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ي صنايع حمايتهاي  شاخصبرآورد 

كيد بر اجراي أكاغذسازي كشور با ت

1 ارز  نرخ سازي  يكسانسياست 
 

 

*يحيي فتحي: نويسنده
 

 

   چكيده

   نرخ گيري  اندازه ، مختلف ها در صنايع  فعاليت از ميزانيافتن    اطالع هاي  از شيوه يكي

   حمايت  نرخ با محاسبهله كوشش شده تا مقا   در اين  كه  و مؤثر آنها است  اسمي حمايت

 ، كشورسازي كاغذ صنايعحمايت از    ارز بر وضعيت  نرخ سازي   يكسان هاي اثر، و مؤثر اسمي

   ابتدا نرخ، منظور بدين.  دشوبررسي  ، ارز  نرخ سازي  يكسان  سياست  اجراي جهتدر 

 و تأثير  گيري  كشور اندازه  كاغذسازي  كارخانجات  از محصوالت  منتخبي  اسمي حمايت

 ارز   ارز آزاد و نرخ ، نرخ )اي يارانه(  ارز دريافتي  نرخ  حالت  ارز در سه تغيير در نرخ

   نرخ  تأثير تغييرات، مؤثر  حمايت  نرخ  با محاسبه سپس. شده است   ارزيابي  بر آن اي سايه

  ، تجزيه  كشور كاغذسازي  از صنايع ثرؤ م حمايت ر ميزاناي به نرخ آزاد ب از نرخ يارانهارز 

                                                 
اي ايـران    ثر از صنايع كارخانه   ؤسازي نرخ ارز بر نرخ حمايت م       بررسي اثرات يكسان  « اين مقاله از طرح      .1

هـاي بازرگـاني انجـام و در سـال      سسه مطالعات و پژوهشؤلف در م  ؤ م از سوي  كه   » مورد كاغذ و مقوا    –

 .خاتمه يافته، استخراج شده است 1382

 هاي بازرگاني العات و پژوهشسسه مطؤ پژوهشگر و عضو هيئت علمي م *
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   شرايط  ارز تحت  نرخ عنوانه  ارز آزاد ب  نرخ  محاسبات در اين. ه استشد  و تحليل

 .  است  منظور شده سازي يكسان

 

   مقدمه

 كاالها و   قيمت كردن منظور واقعي  به ، كه  است ييها سياست از   ارز يكي  نرخ سازي  يكسان سياست

   نرخ ميان)  رانت(  وجود اختالف واسطة   به  كه  از صنايعي  غيرضروري يها حمايت  ذف و ح خدمات

  اين. گردد  مي  برخوردار هستند، اعمال  رقيب  ساير صنايع  به  نسبت  كاذبي  و آزاد ارز، از توان رسمي

   جامعه  رفاه ح سط  كاهش ها و در نتيجه  از نظر رشد قيمت  منفي تواند تبعات  مي  اگرچه مسئله

 و   منابع  بهينه ، تخصيص  منابع  حفظ  جهت  گذارد، به پذير بر جاي  اقشار آسيب خصوص  به

. گردد  مي توصيه.....  كشور  خارجي  تجارت  الگوي تر كردن  و واقعي  از قاچاق  جلوگيري،ها فرصت

 از   و برخورداري  جهاني تجارت   سازمان  به  پيوستن ، موضوع  فوق  بر داليل  حاضر عالوه درحال

   شرايط  به  رسيدن  كشورها براي چرا كه.   است  نيز مورد بحث  سازمان  اين  به  الحاق تسهيالت

  در اين.  شوند  خود متقبل  را در ساختار اقتصادي  و تغييراتي  تعديالت د معموالً باي  الحاق  براي الزم

از ...   و اي  و غير تعرفه اي  تعرفه  موانع  و كاهش ، حذف ها  يارانه ، حذف  واحد ارزي  نرخ  اعمال باره

   به بايست  مي  سازمان  در اين  عضويت  متقاضي هاي  دولت  از سوي  كه  است ييها سياست  جمله

   اجراي  كهستها سياست   اين ترين  ارز از مهم  نرخ سازي  يكسان  ميان اين در.  شود اجرا گذاشته

 . باشد  داشته  دنبال  را به ادي اقتص  تبعات اي تواند پاره مي  آن

   نرخ سازي  آثار يكسان ،   نرخ سازي  يكسان  مفهوم  بيان ، ضمنشده است   تالشمقاله  در اين

 مورد يا  كارخانهعي از صنامؤثرت ير كشورها، بر حماي ساشواهد تجربي و يجنبه نظر از ،ارز

 ، كشوريع كاغذسازي در مورد صنامؤثر و يت اسمي با محاسبه نرخ حمامداقه قرار گرفته و سپس

ز يع از دو روش كوردن و باالسا و نين صناي از امؤثرت ي نرخ ارز بر نرخ حمايساز كساني ياهاثر

 .دشول يه و تحلي و تجزيابي ارز،ع مذكوري به صناي پرداختيها هارانيدر نظر گرفتن 
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 يها هيشده، توص ارائه يها ي از مباحث و بررسيريگ جهينت و يبند  ضمن جمعز،يدر خاتمه ن

 نرخ ارز بر رشد و يكسان سازياست ي بازدارنده سياه الزم به منظور مواجهه با اثرياستيس

 . كشور ارائه شده استيع كاغذسازي صنايتوسعه صنعت

 

  شده  انجام  و مطالعات  نظري مباني. 1

. دارد  قرار  و چندگانه  ارز دوگانه  نرخ  در مقابل  آن  نمودن رخين   ارز و تك  نرخ سازي اصوالً يكسان

 و  كيگوئل(  دارد  دنبال بهمختلفي    و موافق  مخالف ياهنظر ،اين سياست نيز   اساس بر همين

   نرخ  نظام  كنار گذاشتن ة و نيز دور  دوم  جهاني  از جنگ  پس  اوليه يها سال  طي. )1997،  نلااوك

   نظام  از برقراري ، اقتصاددانان1970   دهة  ارز شناور در اوايل يها نرخ   به  و انتقال  شده يتارز تثب

 مورد   كاالهاي  از قيمت  و نيز حفاظت المللي  ذخاير بين  حفظ  براي  راهي  عنوان  ارز به نرخي دو

   اخير نيز دورنبوش يها سالدر ). 1974  تريفين(كردند   مي  دفاع  خارجي هاي  تكانه  در مقابل مبادله

،   توسعه  در حال  ارز در كشورهاي نرخي  دو  از كاربرد نظام)1993( و كانزلر   و دورنبوش)1986(

   بر حساب  تأثيرگذاري  از طريق گذار اقتصادي   مرحله هاي  از تكانه  اجتناب  براي  راهي عنوان  به

 ارز دو   نرخ سازي  يكسان  نظرية نا مخالف، بنابراين. اند  كرده ها دفاع  و دستمزدها و قيمت سرمايه

   را براي  اقتصادي هاي  تكانه در مقابل» ها قيمت«و »  المللي  از ذخاير بين حفاظت «  عمدة دليل

 1.اند  نموده  بيان  توسعه  در حال كشورهاي

  ها بر فعاليت ها و نهاده  از ستاده  حمايت  اثر مشترك  سنجش  براي  مؤثر حمايت  نرخ مفهوم

   شاخص  كار اين نخستين.   است  شده  مطرح  منابع  آنها بر تخصيص ياه اثر  و بررسي توليدي

  عنوان  به  كه  است  حمايتي هاي  اقدام  شرايط  در نتيجه  افزوده  ارزش  درصد تغيير قيمت  دادن نشان

 مقدار   تغييرات بيني  پيش  شاخص  كار اين وميند. شود  مي  واقع  مورد استفاده  مؤثر حمايت نرخ

                                                 
 .براي توضيحات بيشتر به اصل طرح و منابع معرفي شده در انتهاي مقاله مراجعه شود. 1
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   توليد، قابل  تابع  كه  شده  تعريف  فرض  با اين  افزوده  و مقدار ارزش قيمت.   است  افزوده ارزش

   از عوامل  هر جفت  بين  جانشيني  كشش يعني.   است اي  واسطه هاي  و نهاده  اوليه  عوامل  به تجزيه

  تواند براي  مؤثر مي مايت ح  مفهوم  فرض با اين.   همانند است اي  واسطه يها  و نهاده اوليه

 در مقدار   تغييرات بيني  و پيش  افزوده  ارزش  در قيمت  بر تغييرات  حمايتي هاي  اثر اقدام دادن  نشان

،   است ده پديد آم  توليدي  فعاليت  از يك  در حمايت  كوچك  تغييري  در نتيجه ، كه  افزوده ارزش

 در   مبادله  قابل هاي  نهاده  حمايت  اسمي يها نرخ   وزني  ميانگين هرگاه.  قرار گيرد مورد استفاده

   منفي  مؤثر حمايت  نرخ، بيشتر باشد  توليد آن  حمايت  اسمي يها نرخ   وزني  از ميانگين  بخش يك

 ديگر، در   از سوي. ر موجود است تسعي  نرخ  در شرايط بخش   آن  عليه  تبعيض  و مبين بوده

 بازار   ارزش  كه ، مانند موردي  است  منفي  بازار جهاني هاي  قيمت  به  افزوده  ارزش  كه هايي بخش

 مؤثر در   بيشتر باشد، حمايت  توليد بخش  بازار جهاني  از ارزش  مبادله  قابل هاي  نهاده جهاني

 .   حد است باالترين

  ... و  صادراتي ، سوبسيدهاي اي  تعرفه  سيستم  از يك  ناشي  است  ممكن  حمايتي  تركيب يك

   قبل ها، تا چند سال  سيستم  قبيل اين.  باشد  ارزي  چندگانه  نرخ  سيستم  از يك  ناشي ، بلكه نبوده

  هاي سيستم.   است  بوده  متداول  التين مريكايا در  خصوصه  ب  يافته  كمتر توسعه كشورهاي در

نخست :  دارند  تفاوت ... و  صادراتي هاي ، يارانه  تعرفه هاي  از چند نظر با سيستم  ارزي چندگانه

  شوند و معموالً منافع  مي  و تنظيم تهيه)   مركزي معموالً بانك (  پولي  مقامات وسيله آنها بهاينكه 

   وارداتي هاي  ماليات  كه  در حاليشود،  مي تر ديده  در آنها پررنگ  پولي يها سياست و   مركزي بانك

  درآمد مربوطهو  ،گردند  مي  و اداره  تعيين  مركزي  از دولت اي  وزارتخانهاز سوي عموماً  و صادراتي

 در   ارز خارجي  بودن  فراهم  وسيله  به  ارزي  چندگانه يها نرخ ،اينكه دوم. رود  مي  دولت  خزانه به

   از طريق  و صادراتي  وارداتي هاي  ماليات  كه شود، در حالي  مي  اعمال  مبادله مالي)  نقطه(مركز 

  هاي  و عرف  محظورات  سري  يك وسيله  به وگردد  مي  در مرزها و بنادر اعمال  گمركات كنترل

 ارز   نرخ  كشورها تغييرات غلبادر  ،سوم اينكه. گيرند  تأثير قرار مي  يا تحتهشد  محدود  المللي بين

 در   و صادراتي  وارداتي هاي  ماليات  كه  ندارد، در حالي اريذ قانونگ  يا تأييد مجلس  مصوبه ه ب يازين
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 چند   سيستم يكچهارم اينكه . ندهست   مجلس  كنترل شوند و مستلزم  منظور مي  دولت بودجه

 نيز و   سرمايه هاي اييجه ب  جا  براي  متغيري يها نرخ  آورد كه  وجود مي  را به  امكان  اين نرخي

 و سوبسيد   ـ ماليات  تعرفه  سيستم  با يك  كه كار رود، در حالي به)  يينامر (  پنهاني مبادالت

   ضرورتي اگر چه(گيرد   نمي  و سوبسيد تعلق  ماليات، سرمايه انتقاالت  و  نقل بهمعموالً  ـ صادراتي

 ).  بگيرد  تعلق  ندارد كه هم

  نخست،  كه  است شود اين  مي  واقع  مورد سؤال  آنچه  هستند، ليكن  عمده هاي اينها تفاوت

 ارز   نرخ سازي  بعد از يكساندوم،. شوند  وارد مي  مؤثر حمايت  نرخ  در محاسبه  طريقي  چه  بهها نرخ

 شود؟  متأثر مي  چگونه  مؤثر حمايت  نرخ  چندگانه  ارزهاي  نمودن نرخي و تك

 كرد و   انتخاب طور اتفاقي  را به  ارزي  هر نرختوان  مي  كه  گفت بايدواقع  در  ل او در مورد سؤال

 و   تجزيه  روش  وقت آن.  كرد  بيان  صادرات  و ماليات  وارداتي  از تعرفه  تركيبي  را بر حسب سيستم

   يك اول ه؛ كاستاين صورت    به  ارزي  چندگانه هاي  از سيستم  پيچيده  سيستم  يك  كردن تحليل

   نرخي توان ميهمچنين . شود مي   تعريف  پايه  نرخ  عنوان  و به انتخاب)  دلخواه(  اختياري  ارز نرخ

   هر نرخ  كرد، اگر چه  انتخاب  است  شده تعيين»   رسمي نرخ «  عنوان  به  در كشور مربوط كه

  گيرند و براي  مي  تعلق  واردات  به  كه  واقعي يها نرخ   كليه سپس.  شود تواند انتخاب  مي ديگري

 و   صادراتي هاي ، ماليات  وارداتي هاي  يارانه  اسمي يها نرخ  توانند به شوند مي  مي  پرداخت صادرات

  يها نرخ   سري  يك  به  با تبديل  اسمي يها نرخ   سري  اين سپس . شوند  تبديل  صادراتي هاي يارانه

در  .شود  تفسير مي  آمده دست  و مؤثر به  اسمي يها نرخ  ود و مقياسش  مي  هر محصول مؤثر براي

   مؤثر باال نسبت يها نرخ با  محصوالتدر شرايط نظام چند نرخي ارز ،   گفت توان  مي  كلي حالت

   نصيب  حمايتي  سيستم  كه  قيمتي  نسبي  برتري ، بر اساس  پايين مؤثر يها نرخ با   محصوالت به

 .ند، سود خواهند بردك آنها مي

 بازار   فشارهاي  به نسبتآن  آزاد  و نرخ باشد  ثابتارز    رسمي  نرخ  كه وقتياز سوي ديگر، 

 نرخ رسمي و آزاد ارز   بين  زياد تفاوت  احتمال  به  داخلي  تورمي  دورة  دهد، در يك  نشانواكنش

 را با   مورد نيازشان هاي توانند نهاده  مي ، كه ت واردا  رقيب  از توليدكنندگان  دسته  آن و به ،شدهزياد 
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)  شود  آزاد پرداخت  آنها بايد با نرخ  رقيب  واردات  بابت  كه در حالي( كنند   خريداري  رسمي نرخ

   صنايعسمت   توليد به  منابع ، حركت  زمان در طولگردد كه   مياين امر باعث. شود  مي امتياز داده

 . بد يا  افزايش حمايتمورد 

 

 يارزي ها سياستگيري كشورهاي مختلف از  نحوه بهره : شواهد تجربي.2

كشور  ارز در   نرخ سازي يكسان سياست 1999   اوكانل در سال  كافمن و استفن دانيل .ايتانزان

   و تكامل  توسعه  چگونگي  بررسي  مزبور به ة مطالع  اعظم قسمتهرچند  1.اند هكردرا بررسي تانزانيا 

، با اين دو اعتقاد  به ،يافته   اختصاص1990  تا1967   دوره  ارز در تانزانيا طي  بازار موازي تدريجي

   در حال  از كشورهاي  بسياري برايمطالعه انجام شده   ، نتايج تانزانيا كشور هاي  ويژگي  به توجه

 .است كاربرد   قابل،ندهست   شديدي  ارزي  كنترل  سيستم  داراي  كه توسعه

   توسط  كهاست باز  هاي  پرداخت  و نظام  تجاري  نظام ، تانزانيا داراي  مطالعه  اين براساس

 تانزانيا   شيلينگ  ثباتها سياست  اين. شود  مي  حمايت اي  كارانه  محافظه  و پولي  مالي يها سياست

   را تحت اد مجدد و اساسي اتح  يك1967   در سال2 آروشا بيانيهاما .  نمود  حفظ1965  را تا سال

 از   اين كشور پيروي  دو دهه  طيبنابراين.  ايجاد كرد فريقاييا   و سوسياليزم اتكايي  خود عنوان

كه اين ؛   يافت  درصد افزايش5/2طور متوسط  بهموازي آن ماهانه  ارز در بازار  آروشا، نرخبيانيه 

 .بود برابر 3 از  بيش)  درصد در ماه8/0( رقم در مقايسه با سرعت تغييرات نرخ رسمي ارز

 ارز   درصد باالتر از نرخ800  از  بيش  ارز بازار موازي  نرخ1986   سال ، اوايل  ترتيب بدين

 بهبود   برنامه  مركزي  هسته، ارز  نرخ  و نيز اصالح  تجاري  اصالحات  جهت بدين.  بود رسمي

 مذكور   بهبود اقتصادي  برنامه  اصلي هدف. داد مي   تشكيل1986   تانزانيا را در سال اقتصادي

  اوايل.  بود  ساله8   دوره  يك  بازار ارز واحد طي  يك  سمت  به  و دقيق  اما معين  تدريجي حركت

   به ارز   و بازار موازي  رسمي  نرخ ، فاصله  برنامه  اين  بعد از اجراي سال 4 حدود   يعني1990  سال

                                                 
١ . Daniel Kaufman & Stephen A.Oconnell (Feb ١٩٩٩). 

٢ . Arusha Declaration 
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 نمود و   را تأسيس1 ارز خارجيدفاتر تانزانيا   دولت1992   سال  اما در ابتداي. كرد  درصد سقوط50

 ،شد  مي  تعيين  طور آزادانه  به  كه ييها نرخ   به  خارجي  ارزهاي  معامله  داد تا به  اجازهدفاتر   اين به

،   سياست  اين ا اجرايب. شد مي   جاري  حساب  معامالت  به  مربوط  فقط  معامالت  اين البته. بپردازند

   زير ده  و به  يافت  كاهش  سرعت ند بهدبر  كار مي  نهادها به  اين  كه  و نرخي  رسمي  نرخ  بين فاصله

 دفاتر   در اين  كار رفته  به  درصد باالتر از نرخ10 ارز حدود   موازي  ديگر، نرخبيان  به. درصد رسيد

 ارز   بر معامالت مانده  باقي هاي  محدوديت نزانيا تقريباً تمام تا  دولت1993   سال، تا اينكه در بود

 و بازار  بازار رسمي   سال  و در اواخر آن  برداشت  از ميان  جاري  حساب معامالت   را براي خارجي

 .گرديد   رسماً يكي، بود  ايجاد شده  كه دفاتري   به مربوط

 ارز و كالً بازار ارز واحد در   نرخ سازي  يكسان در موردنامبرده  نا محقق  كه  مهمي ةاما نكت

   و انتظارات  تورم  با افزايش  مزبور همراه سازي  يكسان  سياست ، كه  است كنند اين  مي تانزانيا اشاره

   ارز رشد پولي  نرخ سازي ، يكسان شواهد مورد بررسي  طبقكه  طوريه ب.   است  نبوده تورمي

 و 2سازي  شبيه هاي  از تكنيك  با استفاده  مطلب اين.   است  داده  را كاهش و فشار تورمي)  نقدينگي(

 ارز در تانزانيا   نرخ سازي  يكسان بنابراين. نيز به اثبات رسيده است   اقتصادسنجي هاي آزمون

، ديگر نيز مصداق داشته  مناطقبعضي از فريقا و ا در مورد   كه  مرسوم هاي  نظريه برخالف

  داري  معنية رابط هيچبه عبارت ديگر،   . است  نداده افزايش - مالي از ديدگاه -  را  دولت هاي هزينه

.  مشاهده نشده استتانزانيا مالي دولت  هاي  هزينه  ارز و افزايش  نرخ  تدريجي سازي  يكسان بين

سياست ، همزمان با اجراي 1980   دهه  دوم  در نيمهبدين ترتيب دولت تانزانيا موفق گرديد

كافمن و . را كنترل نمايدارز    موازي  نرخ  و افزايش  تورم  بين  متقابل  رابطهسازي نرخ ارز، يكسان

 5/7   به1979   درصد در سال20از تانزانيا    دولت  بودجه  كسري  را كاهش اوكانل علت اصلي امر

   اصالحات  برنامه طبق بر   دولت  مالي  و انضباط  مديريت  و نيز توسعه1985  درصد در سال

   پول  اسمي  ارزش  از كاهش  ناشي  فشار هزينه ، اثر مستقيم  بر اين عالوه. كنند  مي  عنوان اقتصادي

                                                 
١ . Foreign Exchange Bureaus  
٢ . Simulation  
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و ١ 12 در حاشيه اي  طور گسترده  به  داخلي هاي  قيمت  كه  حقيقت  اين  با درك،1980   دهه در نيمه

 .  يافت  كاهش  ممكن  حداقل ، به  ارز رسمي تا نرخشوند   مي  تعيين  ارز بازار موازي  نرخ توسط

   كليطوره ب ارز و   نرخ يها  نظام  در زمينهنيز    التين  آمريكاي كشورهاي .مريكاي التينا

   مختلف هاي  در زمان كشورهااين . اند  نموده  را ارائه اي  گسترده  تجربياتي ارز يها سياست

 ارز يا   نرخ  نوسانات ، كاهش  تورم  نظير كنترل ي اهداف  به  توجه را با  متفاوتي ارزي يها سياست

 .اند كار گرفتهه بصنايع داخلي در مقابل رقباي خارجي   پذيري رقابتتقويت 

 مريكاي التيناي ارزي در كشورهاي ها سياستكارگيري ه  اساسي در بيها ضعفاما يكي از 

ي ها سياست  بهرويكرد   اين.   است  اجتماعي  رفاه ده حداكثر كنن دولتشود   مي  فرض  كه  است اين

   اجماع  اينكه  نخستكند؛  ميعمده ايجاد مشكل  دو دليلويژه يكسان سازي نرخ ارز، به ه ارزي، ب

   دولت  در يك  حتي  كه طوري  وجود ندارد، به  رفاه  به  ارز در دستيابي  نرخ منظا   در انتخاب واحدي

   فرض تر اينكه  و مهم  دوم دليل. وجود داردنسبتاً شديد   كارشناسيالف نظرهاي اخت نيز 2 خيرخواه

 نظر،  از اين.   تأييد است  قابل و تجربيي رهاي نظ حوزه در   سختي  به  خيرخواهي  دولت چنين

براين . گيرند  را در نظر مي  اقتصاد سياسي  ارز صراحتاً متغيرهاي  نرخ  جديد سياست هاي بررسي

،   بنگاهي ياه اثر  در اروپا به خصوصه  ب  يافته  توسعه  در كشورهاي  شده  انجام مطالعاتساس ا

 هارد و   برن مطالعات.   است  نموده  توجه  جاري يها سياست در   گروهي قي و عال  انتخاباتي مسائل

 و هفكر) 1998و  1994( ، فريدن)1995(  گرين ، ايكن)1997( و هس ، بلمبرگ)1997( ليلينگ

 3.است وده ب  مطالعات  اين از جمله) 1997(

   كهاند اذعان داشته   مختلف كشورهايي ارزي ها سياست  ياه اثر  نيز با بررسي4شاتز و تار

   حاضر بيشتر از نيمي ند، در حالهست   مزايا و معايبي  داراي  هريك  و متغير ارزي  ثابت منظا  اگرچه

 ارز در بيشتر  نرخ. نمايند  مي  ارز استفاده  نرخ  شده  و مديريت  ثابت منظا از   جهان از كشورهاي

                                                 
١ . Margin 
٢ . Benevolent Government 
٣ . Jeffry Frieden, Piero Ghezzi and Ernesto Stein (١٩٩٩). 
� . Howard J. Shatz & David G. Tarr (١٩٩٨). 
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   فاحشي  تغييرات  موارد به  ارز و در برخي  واقعي  نرخ1 از حد  بيش  ارزشگذاري  به  جهان كشورهاي

   نرخ رسمي ارز در كشور مورد بررسي160 در ميان   كه طوري ، به2 است  گرديده در اقتصاد منتهي

 نيز  كشور38   از اين  كه است؛  بوده  با بازار سياه التفاوت  درصد مابه10 از   بيش  كشور داراي38

  كشور9 درصد و 50 از   بيش  كشور اختالفي10درصد،  25 از   بيش  اختالفي،كشور 19

) ، ميانمار الي، ليبريا، سوم ، ليبي  كره  خلق  دموكراتيك ، جمهوري ، الجزاير، آنگوال، عراق افغانستان(

   بسياري اگرچه. اند هتجربه كرد ارز   بازار سياه رسمي و نرخنرخرا بين  از صددرصد  بيشاختالفي 

ها   از دولت اند، اما برخي  نموده  تجاري  آزادسازي  به  اقدام1990 و 1980   دهه از كشورها در طول

  ياه با اثر در تقابلالبته اين امر عمالً   ند كهنماي  دفاعاز ارزش پول خود  ندا هتهمچنان سعي داش

 . در اين نوع كشورها بوده است   بلندمدت  تجاري آزادسازي

   به  مدت  از رشد ميان  ارز حركت  از نرخ  در دفاع  پافشاري دهد كه  مي  نشان شواهد تجربي

  ) شده  از حد ارزشگذاري بيش(غير واقعي ارز   نرخ  واقعدر. اندازد  تأخير مي  كشورها را به بلندمدت

   تجاري  آزادسازي يها سياست   به  كشور در دستيابي  براي  مانعي  حمايتي يها سياست از  ناشي

   كردن ، كم  بر اين عالوه. گردد  ارز ايجاد مي  نرخ  تعديل  به  توجه  رشد كشور بدون  در آن  كه است

  ، تمامي  ترتيب بدين.   است  ارز واقعي  بيشتر نرخ  كاهش  انجام  ضروري  شرط  ارز اسمي  نرخ ارزش

 و  گي(اند   بوده  ارز همراه  نرخ  اسمي هاي با كاهش)  درصد35-25 باالي (  واقعي هاي كاهش

 ).1999  ،هينكل

ده است كه كرشناسايي    تركيه  براي  دوم  جهاني  از جنگ  را پس  واقعه سه) 1995(كروگر : هيترك

   شدن  ارز و عجين  از حد نرخ  بيش  از ارزشگذاري  ناشي  ايجاد شده  مشكالتصل حا ويبه اعتقاد 

   نيز استراتژي ، در تركيه  التين مريكايا همانند   دوره در اين.   است  واردات  با محدوديت آن

 نيز باال   و تورم  رشد يافته  صادرات1953  در آغاز سال. دش  مي  دنبال  واردات جايگزيني) راهبرد(

 در   كه  ارز است  واقعي  نرخ  تقويت  مفهوم  به  ارز  ثابت  با نرخ  تورم  بودن همراهضمن اينكه ،  رفت

                                                 
١ . Overvaluation 
٢ . Global Currency Report (١٩٩٩). 
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د تا در دوره مذكور شپيروي از اين سياست متناقض باعث . است  صادراتهدف توسعه  با  تناقض

ور بمج 1954  ر در سالكشوكه دولت اين   طوري،گردد  كميابدر كشور تركيه    خارجي ارزهاي

   درآمدهاي  با افت1957   سال در،از سوي ديگر. ديگرد  يوارداتهاي  برقراري محدوديت  به

 كه ، طوري گرديد مواجهتري  جديبا خطر تركيه   ، اقتصاد داخلي  واردات  و محدود شدن صادراتي

اين كشور    بود كه  تا جايي  وخامت  دامنه. نمايد  مالي  خود را تأمين ردات وا  نتوانست1958  در سال

  نتيجه در.  نيز نبود  نقليه ها و وسايط  كاميون  حركت  مورد نياز براي  سوخت  تأمين  قادر به حتي

،   پول  ارزش  از كاهش  تركيبي را كه) IMF (  پول الملي  بين  صندوق  تثبيت  طرح تركيهت لدو

  GDP،   سياست  اين دنبال به.   بود، پذيرفت مالي  و پولي  يها سياست   و اعمال  واردات آزادسازي

،   رشد نموده  به  شروع  واردات  به  دسترسي  در نتيجه سرعته  بود، ب شده  كاهشدچار    كه واقعي

   كشورهاي  در ميان  تركيه1960  در دهه.   نيز رشد يافت  صادراتي  و درآمدهاي  يافت  كاهش تورم

 .  داد خود اختصاص  رشد را به ترين سريع   توسعه در حال

 در   تورم  نرخ  تعديل  به  منتهي  شد كه  مجدداً ارزشگذاري  ارز تركيه ، نرخ1960   از دهه پس

در .  گرديد سمير ارز   نرخ  ماندن و ثابت)  سالدر  درصد 10 تا 5با نرخي معادل ( مذكور   دهه طول

 و   واردات اير ب تقاضااري بيش از حد آن، ذن نرخ ارز و ارزشگاين دوره با توجه به غير واقعي بود

   مشكل ،در نتيجه. گرديدخارجي در اين كشور  ارز   كميابي  مجدداً باعث  صادراتي هاي محدوديت

دولت  1970  در سال.  گرديد  منتهي  واقعي گذاري  توليد و سرمايه  نزول  به  واردات  به دستيابي

آن    در نتيجهكه نمود   پول  ارزش  اسمي كاهش  به  اقدامه با اين وضعيتتركيه براي مقابل

 1975   را در سال  اقتصادي  رشد سريع اين كشورآن   دنبال  و به  رشد يافت  تا حد زيادي صادرات

 .دكرتجربه 

،  ماليقابل مالحظه منابع  كمبود   كه طوري  افتاد، به  اتفاق1970   دهه  در پايان  حادثه سومين

 از حد   ارز بيش  و نرخ1973  نفتي) تكانه(   شوك دنبال  به  نفت  داخلي  قيمت  تعديل ضعف

در نتيجه . ايجاد نموددر اين كشور  را   جديدي  باال برد و بحران  شدت  را به ، تورم  شده ارزشگذاري

 1. گرديد  درآمد مواجه كاهش و  توليد   واقعي ، كاهش  واردات  بار ديگر با محدوديت براياين كشور 

                                                 
١. Howard J. Shatz & David G. Tarr, Ibid. 
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اي در  كننده ي ارزي نقش تعيينها سياستشود، نرخ ارز و   ميبدين ترتيب چنانچه مالحظه

 تماميي ارزي بدون اغراق ها سياست ارز و خ و نوسانات نر،وضعيت اقتصادي كشورها داشته

جاري  ي توسعه اقتصادي صنعتي و تها سياستهاي اقتصادي و در نتيجه اهداف و  شاخص

ي ها سياستتوانند از نرخ ارز و   ميها در اين شرايط دولت. دهد ثير قرار ميأكشورها را تحت ت

دهي به روندهاي اقتصادي و دستيابي به اهداف مشخص  ارزي به عنوان ابزار مهمي براي جهت

به عبارت . است ي صنعتيها حمايت، ثيرگذاريأهاي ت يكي از اين حوزه. اقتصادي بهره گيرند

 .ها قرار گيرد ي حمايتي دولتها سياستتواند در خدمت  ميي ارزي از هر جهت ها سياست ،ديگر

ي صنعتي و نيز ها حمايت محاسبه ميزان ة تحقيق، نحو در اين قسمت ضمن مروري بر روش

اي از  به عنوان نمونه(  موجود در صنايع كاغذسازي كشورمؤثري اسمي و ها حمايتثيرپذيري أت

 .مكني ميسازي نرخ ارز را بررسي  از سياست يكسان) مايت تحت حصنايع

 

   تحقيق  روش .3

   اسمي  حمايت نرخ. 3-1 

 زير   از فرمولكشور   كاغذسازي هاي  شركت  توليدي  محصوالت  اسمي  حمايت  نرخ  محاسبه براي

 :شود    مي استفاده

)1(        
°

°−′
=

i

ii
i

p

pp
d  

pi كه در آن
pi، ي در بازار داخلi ييصول نهامت محيق ´

 iقيمت وارداتي يا صادراتي كاالي  °

 . نرخ حمايت از محصول نهايي است diو 

چنانچه دولت بخواهد كاالي خاصي را از طريق برقراري نرخ ارز حمايتي بر واردات مواد اوليه 

 يها نرخ له اختالفيه وستوان ب  ميآن كاال حمايت كند، در آن صورت نرخ حمايت اسمي را

 :دست آورده ر بيصورت زه  خاص بي كاال آنيبرابر
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) 2                                                                                           (  

 متي و نرخ ارز آزاد در قيتيط نرخ ارز حماي را در شراi ي كاالي داخليها متيروابط باال ق

 نرخ rبا ارز خارجي،  i ي كااليمت بازار جهاني قaiكشد، كه در آن،  ير مي به تصويبازار جهان

piقيمت داخلي كاال در شرايط حمايتي و   ´pi نرخ برابري ارز حمايتي، ´rبرابري ارز آزاد، 
° 

 .است قيمت داخلي كاال در شرايط تجارت آزاد،

 :م داشتي خواه)2(رابطه  در )1( ه رابطيارذگيبا جا

)3(                       ١−
′

=−′=⇒
−′=

r

r

r

rr
d

ra

rara
d i

i

ii
i 

ا به ي مثبت است يت اسمي از حماي مثبت باشد حاكdi چنانچه )3( و )1( يها در فرمول

 تيحمادر شرايط مورد بررسي به طور اسمي  i د محصوليتوان گفت كه از تول  مييريتعب

 .شود مي

 

  مؤثر   حمايت نرخ . 3-2

مت ي قي براpb و يمت داخلي قي براpd ي با استفاده از نمادهامؤثر  حمايت  نرخ ه محاسب براي

  : 1ر استفاده شده استي، از روابط زيخارج
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  .دشوميلي به گزارش كامل طرح مراجعه هاي محاسبه و توضيحات تك براي اطالع بيشتر از روش .1
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ERPc، ها هانگر نهادي نماjانگر محصول، ي نماiن، كه در آ
iبه روش كوردن مؤثرت ي نرخ حما 

ERPbو 
i

 

aji به روش باالسا، مؤثرت ينرخ حما
 

ك واحد يد ي تولي ام مورد استفاده براj نهاده مقدار

 .است  نرخ ارزr و iمحصول 

 در ديز باين عامل را نيكند، اثر ا  ميارانه پرداختيع ين صناينكه دولت به ايه ابا توجه ب

 يا ارانهيع ين صنايت از ايمنظور حما د، دولت بهيان توليكه در جر انچن.  باال گنجانديها فرمول

pd+١)siد، آنگاه ينما  بابت هر واحد محصول پرداختsiزان يبه م
i)كسر اضافه  به صورتدي با 

 :گردد  مير اصالحيصورت زه ارانه بي باال پس از اضافه نمودن اثر يها جه فرموليدر نت. گردد
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 يانتخاب واحدها و منابع اطالعات. 3-3

 يا ر، كاغذ روزنامه و كاغذ كنگرهي كاغذ چاپ و تحرمؤثر و يت اسمي نرخ حمادر مقاله حاضر،

، براساس اطالعات ارسع كاغذ پيع چوب و كاغذ مازندران و كاغذ چاپ گروه صنايشركت صنا

، اطالعات راجع به مؤثر و يت اسميبه منظور برآورد نرخ حما. ه استشدمحاسبه  موجود

ت از ي و نظارت و سازمان حماي از سازمان بازرسها ه محصوالت و نهادي داخليها متيق

ده يد گريه جمع آوريگر از كارخانجات سازنده مواد اولي ديدكنندگان و برخيكنندگان و تول مصرف

از ) ها هف محصوالت و نهاديمت سيق( ي جهانيها متين اطالعات مربوط به قيهمچن. است

.  شده استيگردآور) PC/TAS( الملل نيسالنامه آمار گمرك و نرم افزار مركز تجارت ب

ه در هر يزان مصرف مواد اوليماز جمله (ها   حسابداري صنعتي شركتآمار مربوط به همچنين 
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ها و آمار مربوط به   از خود شركت...)هاي سربار و  ، قيمت تمام شده، هزينهيديواحد محصول تول

 .ت اخذ شده استي از سازمان حماها هاراني

  كشوريع كاغذسازيت از صناي حماي دولت براي مورد بررسيها سالدر الزم به ذكر است، 

، ي مثال، ارز آزاد، رقابتبراي .داده است ارشان قراري مختلف در اختيها نرخاز آنها را با يارز مورد ن

 ين مطالعه برايدر ا.  قابل مشاهده استها كارخانهن ي ايافتيدر سبد ارز در...  و يحيترج

، به عنوان نرخ  مورد نظريها  بنگاهاز سوي يافتي نرخ ارز درين وزنيانگيكردن نرخ ارز، م كدستي

 بر اساس اطالعات بانك ن در خصوص نرخ ارز آزاد،يهمچن.  منظور شده استيتيارز حما

 برابر 1380ال و سال ي ر8188 برابر 1379ال، سال ي ر7800 معادل 1378، نرخ ارز سال يمركز

 .ال در نظر گرفته شده استي ر8008

 

  محصوالت منتخبيت اسميبرآورد نرخ حما. 4

 ي محصوالت مورد نظر طياسمحمايت  نرخ د،، براساس اطالعات موجوقاله قسمت از منيدر ا

 هاي اثري بررسيضمناً برا. ه استشدل يه و تحلي برآورد و تجز1380-1378 يها سال

 يتي، محاسبات در دو حالت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز حمايت اسمي نرخ ارز بر نرخ حمايساز كساني

 .ل شده استيانجام و تحل

 ي برايت اسمي شده، نرخ حماي و اطالعات جمع آور)3( و )1( يها  فرموليريكارگه با ب

 ازچنانچه .  ارائه شده است1 ن در جدولآج ي مورد نظر محاسبه شده كه نتايمحصوالت كاغذ

 محصوالت از ي، تماميتي بر اساس نرخ ارز حما1378، در سال گردد ي مالحظه م1 جدول

بر ن محصوالت در سال مذكور يد ايگر، از توليبه عبارت د. اند  مثبت برخوردار بودهيت اسميحما

كدام از  چي كه براساس نرخ ارز آزاد، هي در حال،ت شده استي حمارخ ارز حمايتياساس ن

است يگر، اگر در سال مذكور سير ديبه تعب. اند  مثبت نبودهيت اسمي حمايمحصوالت دارا

 يع  و محصوالت مورد مطالعه خنثي از صنايت اسميد، حمايگرد ي ارز اعمال ميساز كساني

 ، نرخ ارزيساز كسانياجراي سياست با  نتيجه گرفت كه، توان  ميدين ترتيب ب.شد يم
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 و   شده  برداشته  و چاپ  و تحرير، كنگره ، چاپ روزنامه از محصوالت كاغذ يمتي قيها حمايت

 .شود  مذكور مي  سياست  آنها از اجراي پذيري  آسيب موجب

  هاي  و قيمت ريال 29570   به  ريال25500 از   كاغذ روزنامه  داخلي  قيمت1379  در سال

 بيشتر   افزايش  دليل  به ولي. يابد  مي  افزايش  تنبه ازاي هر دالر 475   دالر به440 از  خارجي

 از توليد كاغذ   دولت  حمايت ، ميزان  ارز حمايتي  نرخ  بودن  و ثابت  كاغذ روزنامه  داخلي قيمت

   محصول  اين  اسمي  حمايت  نرخ كه طوريه ب ،دهد  مي  نشان  افزايش1378   سال  به  نسبت روزنامه

   كه  است  در حالي اين. ه است رسيد1379   سال بهدرصد  256   به1378  در سالدرصد  231از 

   نسبت79  شود و در سال  مي  ارز آزاد نيز مشاهده  نرخ  براساس  اسمي  حمايت  روند در نرخ همين

. ه استشد    افزوده  صنعت  از اين  اسمي حمايت  ميزان درصد به 02/0   ميزان  به  قبل  سال به

 نيز 1380  در سال.   است  مالحظه  روند قابل  نيز همين  و كاغذ چاپ اي  كاغذ كنگره خصوصدر

   نرخ چاپهمچنين كاغذ  و  اي  و تحرير، كنگره ، چاپ  كاغذ روزنامه  يعني  محصوالت  همه براي

 ديگر   عبارت به.  است  يافته افزايش)  و آزاد  حمايتي يعني(  ارز نرخدو   هر  براساس  اسمي حمايت

  بايد توجه.  است  شده  افزوده  صنعت  از اين  دولت  بر حمايت ساله  هر1380-1378  يها سال  طي

   حذف  در شرايط  آن پذيري  آسيب  بيشتر باشد ميزان  صنعت  از يك  دولت  حمايت  هرچه  كه داشت

 . بيشتر خواهد بود، ارز  نرخ سازي   يكسان  سياست  اجراي در صورتبه عنوان مثال ، ها حمايت

  چنانچه. دهد  مي  ارز نشان يها نرخ   اختالف  را براساس  اسمي  حمايت  نرخ1   آخر جدول ستون

 برابر 3 از   و آزاد بيش  ارز حمايتي  نرخ  براساس  حمايت  سطح  است  مالحظه  قابل  فوق از نسبت

   از اين  دولت  حمايت  تقليل  دليل  به1379   سال  به  نسبت1380   در سال  نسبت  اين كاهش.  است

با .  است  داشته  كاهش  قبل  سال  به  ارز آزاد نسبت نرخبه اين دليل است كه    بلكه،  نيست صنعت

   فهرست  مشمول و كاغذ چاپ،  و تحرير ، كاغذ چاپ  كاغذ روزنامه  توليد محصوالت  اينكه  به توجه

   دولت  از طرف  آنها نيز هرساله  داخلي  قيمت،است بازار   تنظيم  برنامه  ستاد پشتيباني كاالهاي

   از قيمت  درصدي معموالً، ندگانكن  از توليد و مصرف  منظور حمايت  نيز به دولت. گردد  مي تعيين

 و   كاغذ پارس  صنايع  گروه  يعني  آن  در اختيار توليدكنندگان  يارانه صورته  را خود ب مصوب
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 و   كاغذ چاپ  مصوب  قيمت  مثال عنوانه ب. دهد مي  قرار  و كاغذ مازندران  چوب  صنايع شركت

   با قيمت  كارخانه  كه بود   شده  تعيين هر كيلوگرم   در ازاي ريال 4480   معادل1380  تحرير در سال

 1600   هر كيلوگرم  ازاي  به را كه  آن التفاوت  و مابهداده   تحويل كنندگان  مصرف  به  ريال2880

 . نمود  مي  دريافت  و توليدكنندگان كنندگان  از مصرف  حمايت  از سازمان بود  ريال

 

 ت منتخب محصوالمؤثرت يبرآورد نرخ حما. 5

 از   واقعي  تصويري  دادن  نشان  قادر به  اسمي اي  تعرفه  حمايت يها نرخ همانند   اسمي  حمايت نرخ

   حمايتي يها سياست اثر ها نرخ  زيرا اين. يست ن  صنايع  توسط  شده  دريافت  واقعي  حمايت ميزان

جهت رفع  ، مؤثر  حمايت  نرخ  محاسبه ينبنابرا. آورند  نمي  حساب  توليد را به هاي  نهاده  به مربوط

 .كند  پيدا مي ضرورتاين كاستي شاخص نرخ حمايت اسمي، 

  هاي  از روش  مؤثر با استفاده  حمايت شود نرخ  مي سعيمقاله  از   قسمت  در اين  ترتيب بدين

  اما در محاسبه. د شو  و تحليل  و تجزيه  محاسبه  دريافتي  يارانه  كردن  و با لحاظ باالسا و كوردن

 : اند  شده  زير در نظر گرفته  مؤثر مالحظات  حمايت نرخ

 . اند ها شده  و باالسا وارد فرمول  كوردن  روش  به  مبادله  غير قابل هاي  نهاده.1

   از مقايسه  واقعي صورته  ب  تعرفه  نرخ  آوردن دست ه در ب هاي موجود  محدوديت  دليل  به.2

 .   است  شده ها استفاده  تعرفه  جاي ا بهه  قيمت مستقيم

شامل نيز را    مورد بررسي  محصوالت  كه ، كاغذسازي  صنايع  به  دولت  اعطايي  يارانه.3

 .   است  شده  ديده  در محاسبات،شود مي

 . وجود ندارد  جايگزيني  توليد امكان هاي  نهاده  بين  شده  فرض.4

 و تحرير و كاغذ  ، كاغذ چاپ  كاغذ روزنامه  محصوالت لي قب  در اينجا نيز همانند قسمت

كاغذ    صنايع از گروه)  گرمي 70 (  و كاغذ چاپ  و كاغذ مازندران  چوب  صنايع  از شركت اي كنگره

 كاره  مؤثر ب  حمايت  نرخ  و تحليل  و تجزيه  منظور محاسبه  به1380-1378  يها سال   طي پارس

  صنايعاز  مؤثر   حمايت  ارز بر نرخ  نرخ سازي   يكسان ياه اثر  منظور بررسي به ضمناً. اند  شده گرفته
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  محصول (  ارز حمايتي ، نرخ)ها  و نهاده محصول( ارز آزاد   نرخ  حالت  مذكور در سه  نرخ ،كاغذسازي

 و   و تجزيه همحاسب)   ارز حمايتي ها با نرخ  ارز آزاد و نهاده  با نرخ محصول ( و تلفيقي) ها و نهاده

 .است  شده  تحليل

.  گردد  ارائه  توضيحاتي  مؤثر منفي  حمايت  نرخ  در خصوص  است  الزم  بحث  از ورود به قبل

   كه موردي. شود  مي  منفي  يارانه  با لحاظ  حتي  بنگاهي  افزوده  ارزش افتد كه  مي  اتفاق  اوقات گاهي

   به  حمايت  توليد تحت  افزوده  ارزش  كه  است د، مورديشو ي م  مالحظه   تجربي  در مطالعاتمكرراً

   مورد نظر بدون  صنعت  كه  مفهوم  اين به. گيرد  خود مي  به  آزاد مقدار منفي  تجارت هاي قيمت

   اين  فعاليت  ادامه  بلكه  نيست  وارداتي  مشابه  با محصوالت  رقابت  تنها قادر به  نه  دولت حمايت

   نرخ  در فرمول  جهاني  افزوده  ارزش  در خصوص عموماً مسئله  اين.  پذير نيست يز امكان ن صنعت

 مورد استفاده در توليد يك  مواد اوليه جهاني  بازار  ارزش  معنا كه بدين. افتد مياتفاق  مؤثر  حمايت

   به است   ممكن  حالت اين.   بيشتر است محصولآن جهاني قيمت  از  واحد از محصول داخلي

هاي سربار  وري، پايين بودن بازدهي توليد، باال بودن هزينه نظير پايين بودن بهره ؛ متفاوتي داليل

  ، باال بودن  قيمت  گران  از مواد اوليه ، استفاده  مواد اوليه  اتالفتوليد، وجود نيروي انساني مازاد،

   صورت  بازار مواد اوليه  بودن نحصاري و يا ا  نهايي  محصول  به  نسبت  مواد اوليه  حمل هزينه

   نرخ  نام  به  معيار ديگري  مؤثر از يك  حمايت  نرخ  جاي  به  مشكل  اين  رفع  برايبنابراين. پذيرد

 جهاني   افزوده  از ارزش  داخلي  افزوده  ارزش  اختالف صورته  ب  كه،)U(   شده  تعديلمؤثر  حمايت

   تنها در صورتي  عبارت  مقدار اين1. شده است استفاده،شود  مي عريف ت  داخلي  افزوده  ارزش به

   منفي  جهاني  افزوده  ارزش  كه  باشد و هنگامي  وجود داشته  واقعي  منفي  حمايت شود كه  مي منفي

 .باشد  مي تر از يك  بزرگ  مقدار آن است
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نهايت باشد، اما مقدار منفي آن  نهايت تا مثبت بي تواند بين منهاي بي  ميERPiمقياس 

 ارزش  شد، اولين حالت زماني است كهه چنانكه قبالً نيز اشار تواند ناشي از دو عامل باشد، مي

                                                 
١ . Balassa, B. (١٩٧١). p. ٣١٨. 



��        ���� ����	
 ��� ����� ������ ��� �
 ��� ����... 

اين حالت زماني پيش .  باشد)V´i( ارزش افزوده داخليتر از  مثبت و بزرگ)Vi(افزوده جهاني

اما در . شوند  مي هر دو منفيERPiو  Ui  بنابراينآيد كه حمايت منفي واقعي وجود دارد و مي

 مقدار مثبت را نشان خواهد داد Ui   نيز منفي خواهد شد،ERPi منفي است و Viحالت  دوم كه 

 .كه بيانگر حمايت واقعي دولت از صنعت مورد نظر است

 في، منمؤثري حمايت ها نرخدر حالت تعديل و تصحيح نتايج محاسبات به همين منظور براي 

 در سه حالت نرخ ارز ، رامؤثر نرخ حمايت 4 تا 2 هاي جدول. ه استشداستفاده  Ui از فرمول 

حمايتي براي محصول و نهاده، نرخ ارز آزاد براي محصول و نرخ ارز حمايتي براي نهاده و نهايتاً 

 حمايت مقدار نرخ  6و   5 هاي همچنين جدول. دهد نشان مي ،نرخ ارز آزاد براي محصول و نهاده

 منفي در دو وضعيت محصول و نهاده با مؤثر را براي مقادير نرخ حمايت  )Ui(  تعديل شدهمؤثر

 .دهد نشان مينرخ ارز حمايتي و نرخ ارز آزاد 

 به دو روش باالسا و مؤثر نرخ حمايت  گردد،  مي مالحظه4 تا 2هاي  جدول همان گونه كه از

 مؤثرباالسا و كوردن، اگر نرخ حمايت   با توجه به روابط.اند كوردن با احتساب يارانه محاسبه شده

از ) تر بزرگ( تر اي كوچك دست آمده از روش كوردن نتيجهه  آنگاه مقدار ب باشد،) منفي( مثبت

 نسبت مؤثرهمچنين در صورت اضافه شدن يارانه مقدار نرخ حمايت . روش باالسا خواهد داشت

 .شود تر مي به حالتي كه يارانه اضافه نشده، بزرگ

ي ها سال و چاپ را طي   كاغذ روزنامه، چاپ و تحرير، كنگرهمؤثر نرخ حمايت 2 جدول

شود،  چنانچه از جدول فوق مالحظه مي. دهد  براساس نرخ ارز حمايتي نشان مي1378-1380

. فزوده جهاني همگي منفي هستند كاغذ روزنامه به علت منفي شدن ارزش امؤثرنرخ حمايت 

 را براي كاغذ روزنامه نشان Ui يعني مقادير ERP مقدار تعديل يافته  5 ل جدولهمين دلي به

به عبارت ديگر . گردد  مثبت ميUiمقادير   به محض تعديل ارزش افزوده جهاني منفي،. دهد مي

. استصورت گرفته  اين محصول ي ازمؤثر حمايت در دوره مورد بررسي، بر اساس اين شاخص،

دهد كه به لحاظ قدر مطلق  يارانه، نشان ميبا لحاظ   و كوردنباالساوش ردو نتايج محاسبه به 

هاي  نهادهمين أ تةست كه در زمين اآنمقدار شاخص افزايش يافته است، اين امر حاكي از 

 .ت صورت گرفته استاز اين محصوالي مؤثرحمايت  توليد نيز قابل مبادلهغير
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   وقوع تغييرات شديد در قيمت، ،مازندرانشركت چوب و كاغذ   در مورد كاغذ چاپ و تحرير

ها و به تبع آن كاهش در ارزش افزوده جهاني باعث  كاهش قيمت جهاني محصول و نهاده

ضمن اينكه، با . ويژه از روش باالسا، شده استه  ب ،مؤثري حمايت ها نرخاي در  افزايش عمده

 به مؤثر كه نرخ حمايت طوري ه ب احتساب يارانه اين افزايش شدت بيشتري به خود گرفته است،

.  افزايش يافته است1380به سال درصد  651  به1378در سال درصد  81روش باالسا از 

كه حمايت  رسيده است،درصد  2031 به 352اي نرخ حمايت از  همچنين با احتساب ارز يارانه

 در فرمول نرخ هاي غيرقابل مبادله با ورود نهاده. دهد مينشان شديد دولت از اين محصول را 

ان مثبت شده كه نتايج ر كاغذ چاپ و تحرير مازندمؤثر به روش كوردن، نرخ حمايت مؤثرحمايت 

البته مقدار شاخص كوردن نسبت به باالسا چنانكه قبالً . دهد ييد قرار ميأروش باالسا را مورد ت

 محاسبات ارائه شده  بيشتر باشد كهستباي مي به خاطر افزايش ارزش افزوده جهاني  نيز گفته شد،

 .كند ييد ميأنيز اين مسئله را ت

 روش ه چه به روش باالسا و چه ب1380-1378ي ها سال كاغذ كنگره طي مؤثرنرخ حمايت 

ارزش افزوده جهاني منفي در مورد محصول كوردن همگي منفي هستند، كه علت اصلي آن 

 آمده حاكي از حمايت 5  جدولكاغذ كنگره كه در Uiبه همين دليل مقادير مثبت . است مذكور

ي مورد بررسي نشان ها سال طي Uiمقادير .  از اين محصول است80و  79 سال  دردولت

كه  طوري ه كاسته شده، ب79 نسبت به سال 80دهد كه حمايت دولت از اين بخش در سال  مي

درصد  132 و 123 به 79سال  دردرصد  561  و430 مقادير شاخص باالسا و كوردن به ترتيب از

 . كاهش يافته است80ر سال د

 هرچند مقدار منفي نرخ حمايت  گروه صنايع كاغذ پارس،) رمي گ70( در مورد كاغذ چاپ

توان آن را  ولي به علت ارزش افزوده منفي نمي   دولت است،مؤثر حاكي از عدم حمايت مؤثر

 )Ui(از شاخص تعديل يافتهناگزير به استفاده در اين مورد نيز  بنابراين نمود، درستي تفسير به

در شرايط تعديل اثر ارزش افزوده منفي جهاني گردد،   مالحظه مي5  چنانچه از جدول.هستيم

 دولت مؤثر، كه حاكي از حمايت   مقادير مثبت اختيار كرده از محصول مورد نظرمؤثرنرخ حمايت 
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 به 78 سال بهرصد د 109 به روش كوردن از  حمايتمؤثرضمن اينكه، نرخ . از اين صنعت است

همچنين، ميزان حمايت دولت از اين صنعت براساس .  افزايش يافته است80در سال درصد  124

با .  افزايش يافته است80 سال صد در در111 به 78 سال صد در در106 از  نيزشاخص باالسا

گردد،   مالحظه مي3 كه از جدول طوري هاي باالسا و كوردن همان كردن يارانه به شاخص اضافه

 .استخصوص اين  در حمايت دولتافزايش مقدار قدر مطلق آنها افزايش يافته و حاكي از 

 ها بر ارز آزاد و نهادهمبناي محصول بر(  تلفيقي در شرايطمؤثردر ادامه به بررسي نرخ حمايت 

  را در حالت نرخ ارز آزادمؤثر نرخ حمايت 3 بدين جهت جدول. پردازيم  مي) ارز حمايتيمبناي

اين جدول  براساس ارقام مندرج در. دهد ها نشان مي براي محصول و نرخ ارز حمايتي براي نهاده

 مؤثر به روش باالسا، نرخ حمايت كه طوري بهكاغذ روزنامه از حمايت نسبتاً خوبي برخوردار است، 

انه ضمن اينكه با احتساب يار. بوده استدرصد  47  مقدار مثبت برابر1380اين محصول در سال 

 .)3 جدول(  استبالغ شدهدرصد  85به مذكور در سال اين صنعت  مؤثردريافتي نرخ حمايت 

 نيز بر اساس 1380-1378ي ها سالكاغذ چاپ و تحرير در  مؤثرمقادير مثبت نرخ حمايت 

. استهر دو روش باالسا و كوردن و بدون احتساب يارانه، حاكي از حمايت دولت از اين محصول 

 . )3جدول(  كاغذ چاپ و تحرير نسبت به كاغذ روزنامه كمتر استمؤثرايت البته نرخ حم

آيد، از سطح حمايت  بازار نيز به حساب نميتنظيم كاغذ كنگره، كه جزو كاالهاي مشمول 

 به روش مؤثرنرخ حمايت . باالتري نسبت به دو نوع محصول پيش گفته برخوردار بوده است

.  رسيده است1380 سال صد در در106 به 1378ر سال د درص د66باالسا براي كاغذ كنگره از 

 از طرف  و،بوده كه جزو كاالهاي مشمول طرح تنظيم بازار ،اين در حالي است كه كاغذ روزنامه

  مواجه بوده استها حمايتبا كاهش در سطح در دوره مذكور كند،   مييارانه دريافتنيز دولت 

 ).3 جدول(

 از سطح  از گروه صنايع كاغذ پارس،) گرمي 70( پكاغذ چا 1380-1378 يها سالطي 

ميزان حمايت از اين صنعت در سال ). 3 جدول( ي مثبت دولت برخوردار بوده استها حمايت

 32 و 31 به ترتيب به 1380بوده كه در سال درصد  37 به روش باالسا و كوردن هر دو 1378
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  83 به روش باالسا به 1380ر سال با احتساب يارانه سطح حمايت دهمچنين . رسيده استدرصد 

شود،  بدين ترتيب چنانكه مالحظه مي. افزايش يافته استدرصد  85درصد و به روش كوردن به 

  و تحريركاغذ پارس از سطح حمايت بيشتري در مقايسه با كاغذ چاپگروه صنايع كاغذ چاپ 

 .مازندران برخوردار بوده است

گونه كه   صنايع كاغذسازي، هماناز مؤثرنرخ حمايت  يكسان سازي نرخ ارز بر ياهاما، اثر

 نرخ 4بر اين اساس جدول . ه استشدنرخ ارز آزاد ارزيابي نمودن قبالً نيز گفته شد، با لحاظ 

. دهد نشان مي) براي محصول و نهاده(  كاالهاي مورد نظر را تحت تجارت آزادمؤثرحمايت 

ص كاغذ روزنامه و كاغذ چاپ و تحرير حتي خصو گردد، در از جدول مذكور مالحظه ميچنانچه 

ي ها حمايتبا لحاظ ارز آزاد هنوز سطح حمايت دولتي بر صنايع مذكور به دليل حاكم بودن ساير 

  ارز تغييرات نرخياههدف اين مطالعه بررسي اثركه البته از آنجا . دولتي مثبت بوده است

ي حمايت مورد نظر ها هسي ساير جنب برربنابراين،  استمؤثر بر حمايت) سازي سياست يكسان(

 .يستن

 برخي مثبت و برخي منفي 3 و 2 هاي  محاسبه شده در جدولمؤثربه جهت آنكه نرخ حمايت 

ي اهدو حالت براي تحليل اثر سازد، لذا در هر اي را با مشكل مواجه مي بوده و بررسي مقايسه

 .گرفته استمد نظر قرار ) Ui(  تعديل شدهمؤثر مقادير نرخ حمايت  سازي نرخ ارز، يكسان

گردد، كاغذ روزنامه براساس نرخ ارز حمايتي   مالحظه مي6 و 5هاي  جدولطور كه از  همان

در سال ميزان آن  برخوردار بوده كه مؤثردرصد حمايت  125  از1378به روش باالسا در سال 

هاي   اثررفتنبا در نظر گ مؤثراما ميزان حمايت .  درصد افزايش يافته است133 به 1380

معيار كوردن نيز . يابد  مي درصد كاهش65 درصد به 133 از 1380سازي نرخ ارز در سال  يكسان

همين وضعيت قابل در مورد كاغذ چاپ و تحرير نيز . كند ييد ميأبا كمي اختالف اين وضعيت را ت

هد كه د  نشان مي براساس شاخص باالساUi تعديل شده يعني مؤثرنرخ حمايت . مشاهده است

 1380در سال كه  درصد برخوردار بوده 45 اين نوع محصول در كشور از حمايت 1378در سال 

سازي نرخ ارز با همان   يكسانياهاما با لحاظ اثر.  درصد افزايش يافته است87ميزان آن به 
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هاي  شاخص. يابد  مي درصد تقليل59 به سطح 1380شاخص باالسا ميزان حمايت در سال 

 .كنند ييد ميأبا احتساب يارانه نيز همين نتيجه را تسا كوردن و باال

ي آشكار ها حمايت كه از سطح  اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز در مورد كاغذ كنگره،

نسبت به ساير محصوالت مورد نظر برخوردار بوده است، ) از جمله عدم اختصاص يارانه( كمتري

 بر اساس نرخ ارز حمايتي كه طوري به. گردد  مينيز منجر به كاهش حمايت واقعي از اين محصول

، 1379 با حمايت منفي مواجه بوده است، كه در سال 1378به روش باالسا اين محصول در سال 

هاي داخلي محصول، از حمايت مثبت  به دليل كاهش قيمت جهاني مواد اوليه و افزايش قيمت

 درصد 133تر شده و به   متعادلمؤثرسطح حمايت  1380البته در سال . برخوردار شده است

شود،  زاد نيز مشاهده ميآ تحت نرخ ارز مؤثر همين وضعيت در مورد نرخ حمايت .رسيده است

) نرخ ارز حمايتي( قبلي حالتبه ي مورد بررسي نسبت ها سال تماميولي ميزان حمايت در 

از سازي نرخ ارز  ست كه با اجراي سياست يكسان ااين نتيجه حاكي از آن. دهد كاهش نشان مي

 .ميزان حمايت دولت از اين صنايع كاسته خواهد شد

ي مورد بررسي حاكي از آن است كه ميزان ها سالمقايسه ) گرمي 70( در مورد كاغذ چاپ

حمايت دولت از توليد كاغذ مذكور با اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز با كاهش مواجه 

 به روش 1380سطح حمايت دولت در سال نرخ ارز آزاد با وارد كردن  كه طوري به  خواهد گرديد،

 يابد مي درصد تقليل 117 درصد به 122 درصد و به روش كوردن از 107 درصد به 111باالسا از 

 .)6 جدول(

ن آسازي كشور حاكي از صنايع كاغذاز  مؤثردر مجموع مقايسه تطبيقي وضعيت حمايت 

 به دليل وابستگي صنايع مذكور به واردات مواد است كه با اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز،

آالت، از يك سو، و عدم رويكرد صادراتي اين صنايع، از  اي و قطعات و ماشين اوليه و واسطه

 .سوي ديگر، ميزان حمايت از اين صنايع با كاهش مواجه خواهد گرديد
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  و ارائه پيشنهادها گيري  و نتيجه بندي جمع .6

 كاغذ   محصوالت  ارز آزاد براي  و نرخ  ارز حمايتي  نرخ  در دو حالت  اسمي مايت ح  نرخ مقاله  در اين

 و كاغذ   و كاغذ مازندران  چوب  صنايع  از شركت اي  و تحرير و كاغذ كنگره  و كاغذ چاپ روزنامه

   از آن ها حاكي  بررسي نتايج.  ه استشد   محاسبه  پارس  كاغذ صنايع از گروه)   گرمي70( چاپ

-1378  يها سال   طي  در هر دو حالت  اسمي  حمايت  نرخ  محصوالت  همه  براي  كه است

 ، ارز آزاد  نرخ  براساس  اسمي  حمايت  در نرخ  كه  تفاوت با اين.  است   داشته  صعودي روندي1380

   از اين  دولت  حمايت ، ارز حمايتي  براساس  اسمي  حمايت  و در نرخ يافته  كاهشدولتي   حمايت

  سازي  يكسان  سياست با اجرايشاخص    اين براساس از اين رو،. باشد  مي  افزايش  در حال صنعت

 .شود  منجر مي  حمايت  عدم  و به  قطع طور كامله  ب  دولت  ارز حمايت نرخ

  حاظ با ل  باالسا و كوردن روش( مؤثر   حمايت  نرخ گيري  اندازه هاي  روش  بيان  ضمن در ادامه

 و   ارزيابي1380-1378  يها سال   طي  مورد بررسي  محصوالت مذكور برايشاخص ، ) يارانه

كشش جانشيني بي نهايت بودن ض وبراي محاسبه شاخص فوق فر . ه استشد   و تحليل تجزيه

بي نهايت بودن كشش عرضه خارجي براي واردات، تجزيه پذير ، كاالهاي وارداتي با توليد داخلي

 براي توليد كاغذ و عدم جايگزيني بين وابع توليد و فروض بازدهي ثابت به مقياسبودن ت

   قسمت  اين هاي  بررسي نتايجبا عنايت به فروض باال . هاي توليد در نظر گرفته شده است نهاده

 از   در دوره مورد مطالعه مورد بررسي  محصوالت  همگي ، ارز حمايتي  در نرخ  كه ست ا از آن حاكي

 ارز   نرخ ها به  ارز آزاد و نهاده  نرخ  به  محصول  با لحاظ همچنين. اند  برخوردار بوده  واقعي مايتح

 . خواهند بود برخوردار  مثبت  از حمايت  همچنان مورد بررسي  محصوالت  تمامي حمايتي

حالت ارز  سازي كشور در دو صنايع كاغذمؤثردر مجموع مقايسه تطبيقي وضعيت حمايت 

سازي نرخ ارز، به دليل   آن است كه با اجراي سياست يكسان حاكي از اي و ارز آزاد، انهيار
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آالت، از يك سو، و  اي و قطعات و ماشين وابستگي صنايع مذكور به واردات مواد اوليه و واسطه

عدم رويكرد صادراتي اين صنايع، از سوي ديگر، ميزان حمايت از اين صنايع با كاهش مواجه 

 و منجر نشده، ها حمايتسازي نرخ ارز به تنهايي به حذف كامل   ليكن يكسان رديد،خواهد گ

 .همچنان در اغلب موارد حمايت مثبت بر صنايع مورد بررسي حاكم خواهد بود

 

  هاي سياستي توصيه

   صورت  بازار كاغذ باشد، در آن  و تنظيم  كنندگان  از مصرف حمايتدر جهت    دولت  اگر سياست.1

 بر اساس نتايج ، هرچند،سازد  وارد مي لطمهتا حدودي    هدف  ارز بر اين  نرخ سازي  يكسان ستسيا

 و همچنان در منجر نشده، ها حمايتسازي نرخ ارز به تنهايي به حذف كامل  اين تحقيق، يكسان

   نياز به در صورت بنابراين. اغلب موارد حمايت مثبت بر صنايع مورد بررسي حاكم خواهد بود

 .شود   استفاده  نيزديگرحمايتي    از ابزارهاي د مذكور باي  از صنايع  حمايت تداوم

  تر نمودن  و واقعي  بازار محصوالت  نمودن  ارز، شفاف  نرخ سازي  از يكسان  دولت هدفاگر . 2

   توان م عد  درستي  به  سياست  اين  اجراي  صورت  باشد، در آن  مختلف  صنايع  توليد و رقابت توان

،   آشكار خواهد ساخت  رقابتي توانحفظ از جمله  موجود و   شرايط  را در حفظ  كاغذ داخلي صنايع

   توليد و رقابت  در حفظ جدي  مذكور با مشكل ، صنايعها حمايت   حذف در صورتبدين مفهوم كه 

 . خواهند گرديد  مواجه  محصول  كيفيت  و حتي  شده  تمام ، قيمت  ساختار هزينه  لحاظ در بازار به

   اين پذيري  آسيب  اينكه با در نظر گرفتنو ،  مطالعه   از اين  حاصل هاي  بر يافته  با تكيه.3

دارد و   قرار  در حد بااليي  از خارج  محصول  واردات  به  بخش  اين  وابستگي  به  با توجه صنايع

 بر بازار كاغذ   شديدي  تأثير منفي  است ممكن ها حمايت   حذف  در نتيجه  داخلي  صنايع شدن خارج

   با اين، را  كاغذسازي  از صنايع  حمايت گردد دولت  مي  باشد، توصيه  داشته  وابسته كشور و صنايع
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   ادامه  مدت  در ميان، و محدود باشد  شده بندي  هدفمند، زمان  حمايت  و رويكرد كه تغيير نگرش

   به  بلوغ  دوره  يك  قادر باشند بعد از طي  دهد كه  سوق  سمتي  را به يع صنا  از اين  و حمايت داده

 . يابند  دست  الزم  رقابتي  و توان  نسبي استقالل

 

 1380-1378 يها سال  طي  منتخب  محصوالت  اسمي  حمايت  نرخ.1  جدول

  براساس  سال   محصول نام

 ارز  نرخ

  حمايتي

  براساس

 ارز  نرخ

 آزاد

  براساس

 اختالف

  ارز  نرخ

1378 31/2 26/0- 26/3 

  كاغذ روزنامه 68/3 -24/0 56/2 1379

1380 44/3 03/0- 57/3 

1378 - - 46/3 

 )  گرمي70 تا50( و تحرير  كاغذ چاپ 68/3 -37/0 94/1 1379

1380 9/2 15/0- 57/3 

1378 59/2 19/0- 46/3 

 ) فلوتينگ ( اي كاغذ كنگره 68/3 -12/0 13/3 1379

1380 26/4 14/0- 57/3 

1378 47/1 45/0- 46/3 

 ) رمي گ70 ( كاغذ چاپ 68/3 -35/0 04/2 1379

1380 27/3 07/0- 57/3 

  . تحقيق محاسبات:  مأخذ
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 1380-1378 يها سال  طي  منتخب  محصوالت مؤثر   حمايت  نرخ.2  جدول

 )ها براساس نرخ ارز حمايتي براي محصول و نهاده( 

 1380 1379 1378 روش محاسبه نام محصول

 -02/4 -47/5 -95/4 باالسا

 -99/2 -96/3 -87/3 كوردن

 -24/7 -18/7 -95/4 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ روزنامه

 -39/5 -20/5 -87/3كوردن با لحاظ يارانه

 51/6 65/2 81/0 باالسا

 13/38 02/5 15/1 كوردن

 31/20 23/10 52/3 سا با لحاظ يارانهباال

كاغذ چاپ و 

 تحرير

 38/119 34/19 96/4كوردن با لحاظ يارانه

 -28/5 -31/1 -91/0 باالسا

 -11/4 -22/1 -86/0 كوردن

 -28/5 -30/1 -91/0 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ كنگره

 -11/4 -22/1 -86/0كوردن با لحاظ يارانه

 -47/5 -43/26 -86/11 باالسا

 -49/26 34/159 -86/11 كوردن

 -49/26 33/159 -44/24 باالسا با لحاظ يارانه

 كاغذ چاپ

 )گرمي70(

 -65/14 -47/49 -20/17كوردن با لحاظ يارانه

 .محاسبات تحقيق: خذأم
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 1380-1378 يها سال  طي  منتخب  محصوالت مؤثر   حمايت نرخ. 3  جدول

 )ها ارز حمايتي براي نهادهبراساس نرخ ارز آزاد براي محصول و نرخ ( 

 1380 1379 1378 روش محاسبه نام محصول

 47/0 46/0 59/0 باالسا

 49/0 48/0 62/0 كوردن

 75/0 60/0 59/0 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ روزنامه

 88/0 62/0 62/0 كوردن با لحاظ يارانه

 18/0 11/0 05/0 باالسا

 18/0 11/0 05/0 كوردن

 56/0 41/0 20/0 باالسا با لحاظ يارانه

كاغذ چاپ و 

 تحرير

 58/0 42/0 20/0 كوردن با لحاظ يارانه

 06/1 75/0 66/0 باالسا

 12/1 78/0 69/0 كوردن

 06/1 75/0 66/0 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ كنگره

 12/1 78/0 69/0 كوردن با لحاظ يارانه

 31/0 40/0 37/0 باالسا

 32/0 31/0 37/0 كوردن

 85/0 57/0 54/0 باالسا با لحاظ يارانه

 كاغذ چاپ

 )گرمي 70(

 85/0 57/0 54/0 كوردن با لحاظ يارانه

 .محاسبات تحقيق: خذأم
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 1380-1378 يها سال  طي  منتخب  محصوالت مؤثر   حمايت  نرخ .4  جدول

 ))تجارت آزاد( ها براساس نرخ ارز آزاد براي محصول و نهاده( 

 1380 1379 1378 روش محاسبه لنام محصو

 82/1 34/3 24/6 باالسا

 16/2 36/4 63/9 كوردن

 28/3 39/4 24/6 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ روزنامه

 89/3 72/5 63/9 كوردن با لحاظ يارانه

 42/1 57/0 18/0 باالسا

 74/1 63/0 20/0 كوردن

 46/4 19/2 79/0 باالسا با لحاظ يارانه

كاغذ چاپ و 

 تحرير

 44/5 43/2 84/0 كوردن با لحاظ يارانه

 -52/6 -36/1 -86/0 باالسا

 -68/4 -27/1 -81/0 كوردن

 -52/6 -36/1 -86/0 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ كنگره

 -68/4 -27/1 -81/0 كوردن با لحاظ يارانه

 -38/15 19/18 -78/3 باالسا

 -81/6 78/185 -45/3 كوردن

 -21/41 06/34 -48/5 باالسا با لحاظ يارانه

  كاغذ چاپ

 )گرمي 70(

 -25/18 83/347 -01/5 كوردن با لحاظ يارانه

.محاسبات تحقيق: خذأم
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 1380 1379 1378 روش محاسبه نام محصول

 33/1 22/1 25/1 باالسا

 5/1 34/1 35/1 كوردن

 16/1 39/1 25/1 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ روزنامه

 23/1 24/1 35/1 كوردن با لحاظ يارانه

 87/1 73/0 45/0 باالسا

 97/0 83/0 53/0 كوردن

 95/0 91/0 78/0 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ چاپ و تحرير

 99/0 95/0 83/0 كوردن با لحاظ يارانه

 23/1 30/6 -83/9 باالسا

 32/1 61/5 -92/5 كوردن

 23/1 30/4 -83/9 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ كنگره

 32/1 61/5 -92/5 كوردن با لحاظ يارانه

 11/1 99/0 06/1 باالسا

 22/1 04/1 09/1 كوردن

 04/1 99/0 04/1 ا با لحاظ يارانهباالس

  كاغذ چاپ

 )گرمي 70(

 07/1 02/1 06/1 كوردن با لحاظ يارانه

 .محاسبات تحقيق: خذأم
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 يها سال  طي  منتخب  محصوالت )Ui( تعديل شده مؤثر   حمايت  نرخ .6  جدول

 )ها براساس نرخ ارز آزاد براي محصول و نهاده(  1378-1380

 1380 1379 1378 روش محاسبه نام محصول

 65/0 77/0 86/0 باالسا

 68/0 81/0 91/0 كوردن

 77/0 39/0 86/0 باالسا با لحاظ يارانه
 اغذ روزنامهك

 80/0 85/0 91/0 كوردن با لحاظ يارانه

 59/0 36/0 15/0 باالسا

 63/0 39/0 16/0 كوردن

 82/0 69/0 44/0 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ چاپ و تحرير

 84/0 71/0 46/0 نهكوردن با لحاظ يارا

 18/1 75/3 -18/6 باالسا

 27/1 71/4 -37/4 كوردن

 18/1 75/3 -18/6 باالسا با لحاظ يارانه
 كاغذ كنگره

 27/1 71/4 -37/4 كوردن با لحاظ يارانه

 07/1 95/0 36/1 باالسا

 17/1 99/0 41/1 كوردن

 02/1 17/0 22/1 باالسا با لحاظ يارانه

  كاغذ چاپ

 )گرمي 70(

 06/1 00/1 25/1 كوردن با لحاظ يارانه

 .محاسبات تحقيق: خذأم  
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  منابع

 فارسي) الف

 سمينار   اولين گزارش، » ارز  نرخ  بررسي  تحليلي روشهاي« ).1370 (، محمد هادي مهدويان

 . و ارزي  پولي  تحقيقات سسهؤ، م   تهران،  و ارزي  پولي يها سياست

   طي  توليد در ايران  بر سطح  ارز واقعي  نرخ  ارزش  تأثير كاهش بررسي ).1377 ( يد، مه پدرام

 . شهيد بهشتي ، دانشگاه ، تهران )دكترينامة  پايان(  ،)1374-1358 ( يها سال

   اسداله ةترجم،   توسعه  در حال  ارز در كشورهاي  نرخ  تنظيم مشكل ).1373 (ادواردز، سباستيان

 . و بانكي  پولي  تحقيقات سسهؤ، م ، تهران  وش فرزين

   ارز،  نرخ  تغييرات  به  نسبت  ايران  صنعتي  صادرات پذيري  كشش بررسي). 1378 (  يحيي ،فتحي

   اقتصاد دانشگاه ، دانشكده تهرانبه راهنمايي دكتر اكبر نفري، ، ) ارشد  كارشناسي نامه پايان(

 .  طباطبايي عالمه

  سسهؤ، م ، تهران  اقتصادي  كالن  بر متغيرهاي  ارز و اثر آن سازي نيكسا). 1381 (، ناصر خياباني

 . بازرگاني هاي  و پژوهش مطالعات

   از بخش  مؤثر حمايت  و برآورد نرخ  در ايران  حمايتي يها سياست  بررسي ).1372 (، احمد قرباني

   علوم ، دانشكده) ارشد  كارشناسي نامه پايان(،   منتخب  با صنايع  و مقايسه  ايران دامپروري

 .يي طباطبا  عالمه  دانشگاه اقتصادي

   توليدي  فعاليت  براي  داخلي  منابع  مؤثر و هزينه  حمايت  نرخ محاسبه ).1375 (، مرضيه ابوالحسن

 . شهيد بهشتي ، دانشگاه) ارشد  كارشناسي نامه پايان(  و فوالد،  آهن  اساسي محصوالت
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