/۰۲۰9***۰/۰۱98***۰/۳۲9***۰/۲89***

)۵/8۷()6/۲۲()۵/9۵()6/4۱()6/8۰()6/۷۵(
نرخ تعرفه متوسط 
۱۵ شریک عمده 

تجاری

۱.4۵۳***۰.9۲6***۱.4۳۷***۰/۵۵۱*۱/44۳***۰/۵6۳*

)۵/۲9()۲/۷4()4/۲9()۱/66()4/۳۱()۱/69(

تفاوت نرخ ارز 
رسمی و آزاد
نرخ ارز رسمی

-۰/۰۰۰6۱-۰/۰۰۰۵۳-۰/۰۰۰48۰/۰۰۰6۰-۰/۰۰۰۷4۰/۰۰۰۵۰

)-۰/6۱()-۰/۰6()-۰/4۲()۰/6۰()-۰/6۵()۰/۵۰(

صادرات از کل صادرات 
ساالنه )شاخص حمایت 

از صنایع صادراتی(

۰/4۵۷*۰/۱64۰/49۰*۰/۰۱84۰/۳9۰*-۰/۰988

)۱/84()۰/9۱()۱/9۳()۰/۱۲()۱/۷۷()-۰/69(

صنایع شیمیایی 
دارویی

۱۳/6۳***۱۲/9۷***۱۳/۲۰***

)۳/۷8()۳/9۰()۳/96(

تولید برق و گاز
۱4/۷۳***۱۲/9۷***۱۳/۲۱***

)4/۱۳()۳/۵۱()۳/۵۷(
ماشین االت صنعتی و 

الکتریکی
6/۳۷۳**8/۵9۳***9/۰۲۳***

)۱/99()۲/۷۰()۲/۷۷(

فوالد
۷/9۲۷***۱۰/۱۳***۱۰/۳9***

)۲/84()۳/68()۳/۷۱(
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ادامه جدول ۵. همبستگی نرخ تعرفه قانونی و شاخص های کالن صنعت و تجارت

)1()2()3()4()5()6(

»سطح«�اشتغال�و�بدون�نرخ�تعرفه�بهينه
ارزش�افزوده�صنایع

»سهم«�اشتغال�و�
ارزش�افزوده�صنایع�از�کل�

مقدار�ساالنه

معدن
4/۲9۷۱۵/6۳***۱6/8۰***

)۱/4۰()4/۰۳()4/۲۱(

سایر صنایع
۱۱/6۱***۱۳/۵۱***۱۳/48***

)4/۰۱()4/9۳()4/9۱(

صنایع نفتی
68/6۳***۷۳/۱4***۷۳/۳۳***

)۱۱/۱۲()۱۲/۳۵()۱۲/۲8(

الستیک/ پالستیک
۱۰/8۱***۳۱/۰۰***۳۱/۰6***

)۳/69()9/۷۲()9/6۱(
منسوجات/ البسه/ 

چرم
۱۲/۵۷**۱۳/9۷***۱۳/98***

)۲/49()۲/9۲()۲/88(

حمل ونقل
۳/8۱8*۵/۰۵4**۵/۳98**

)۱/66()۲/۲8()۲/44(

آب و فاضالب
۲۳/64***۳۱/64***۳۱/8۵***

)4/9۳()6/8۲()6/8۵(

چوب/ کاغذ
۲4/۰۷***/6۷***۲8/88***

)4/۲9()۵/64()۵/6۱(

ضریب ثابت
۱۱/۵۳***۱۲/۳۵***

)۳/8۲()4/۰9(
بلهخیربلهخیربلهخیرضریب ثابت صنعت

بلهبلهبلهبلهبلهبلهاثر ثابت زمان
Robustبلهبلهبلهبلهبلهبله

N6۱۷6۱66۱۷6۱6
Adjusted R2۰/۲۰۰/8۰۰/۲۳۰/8۱

نکته: تمام مقادیر ریالی به ریال ثابت سال 1383 و از راه GDP deflator حقیقی شده اند. نرخ تعرفه رسمی، نرخ تعرفه مقاصد 
صادراتی، سهم صادرات از صادرات کل ساالنه، سهم اشتغال و ارزش افزوده از اشتغال و ارزش افزوده کل ساالنه به درصد، 

اشتغال به هزار نفر، ارزش افزوده به هزار میلیارد ریال و نرخ ارز رسمی به هزار ریال محاسبه شدند. آماره t در پرانتز قرار گرفته  
.)۰/۰1 < p *** ,۰/۰۵ < p ** ,۰/1 < p *( است
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جدول )6( سهم توضیح دهندگی هر یک از شاخص های بکاررفته را در مدل تجربی نشان می دهد. منظور 
از سهم توضیح دهندگی مقدار متوسط متغیر ضربدر اندازه ضریب تخمین زده شده  است. از میان متغیرهای 
مورد استفاده، اشتغال و نرخ تعرفه مقاصد صادراتی توانستند تا بخشی از تعرفه گذاری کشور را توضیح دهند. 
بنابراین، سهم مثبتی دارند. ارزش افزوده صنایع )به دلیل رابطه منفی اش با تعرفه ها( سهمی منفی دارند. سهم 
کاال از سبد صادراتی کشور هیچ گونه قدرت توضیح دهندگی ندارد. نرخ های تعرفه بهینه محاسباتی نیز تنها 

بخش کوچکی از تعرفه های حاضر را توضیح می دهند، البته کامالً برخالف انتظار قرار دارند.

جدول 6. سهم هر یک از متغیرهای توضیحی از توضیح دهندگی تعرفه ها

�مقدار�
متوسط

سهم�مقدار�متوسط�متغير�×�ضریب�برآوردشده
توضيح�دهندگی�
از�متغير�وابسته

مدل��1)بدون�متغير�
مجازی�صنایع(

مدل��2)با�متغير�
مجازی�صنایع(

----۲۵تعرفه قانونی )متغیر وابسته(
4- تا ۷- ٪۱/8۳-۱/۱4-۳/44تعرفه بهینه

۱۲ تا ۳۵ ٪ 9/۰8۳/۱48/86اشتغال )هزار نفر(
۲9- تا ۳4- ٪۷/۲۵-8/۵-۵/۳۱ارزش افزوده )هزار میلیارد ریال(

۲۲ تا ۵9٪۱۰/۲9۱4/۷9۵/66نرخ تعرفه مقاصد صادرات )درصد(
تقریباً صفر۰/9۷۰/48۰/۰۲سهم صادرات )درصد(

46٪۱۱/۵۳۰ضریب ثابت

نکته: جدول بیانگر سهم شاخص های صنعتی در توضیح سطح تعرفه های وارداتی است. سهم هر متغیر از حاصل ضرب میانگین آن 
متغیر در ضریب برآوردشده آن به دست آمده  است. متغیرهای نرخ تعرفه رسمی، نرخ تعرفه مقاصد صادراتی و سهم صادرات از 
صادرات کل ساالنه به درصد و متغیرهای اشتغال به هزار نفر، ارزش افزوده به هزار میلیارد ریال و نرخ ارز رسمی به هزار ریال هستند.

شکل )۵( باقی مانده رگرسیون ستون )4( جدول )۵( را نسبت به متغیرهای سهم اشتغال، سهم 
ارزش افزوده، نرخ  تعرفه مقاصد صادراتی و سهم صادرات نشان می دهد. خطوط خط چین باقی مانده 
بازه به عنوان  این  از  باقی مانده بیشتر  رگرسیون مثبت و منفی ۱۰ درصد را نشان می دهد. مقادیر 
خطای مدل سازی یا البی تولیدکننده و مقادیر کمتر نیز به عنوان خطای مدل سازی یا البی واردکننده 
مشخص شده اند. توضیح آن که، هنگامی که جمله خطا در باالی خط مدل  قرار داشته  باشد، به منزله 
آن است که تعرفه کاال نسبت به میانگین باالتر است. در جدول )۷(، استحکام نتایج )مربوط به جدول 

۵( نسبت به تغییر در متغیرها و نیز تغییر در داده مورد استفاده سنجیده شده  است.
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  ٪ 3۵تا۸۶/۸12 ۰۸/۹1۴/3اشتغال)هزارنفر(

 ٪ -3۴تا-2۹-2۵/۷-31/۵۵/۸افزوده)هزارمیلیاردریال(ارزش

 ٪۵۹تا۷۹/1۴۶۶/۵22 2۹/1۰)درصد(نرختعرفهمقاصدصادرات

 صفرتقریبا۹۷/۰۴۸/۰۰2/۰ً)درصد( سهمصادرات

 ٪۵3/11۰۴۶ضریبثابت

ضربمیانگینآنمتغیرسهمهرمتغیرازحاصلهایوارداتیاست.یحسطحتعرفههایصنعتیدرتوضهمشاخصجدولبیانگرس:نکته
مقاصدصادراتیوسهمصادراتازصادراتکل،نرختعرفهرسمیاست.متغیرهاینرختعرفهدستآمدهآنبهوردشدهدرضریببرآ

نرخارزرسمیبههزارریالهستند.هزارمیلیاردریالوافزودهبهارزشساالنهبهدرصدومتغیرهایاشتغالبههزارنفر،



مقاصدصادراتیتعرفهافزوده،نرخشرانسبتبهمتغیرهایسهماشتغال،سهمارز(۵)جدول(۴)رگرسیونستونمانده(باقی۵)شکل
بیشترازماندهاقیدهد.مقادیربمیرانشاندرصد1۰نفیمرگرسیونمثبتوماندهچینباقیدهد.خطوطخطسهمصادراتنشانمیو

اند.مشخصشدههکنندواردسازییاالبیخطایمدلبهعنواننیزمقادیرکمتروکنندهتولیدسازییاالبیخطایمدلعنواناینبازهبه
االنسبتبهمیانگینباالتراست.کناستکهتعرفه،بهمنزلهآباشدقرارداشتهخطادرباالیخطمدلکه،هنگامیکهجملهتوضیحآن
است.مورداستفادهسنجیدهشدهدرمتغیرهاونیزتغییردرداده(نسبتبهتغییر۵،استحکامنتایج)مربوطبهجدول(۷)درجدول



 شکل ۵. پراکندگی جمله های خطا
نکته: شکل بیانگر پراکندگی جمله های خطا به دست آمده از برآورد تعرفه های وارداتی توسط شاخص های صنعت و تجارت 

)مدل ۴، جدول ۴( است. محورهای افقی، متغیرهای توضیح دهنده اشتغال، ارزش افزوده، نرخ تعرفه در سایر کشورهای و 
سهم کاال از صادرات هستند. محور عمودی مقدار خطای هر مشاهده )کاالی شش رقمی( است. نقاط روی بردار صفر بیانگر 
آن دسته از کاالهایی هستند که تعرفه آن ها کاماًل بر الگوی مدل چهارم از جدول )۴( مطابقت دارد. مشاهده ها با مقدار مثبت 

 )منفی( به منزله باالتر )پایین تر( بودن تعرفه نسبت به مقدار مورد پیش بینی مدل است.  
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جدول 7. استحکام نتایج

با�افزودن�متغير�درآمد�
نفتی�دولت

با�حذف��20درصد�باالی�
تعرفه�ای

با�افزودن�نرخ�ارز�آزاد�و�
رسمی

شاخص�های�صنعتی�بر�حسب�سهم�از�صنعت

تعرفه بهینه
-۰/۳۳۱***-۰/۵۳۳***-۰/۰۷۷۵**-۰/۲۰8*** -۰/۳۳۱*** -۰/۵۳۳***

)-4/4۲()-8/۱۷()-۲/۲9()-۳/۳۲()-4/4۲()-8/۱۷(

۱-tاشتغال
۰/۳۵4**۱/۰84***۰/4۱8***۰/64۵*** ۰/۳۵4** ۱/۰84***

)۲/۱۳()6/9۱()4/۷9()6/6۷()۲/۱۳()6/9۱(

۱-tارزش افزوده
-۱/6۲8***-۱/4۷۱***-۰/۳6۱***-۰/۷۰۵*** -۱/6۲8***- ۱/4۷۱***

)-۵/8۱()-6/44()-۳/۳۰()-6/۲۰()-۵/8۱()-6/44(

۲)۱-tاشتغال(
-۰/۰۰۰۰9۱8-۰/۰۱۱9-۰/۰۰4۱۱***-۰/۰۰666***-۰/۰۰۰9۱8 -۰/۰۱۱9***

)-۰/4۵()-۵/8۱()-۳/64()-۵/۵۵()-۰/4۵()-۵/8۱(

۲)۱-tارزش افزوده(
۰/۰۲۰9***۰/۰۱98***۰/۰۰۲8۵***۰/۰۰۷4۱*** ۰/۰۲۰9*** ۰/۰۱98***

)۵/9۵()6/4۱()۱/99()4/۵۳()۵/9۵()6/4۱(
نرخ تعرفه ۱۳ شریک عمده 

صادراتی 
۱/4۳۷***۰/۵۵۱*۰/464***۰/۱6۵ ۱/4۳۷*** ۰/۵۵۱*

)4/۲9()۱/66()۲/9۱()۱/۰۵()4/۲9()۱/66(
تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد 

به نرخ ارز رسمی
-۰/۰۰۵49-۰/۰۰۲۰۰۰/۰۰۰۰۵8۲۰/۰۰۰۲64۰/۱4۲۰/۰8۰۵
)-۱/4۳()-۰/6۵()۰/۰9()۰/4۵()۰/۵۳()۰/4۰(

سهم صادرات از کل صادرات 
ساالنه )شاخص حمایت از 

صنایع صادراتی(

۰/49۰*۰/۰۱84-۰/۲۰۵**-۰/۲48***۰/49۰*۰/۰۱84

)۱/9۳()۰/۱۲()-۲/۰8()-۲/88()۱/9۳()۰/۱۲(

درآمد نفتی دولت )هزار 
میلیارد ریال(

۰/۲۵۷۰/۱۳4
)۱/۳8()۰/94(

نرخ ارز حقیقی
۲۳/9۰۱۳/۵۲
)۰/۵۱()۰/۳8(

نرخ ارز رسمی 
-۰/۰۵۰۱-۰/۰۲8۱
)-۰/۵۵()-۰/4۱(

ISIC بلهخیربلهخیربلهخیراثر ثابت صنعت دو رقمی
بلهبلهبلهبلهبلهبلهاثر ثابت سال

6۱۷6۱6۵۰4۵۰۳6۱۷6۱6تعداد مشاهده ها
 Adjusted R2۰/۲۷۰/8۲۰/۲۰۰/8۵۰/۲۷۰/8۳

نکته: تمام مقادیر ریالی به ریال ثابت سال 1383 و از راه GDP deflator حقیقی شده اند. نرخ تعرفه رسمی، نرخ تعرفه قاصد 
صادراتی، سهم صادرات از صادرات کل ساالنه، سهم اشتغال و ارزش افزوده از اشتغال و ارزش افزوده کل ساالنه به درصد، 

اشتغال به هزار نفر، ارزش افزوده به میلیارد ریال، نرخ ارز رسمی به هزار ریال و درآمد نفتی به هزار میلیارد ریال محاسبه 
شده اند. نرخ ارز حقیقی از داده  real exchange rate در سال پایه 2۰1۰ از سری های زمانی بانک جهانی اخذ شده  است. 

.)۰/1 < p *** ,۰/۵ < p ** ,۰/۰1 < p *( در پرانتز قرار گرفته  است t-robust آماره
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بحث و نتیجه گیری

این پژوهش به ارزیابی نظام تعرفه گذاری واردات در ایران می پردازد و نظم های آماری و ارتباط 
به  نسبت  ایران  در  تعرفه  نرخ  که  داد  نشان  می توان  می کند.  ثبت  ایران  در  را  تعرفه گذاری  الگوی 
شرکای تجاری ایران )کشورهای منتخب( بسیار باالتر است و از روند کاهشی تعرفه در سطح جهانی 
فاصله بسیار گرفته است. برای یافتن علل این تعرفه گذاری باال، در گام نخست، الگویی از تعرفه گذاری 

صنایع مختلف بر حسب شاخص های صنعتی، تجاری، و کالن استخراج شده است. 
از مهم ترین شاخص هایی که مورد نظر سیاستگذار در زمینه تعیین نرخ تعرفه است، حمایت از 
صنایع با ارزش افزوده و اشتغال باال، حمایت از صنایع صادراتی و اقدام متقابل با نظام تعرفه گذاری 
شرکای تجاری است. در این پژوهش، با بررسی میزان همبستگی نرخ تعرفه و شاخص های مورد بحث 
است  کشور  در  تجاری  سیاست های  تعیین کننده  و  مهم  موضوع های  از  اشتغال  که  داده شد  نشان 
نیز کسب  بیشتری  تعرفه ای  باالتر حمایت های  ارزش افزوده  با  موارد، صنایع  بیشتر  در  و همچنین، 
این  اقدام متقابل )که در  نتیجه معکوس است. شاخص  این  از مشاهده ها،  برای معدودی  نموده اند. 
پژوهش نرخ تعرفه در ۱۵ کشور عمده شریک صادراتی در نظر گرفته شده( نیز تاثیر به سزایی بر سطح 
تعرفه های کشور دارد و هرچه تعرفه صنعت مشابه در سایر کشورها باالتر باشد، تعرفه آن در کشور 

ما نیز باالتر است. 
هنگامی که متغیر مجازی صنایع به مدل افزوده می شود، قدرت توضیح دهندگی به شدت افزایش 
می یابد )حدود 6۰ درصد(. این بدان معناست که اگر دو کارگاه مشابه از نظر ارزش افزوده و اشتغال، 
در دو صنعت متفاوت فعالیت نمایند، لزوماً حمایت های تعرفه ای یکسانی را دریافت نمی کنند، بلکه 
یک راهبرد صنعتی ضمنی و ناگفته وجود دارد که به موجب آن، برخی صنایع از حمایت های بیشتری 

بهره مند می شوند. 
نموده  ایجاد  ایران  در  تعرفه گذاری  الگوی  با  ارتباط  در  را  پژوهش حاضر پرسش های گوناگونی 
که پاسخ آن ها بسته به پژوهش های آتی است. برای مثال، می توان به اندازه گیری اثر البی )اقتصاد 
سیاسی( بر توضیح پراکندگی تعرفه ای اشاره کرد )Ossa, 2014(. همچنین، کشش تولید صنعتی به 
حمایت تعرفه ای، متغیر مهم دیگری است که باید به  صورت دقیق اندازه گیری شود. هرچه کشش 
توجیه  در  صنایع  از  حمایت  سازوکار  باالتر  اهمیت  بیانگر  باشد،  بزرگ تر  تعرفه ها  به  داخل  تولید 

تعرفه گذاری در ایران است. 
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پیوست الف: محاسبه نرخ تعرفه بهینه غیرهمکارانه )استاتیک(

g نشاندهنده کاال، c نشان دهنده کشور صادرکننده و t نشان دهنده سال است. هر کد سه رقمی 
HS  به عنوان یک کاال در نظرگرفته  شده  است. Sgct سهم هر کد سه رقمی از کل صادارت کشور c  در 

زمانt و Pgct قیمت آن کاال است. کشوری که در تمامی گروه های کاالیی به ایران صادرات داشته، 
 هر کد 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

 و 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

یعنی امارات متحده عربی به عنوان معیار نمونه انتخاب شده و متغیر 
سه رقمی از آن کم می شود. 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

که در آن داریم:
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غیرهمکارانه)استاتیک(الف:محاسبهنرختعرفهبهینهپیوست
gکاالدهندهنشان،cصادرکنندهودهندهکشورنشانtقمیرسههرکددهندهسالاست.نشانHS شدهگرفتهبهعنوانیککاالدرنظر
هایکاالییست.کشوریکهدرتمامیگروهاقیمتآنکاالو tدرزمان cرقمیازکلصادارتکشورسهسهمهرکداست.

یعنیاماراتمتحدهبهایرانصادراتداشته هرکدو ومتغیرشدهانتخابمعیارنمونهعربیبهعنوان،
شود.رقمیازآنکممیسه

 

کهدرآنداریم:

 
تخمینWLS توانمدلزیربهروشمی بردارضرایبدهدکهبرایتخمینسازگارمی(نشان1۹۹۴فینسترا)
زدهشود:

 

آن در  ،که وو
میانگیندرطیزماناست. تخمینحدوعالمتبار داراقلمربعاتوزندر

شود.میرقمیبهعنوانوزندرنظرگرفتهسهشوردرهرکدازهرکهاتعدادمشاهده

آیدونرختعرفهدستمیبه()رقمیسه(وکششوارداتدرهرکدباالمعکوسکششصادرات)ازتخمینضرایبمعادله

بهصورت بیشینه بهینه اجتماعیباز بهیناست.ستآمدهدهکردنتابعرفاه بههدر جایسازی، شدهاز استکهاستفاده

 داردومقدارآنهموارهبینصفرویکاست:یکبابهاییکرابطه

 زیراست:شکلروابطسایرپارامترهابه

 

 

ضرایب  بردار  سازگار  تخمین  برای  که  می دهد  نشان   )۱994( فینسترا 
می توان مدل زیر به روش WLS  تخمین زده شود:

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

 و 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

 و 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

که در آن، 
و عالمت بار میانگین در طی زمان است. در تخمین حداقل مربعات وزن دار تعداد مشاهده ها از هر 

کشور در هر کد سه رقمی به عنوان وزن در نظر گرفته  می شود.
 و کشش واردات در هر کد سه رقمی 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

از تخمین ضرایب معادله باال معکوس کشش صادرات 
 از بیشینه کردن تابع رفاه اجتماعی به دست آمده 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

 به دست می آید و نرخ تعرفه بهینه به صورت 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

 دارد و مقدار 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

 استفاده شده  است که رابطه ای یک به یک با 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

 از 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

 است. در بهینه سازی، به جای 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 

آن همواره بین صفر و یک است: 
روابط سایر پارامترها به شکل زیر است: 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 

𝜃𝜃𝑔𝑔1 =
𝜌𝜌

(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)2
 , 𝜃𝜃𝑔𝑔2 =

2𝜌𝜌 − 1
(1 − 𝜌𝜌)(𝜎𝜎𝑔𝑔 − 1)

 

𝜌𝜌 = 1
2 ±√

1
4 + ( 1

4 + (𝜃𝜃2
2

𝜃𝜃1)
) 
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𝜎𝜎 = 1 + (2𝜌𝜌 − 1
1 − 𝜌𝜌 ) ( 1𝜃𝜃2

) 

 شود. انتخاب می ،ای که مثبت باشدریشه کمدست 𝜌𝜌 از میان دو ریشه

، در مدل هستند« کاال»در مدل فیسنترا  واحدهاکه  در حالیکنند: طور اصالح می( را این۴۹۹۱روش فینسترا )، (۸۰۰۲برودا و همکاران )
BW کاال بسیار پایین است.  البته  های واحد در سطحاست که دقت قیمت شود و استدالل شدهرقمی استفاده میچهارهای از زیرمجموعه

 های کاال به تفکیک کشورهای مختلف است. عدم وجود داده ،رقمچهاردلیل ناگفته دیگر در استفاه از 

 ،کنند، اگر نتایج در بازه مورد قبول نباشد، با استفاده از روش غیرپارامتریکرا استفاده می WLSکه ایشان برآوردگر همچنین، پس از این
کنند تا جا میرا جاب این دو پارامتر درصدی ۵فواصل با  𝜌𝜌و  ۴<سیگما<۴۳۴ د. به این ترتیب که در بازهزننرا تخمین می 𝜌𝜌سیگما و 

 شود. )با جایگذاری( استفاده می  bootstrappingبرای محاسبه انحراف معیار نیز از  دست آورند.های خطا را بهکمترین مجموع جمله
 است.  ۴و  ۰ یک( از امگا به بازهبهی )و یکتابعی انتقال 𝜌𝜌توجه شود که 

به عنوان  ها( از مجموع تعداد مشاهده۴۹۹۱در فینسترا )است.  ( تغییر کرده۴۹۹۱نیز نسبت به فینسترا ) BWهای مورد استفاده در وزن
 BWسازگار با تئوری واریانس ناهمسانی در سنجی است( ولی در  ،ی هستندگیرشود )که چون متغیرها حاصل میانگینوزن استفاده می

 . گزارش شده است (۱)نتایج در جدول  و استاستفاده شده  هامشاهدهاز ارزش واردات و تعداد 

 

 دست کم ریشه ای که مثبت باشد، انتخاب می شود. 

g کاال دهندهنشان، c صادرکننده و دهنده کشور نشانt قمی رسههر کد دهنده سال است. نشانHS شده گرفتهبه عنوان یک کاال در نظر 
های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
 شود. رقمی از آن کم میسههر کد 

(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2 = 𝜃𝜃𝑔𝑔1(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))

2 + 𝜃𝜃𝑔𝑔2(Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗ Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) + 𝑢𝑢𝑔𝑔 

 که در آن داریم:

 
𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
 زده شود:

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 

𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ،که در آن ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
2

𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و   ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔))
𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅و  2 ̅̅ ̅̅ = (Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑠𝑠𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) ∗

Δ𝑘𝑘𝑔𝑔 ln(𝑝𝑝𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔)) .شور در هر از هر ک هادار تعداد مشاهدهاقل مربعات وزندر تخمین حد و عالمت بار میانگین در طی زمان است
 شود.می رقمی به عنوان وزن در نظر گرفتهسهکد 

 آید و نرخ تعرفهدست میبه ( 𝜎𝜎𝑔𝑔رقمی  )سه( و کشش واردات در هر کد 𝜔𝜔باال معکوس کشش صادرات ) از تخمین ضرایب معادله

1بهینه به صورت 
𝜔𝜔  جای سازی، بههدر بهین است. ست آمدهدهکردن تابع رفاه اجتماعی باز بیشینه𝜎𝜎𝑔𝑔  از𝜌𝜌 ای است که رابطه استفاده شده

𝜔𝜔دارد و مقدار آن همواره بین صفر و یک است:    𝜎𝜎𝑔𝑔یک با بهیک = 𝜌𝜌
𝜎𝜎−1−𝜌𝜌𝜎𝜎 

 زیر است:  شکلروابط سایر پارامترها به 
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های ست. کشوری که در تمامی گروها قیمت آن کاال pgctو   tدر زمان cرقمی از کل صادارت کشور سهسهم هر کد  sgctاست. 

 Δln(pgct)و  Δln(sgct)و متغیر  شدهانتخاب  معیار نمونهعربی به عنوان  ، یعنی امارات متحدهکاالیی به ایران صادرات داشته
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𝜃𝜃𝑔𝑔بردار ضرایب دهد که برای تخمین سازگار می( نشان ۴۹۹۱فینسترا ) = (𝜃𝜃𝑔𝑔1, 𝜃𝜃𝑔𝑔2)  توان مدل زیر به روش می WLS تخمین
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𝑌𝑌𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ = 𝜃𝜃𝑔𝑔1𝑋𝑋1𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝜃𝜃𝑔𝑔2𝑋𝑋2𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑢𝑢𝑔𝑔𝑔𝑔̅̅ ̅̅̅ 
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بازه ۱۳۱<سیگما<۱ و 
)با جایگذاری(   bootstrapping از  نیز  انحراف معیار  برای محاسبه  جمله های خطا را به دست آورند. 

 تابعی انتقالی )و یک به یک( از امگا به بازه ۰ و ۱ است. 
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استفاده می شود. توجه شود که 
فینسترا  در  کرده  است.  تغییر   )۱994( فینسترا  به  نسبت  نیز   BW در  استفاده  مورد  وزن های 
حاصل  متغیرها  چون  )که  می شود  استفاده  وزن  عنوان  به  مشاهده ها  تعداد  مجموع  از   )۱994(
میانگین گیری هستند، سازگار با تئوری واریانس ناهمسانی در سنجی است( ولی در BW از ارزش 

واردات و تعداد مشاهده ها استفاده شده است و نتایج در جدول )4( گزارش شده است. 
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Abstract        Import tariffs are set based on the following factors: terms of  
trade, government revenue, trade agreements, trade protection, and  
political economy. This study attempts to evaluate the explanatory power of 
these factors in influencing the import tariffs in Iran. The data sources that  
have been used in this study are: Iran’s custom, import and export regulation 
book, survey of industrial plants, and WITS. Our final data is a panel of 
industries disaggregated at 4digits of ISIC codes. In our OLS model, the  
industries’ fixed effects are controlled; Other control variables are employment, 
value added, and tariffs of the same industries in other countries, export 
indices, and government income. Results indicate that tariffs are positively 
correlated with sectors’ employment and added-value shares. We also 
document that, after controlling value added and employment, about 60%  
of tariffs’ cross variation could be explained by dummy variables pertaining  
to industries. This finding may imply an “implicit” industrial plan, which  
imposes higher protection for some sectors. Finally, about 20% of the tariffs 
variation cannot be explained through the model, which might be due to 
data errors, miss-specification, or, political economy (lobbying). The share 
of each of those factors can be further investigated in future studies.

Keywords:  Import Tariffs, Tariffs, Tariff Protection, Employment, Value 
Added. 

JEL Classification: F13, F14, F16.

Hanifa Pilvar1

Kowsar Yousefi 2
h.pilvar@hss18.qmul.ac.uk
K.Yousefi@imps.ac.ir

1.  M.A. Student, Queen Mary University of London, England.
2.  Assistant Professor of Economics, Institute for Management and Planning Studies, Tehran, Iran 

(Corresponding Author).




