
 

 

  

  

  

  
 ۀثیر انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بر توسعأت

اي  صادرات غیرنفتی و واردات کاالهاي واسطه

  اي ایران در تجارت با ترکیه و سرمایه
  محمدرضا قنبري

  حسن ثاقب

  چکیده

این مطالعه به بررسی اثرات تشکیل یک موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و ترکیـه بـر توسـعه صـادرات     

اي مـورد نیـاز کشـور     اي و سـرمایه  مین کاالهـاي واسـطه  تـأ  ثیر آن بـر تأ  و همچنینآن کشور  ایران به

کـه  » مدل اسمارت«عنوان  بایید بانک جهانی مورد تأبراي این منظور از یک مدل کاربردي و . پردازد می

نتـایج  . ده شده استنماید، استفا گیري می را اندازه  نامهموافقتآثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از 

اي بین ایران و ترکیه، حجـم تجـارت و صـادرات ایـران      دهد که پس از حذف موانع تعرفه مقاله نشان می

افزایش خواهد یافت و اگرچه میزان افزایش در واردات بیش از صادرات بوده و منجر به تغییرات منفی در 

اي و  واردات مربـوط بـه کاالهـاي واسـطه    افـزایش   هاما بخـش عمـد   ،شود تجاري ایران با ترکیه می تراز

  . باشد اي مورد نیاز صنایع کشور می سرمایه

  يکلیدگان واژ

  اي اي و سرمایه نفتی، کاالهاي واسطه نامه تجارت آزاد، صادرات غیرایران، ترکیه، موافقت

                                       
 دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی استادیار                                                                   E.mail: ghanbari@atu.ac.ir  


   E.mail: sagheb82@yahoo.com                                          هاي بازرگانی سسه مطالعات و پژوهشؤت علمی مئعضو هی  

  23/06/89: تاریخ پذیرش        03/03/89: تاریخ ارسال

 277- 295صص /  1389 زمستان/  57شماره/ سال نوزدهم / فصلنامه راهبرد 
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 مقدمه

ه توسـعه همکـاري خـود بـا     یترککشور 

 ،الديیمـ   2000 ه را از سال یکشورهاي همسا

 است خارجیین راهبردهاي سیتر ز مهمکی ای

ــه یــهــاي ز برنامــهو  خــود قــرار داده ادي را ب

خود  هاي يتوسعه همکار در راستايخصوص 

پـس از انجـام اصـالحات    . ده اسـت یتدارك د

ترکیه به سرعت توانست بخشـی از   ،اقتصادي

داري بـاز را در داخـل مرزهـاي     نظام سـرمایه 

خود بـه اجـرا درآورد کـه ماحصـل آن رشـد      

هـاي   سریع اقتصاد این کشور در سایه فعالیت

. هاي بزرگ غربی در ایـن کشـور بـود    شرکت

این رشد در سایه رفع موانع مزاحم در جـذب  

هاي کالن در این  گذاري سرمایه و نیز سرمایه

رسـد ایـران    به نظر مـی  .پذیر شد کشور امکان

از با درك موقعیت جدیـد ترکیـه   نیز بایستی 

 کشــورآن ه بــازار بــراي ورود بــایــن فرصــت 

ایــن امــر در ســایه توســعه . منــد گــردد بهـره 

پذیر خواهـد   مابین امکان مناسبات سیاسی فی

در راسـتاي تمایـل   ایـران  دیپلماسی لذا  ،بود

ـ براي توسعه مناسبات با ترکیه  ویـژه  ه ایران ب

در  ، بایســتی افــزایش تــالش2009 در ســال

ترکیـه   کشورخود با توسعه مناسبات سیاسی 

ترکیـه بـراي   ایـران و  هاي  سیاست. دیرقرار گ

ــبات  ــعه مناســ ــاي و توســ ــی فضــ معرفــ

بخش ملـک  تواند در زمینه  میگذاري  سرمایه

و و مسکن، گردشگري، نقش راهبردي ترکیه 

در منطقه، انرژي، بانکداري و بازار مـالی  ایران 

   .باشد

ترین نیاز ترکیـه بـراي    نفت و انرژي مهم

 عــدم. کشــورهاي منطقــه اســتنزدیکـی بــه  

د موجـب شـ   به منابع انرژي ترکیه دسترسی 

را به عنـوان یکـی   تا تالش براي رفع این نیاز 

هـاي   تـرین سیاسـت   تـرین و راهبـردي   از مهم

لـذا   .قـرار دهـد  خود همواره در دسـتور کـار   

مذکور در ایجاد رابطـه بـا   بیشتر هدف کشور 

خبرگـزاري  ( باشد مین انرژي خود میایران تأ

ــران، . ا. ج ــ ).1387ای ــالمی ام ــوري اس ا جمه

ت د تا از این فرصـ کنایران نیز بایستی تالش 

ــأ   ــی و ت ــادرات غیرنفت ــعه ص ــراي توس مین ب

ویــژه در زمینــه ه نیازهــاي وارداتــی خــود بــ

اي مــورد نیــاز  اي و ســرمایه کاالهــاي واســطه

لـذا  . صنایع به نحـو مناسـب اسـتفاده نمایـد    

تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و ترکیه 

هـاي   دیـد بـا توجـه بـه سیاسـت     که بدون تر

پیوندي  هاي اخیر این کشور در ایجاد هم سال

اي و کشــورهاي  هــاي منطقــه بنــدي بـا گــروه 

بـه  ترکیـه  مختلف در جهان، مـورد اسـتقبال   

جهت دسترسی بیشـتر بـه بـازار ایـران قـرار      

خواهد گرفـت، بـراي دسـتیابی بـه ایـن امـر       

ــه    ــم و البت ــوعی مه ــی  موض ــد بررس نیازمن

  .ستجانبه ا همه
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این مقاله سعی دارد تـا پـس از بررسـی    

وضعیت فعلی تجارت ایران با کشـور ترکیـه،   

اي بـین دو   آثار بالفعـل حـذف موانـع تعرفـه    

طرف تجـاري در چـارچوب تشـکیل منطقـه     

تجـارت آزاد را بــر افـزایش صــادرات ایــران و   

 اي و همچنین افزایش واردات کاالهاي واسطه

تحلیل قرار  اي برآورد و مورد تجزیه و سرمایه

انجام ایـن بـرآورد مبتنـی بـر نظریـات      . دهد

الملل مبتنی بر وجود دو اثر تحت  تجارت بین

 2و اثر انحراف تجارت 1تجارت عنوان اثر ایجاد

ــاد موافقت  ــس از ایج ــهپ ــه  نام ــاي منطق اي  ه

برآوردهاي این مقاله . (viner,1950)باشد  می

در خصوص تغییـرات تجـارت در قالـب یـک     

زئـی متکـی بـر واردات اولیـه،     مدل تعـادل ج 

اي، کشـش تقاضـاي واردات،    تغییرات تعرفـه 

کشـــش جانشـــینی واردات و ارزش واردات  

ــه  FTAاعضــاي  از شــرکاي تجــاري رقیــب ب

 HS(3(تفکیک کـدهاي کـاالیی شـش رقمـی    

 ,Jachia L. and Teljeur E)  گیرد انجام می

1998).  

گونه است کـه   حاضر بدین ساختار مقاله

من بررسی جایگـاه ایـران در   در بخش اول ض

تجارت جهانی ترکیه، روند صـادرات و واردات  

کشور ترکیه به جهان و ایران مـورد تجزیـه و   

                                       
1. Trade Creation (TC)  
2. Trade Diversion(TD)  
3. Harmonized System Codes (HS Code) 
Commodity Classification  

سـاختار   ،بخـش دوم . گیـرد  تحلیل قـرار مـی  

اي ترکیــه و همچنــین ایــران در ســال  تعرفـه 

بخش سوم . گیرد مورد بررسی قرار می 2007

شناســی تحقیــق و متــدلوژي مــورد  روشبــه 

بخـش چهـارم نتـایج    . ه اختصاص دارداستفاد

ــی  ــه و بحــث و بررســی م ــق ارائ . شــود تحقی

بندي و پیشنهادات مقاله نیـز در بخـش    جمع

  .گردد پایانی ارائه می

ــ بررســی جایگــاه ایــران در  1

  تجارت جهانی ترکیه 

ارزش کل تجارت ترکیه و جایگاه ایـران  

ــات   ):2007ســال( ــر اســاس آخــرین اطالع ب

سوي کشور ترکیـه بـه   آماري گزارش شده از 

مجمـوع  (کل ارزش تجارت ترکیه بانک جهانی

بـا جهـان در سـال    ) ارزش صـادرات و واردات 

میلیارد دالر برآورد شـده   277بالغ بر  2007

 170که از این حجم تجـارت حـدود    )1(.است

مربوط بـه واردات و  ) درصد3/61(میلیارد دالر

نیــز ) درصــد7/38(میلیــارد دالر 107حــدود 

 این ارقام کسري تراز. صادرات استمربوط به 

  . دهد میلیاردي را نشان می 70تجاري حدود

 4/1 ، حـدود 2007بر اساس آمـار سـال   

ــارد دالر ــد 3/1(میلی ــادرات  ) درص ــل ص از ک

همچنـین  . پـذیرد  ترکیه به ایران صـورت مـی  

ــران در ترکیــب واردات ترکیــه، جایگــاه     ای

ــب ــادرات دارا    مناس ــا ص ــه ب ــري در مقایس ت
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که مطـابق آمـار موجـود در     طوري هب. باشد می

، واردات ترکیــه از ایــران حــدود 2007ســال 

بـوده اسـت، ایـن    ) درصد9/3(میلیارد دالر6/6

دهـد صـادرات ایـران بـیش از      ارقام نشان می

  .پنج برابر واردات از کشور ترکیه بوده است

هـاي   بررسی واردات ترکیـه طـی سـال    

درصـد از کـل    10اخیر حـاکی اسـت حـدود    

ت ترکیــه از جهــان را نفــت خــام و گــاز واردا

بر اساس همین آمار، . دهد طبیعی تشکیل می

درصـد از نیازهـاي    20ایران به تنهایی حدود 

همچنـین  . ندک مین میتأ نفت و گاز ترکیه را

بر اساس گزارشات آماري کشور ترکیه، حدود 

درصد واردات ترکیه از ایران را نیـز نفـت    70

بنـابراین  . دهـد  خام و گاز طبیعی تشکیل می

بخش عمده کاالهاي وارداتی ترکیـه از ایـران   

شامل نفت خام و گاز طبیعی است، لذا حدود 

ــه از 1/2 ــارد دالر از کـــل واردات ترکیـ میلیـ

شــامل ) یـا صـادرات ایــران بـه ترکیـه    (ایـران 

شـود کـه ایـن میـزان      کاالهاي غیرنفتی مـی 

واردات غیرنفتی کشور ترکیه از کشور ایـران،  

ــانگر اهم ــت بی ــه ی ــادرات  ترکی ــش ص در بخ

  .غیرنفتی ایران است

-2007ه روند صادرات ترکیـه طـی دور  

براي بررسی وضعیت تجارت ترکیه بـا  : 2002

کشـور بـا   این جهان و همچنین روند تجارت 

ها و  ایران از گزارشات آماري ترکیه به سازمان

المللـی ماننـد انکتـاد، بانـک      مراکز آماري بین

از جملـه   لـی پـول  المل جهانی و صندوق بـین 

مطـابق  . مراکز معتبر جهان استناد شده است

آخرین اطالعات آمـاري، صـادرات ترکیـه بـه     

بـا   2002میلیارد دالر در سال 3/34جهان از 

بـه   ،درصـد 6/24نرخ رشـد متوسـط سـالیانه    

افــزایش  2007میلیــارد دالر در ســال 3/100

  ). 1شماره  جدول( یافته است

ات ترکیه به روند صادر ـ) 1(شماره  جدول

  )2002- 2007ه طی دور(جهان، ایران 

  ارقام به میلیارد دالر

  

و محاســـبات   /http://wits.worldbank.org :خـــذ مأ

   تحقیق
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ــدول  ــابق ج ــماره  مط ــادرات )1(ش ، ص

میلیـارد دالر در  31/0از ترکیه بـه ایـران نیـز    

میلیــارد دالر در ســال 39/1بــه ، 2002ســال 

هم ایـران  مقایسه س. بالغ گردیده است 2007

دهـد کـه    در جذب صادرات ترکیه نشان مـی 

با نرخ رشـد   2002در سال  86/0این سهم از 

 3/1بـه حـدود    ،درصـد  5/8متوسط سـالیانه  

ـ . افزایش یافته است 2007درصد در سال  ه ب

عبارت دیگر بازار ایران، بازار مناسـبی جهـت   

هاي صـادرکنندگان آن کشـور    توسعه فعالیت

 .استهاي اخیر بوده  طی سال

-2007ه رونـد واردات ترکیـه طــی دور   

، 2002-2007 ه طور کلی طـی دور  هب :2002

ــتري در    ــد بیش ــان رش ــه از جه واردات ترکی

ن داشـته  مقایسه با صادرات این کشور به جها

شـده، واردات   بـر اسـاس آمـار گـزارش    . است

با  2002میلیارد دالر در سال  3/51ترکیه از 

بـه   ،ددرصـ  1/27نرخ رشـد متوسـط سـالیانه   

ــال   170 ــارد دالر در سـ ــالغ  2007میلیـ بـ

  .گردیده است

مطابق گزارشات آماري ترکیه بـه مراکـز   

، )انکتـاد و بانـک جهـانی   (المللـی  رسمی بـین 

میلیـارد دالر در   9/0واردات ترکیه از ایران از 

با نرخ رشد متوسط سالیانه بیش  2002سال 

ــد48از  ــه  ،درص ــال  6/6ب ــارد دالر در س میلی

رشـد  ). 1شـماره   جـدول (سـت رسیده ا2007

واردات ترکیه از ایـران بـیش از رشـد واردات    

این کشور از جهان بوده و سهم ایران در بازار 

 7/16هاي مـورد بررسـی    این کشور طی سال

 .درصد رشد داشته است

  اي  ـ بررسی موانع تعرفه2

شـده از   بر اسـاس آخـرین آمـار گـزارش    

سوي کشـور ترکیـه، تعـداد اقـالم صـادراتی      

قلم بوده و تعداد  2240ور مذکور به ایران کش

مورد گزارش شده  487اقالم وارداتی از ایران 

بررسی تنوع کاالهاي تجاري بین ترکیه . است

و ایران حاکی است کاالهاي صادراتی ترکیـه  

ــل   ــوع بســیار بیشــتري در مقاب ــران تن ــه ای ب

ــران دارد،   ــه از ایـ کاالهـــاي وارداتـــی ترکیـ

اي وارداتی ترکیـه از  که تمرکز کااله طوري هب

 . باشد ایران بر تعداد معدودي از کاالها می

بررسی وضعیت  :اي ترکیه ساختار تعرفه 

 2007اي کشور ترکیـه در سـال    موانع تعرفه

ردیف 12262حاکی است کشور مذکور داراي 

ــه ــدهاي  تعرف  HSرقمــی  10اي در ســطح ک

هـاي کشـور ترکیـه      ماکزیمم تعرفـه . باشد می

 جـدول   مطابق. آن صفر است و مینیمم 225

اي  هاي تعرفه درصد از ردیف7/23، )2(شماره 

داراي تعرفــه ) اي ردیــف تعرفــه2905(ترکیــه

  . باشد صفر می
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اي کشور  ساختار تعرفه ـ) 2(شماره جدول 

 2007ترکیه  در سال 

 تجمعی کل سهم از تعداد اي سطوح تعرفه

 6/97 8/2 340 100 تعرفه

 8/94 8/4 584  50 تعرفه 100

 1/90 2/6 765  20 تعرفه 50

 8/83 3/8 1022  10 تعرفه 20

 5/75 9/21 2683  5 تعرفه 10

 6/53 9/11 1456  3 تعرفه 5

 7/41 18 2213  0 تعرفه 3

 7/23 7/23 2905 تعرفه صفر

 - 1/1 127 تعرفه غیر ارزشی

  4/1  167  فاقد تعرفه
  

 - 100 12262 هاي تعرفه اي کل ردیف

  و محاسبات تحقیق www.unctad.org/Trains :خذمأ

اي مربوط  بیشترین فراوانی سطوح تعرفه

 10هـاي زیـر    به اقالمی است که داراي تعرفه

ها حاکی اسـت بـیش از    درصد بوده و بررسی

اي ترکیـه زیـر    هاي تعرفه  درصد کل ردیف75

ــر از . باشــد درصــد مــی10 ــابراین کمت  25بن

اي ترکیه داراي تعرفه  هاي تعرفه درصد ردیف

کمتـرین فراوانـی   . باشد درصد می10باالتر از 

درصـد و در  100هـاي بـاالي    مربوط به تعرفه

اي  هـاي تعرفـه   درصد از کل ردیـف 8/2حدود 

 .باشد ترکیه می

هـاي ترکیـه بـر صـادرات      بررسی تعرفـه 

ــوط بــه  2007ایــران در ســال  کــد  487مرب

ت کــه میــانگین کـاالیی وارداتــی حــاکی اســ 

هاي ترکیه بـر واردات از   بی و وزنی تعرفهحسا

. درصد بوده است 24/1و  2/3ایران به ترتیب 

 MFNهاي در بین تعرفه
4

در سـطح کـدهاي    

هاي  قلم کاال شامل  تعرفه HS ،280ده رقمی

GSP  و تعرفــه ترجیحــی کشــورهاي درحــال

درسطح کـدهاي  (قلم کاال 127. است 5توسعه

رزشــی هــاي غیرا داراي تعرفــه) HSده رقمــی

اي نیـز فاقـد    ردیـف تعرفـه   167باشـند و   می

هاي مقطوعی که اعـالم   اند، یعنی تعرفه تعرفه

اي  هاي تعرفه بررسی کلیه ردیف 6.نشده است

دهد که  نشان می 2007کشور ترکیه در سال 

هـاي کشـور ترکیـه     متوسط کل سطح تعرفـه 

همچنین بررسی سـطح  . باشد درصد می5/13

ترکیـه در سـال    )2(تعرفه کاالهاي کشـاورزي 

ــی    2007 ــدهاي ده رقم ــک ک ــه تفکی  HSب

هاي این دسـته   حاکی است که متوسط تعرفه

ــا در ــدود   از کااله ــاال و در ح ــطح ب  6/59س

هـاي   همچنین متوسط تعرفه. باشد درصد می

ــطح    ــور در س ــن کش ــاورزي ای  04/5غیرکش

  .درصد تعیین شده است

هرچند کشور ترکیه از اعضـاي سـازمان   

هـاي ایـن    ده و کلیـه تعرفـه  جهانی تجارت بو

باشـد،  امـا بررسـی آخـرین      می MFNکشور 

                                       
4. Most-Favoured-Nation (MFN) rates 
5. Preferential tariff for MHF-Other 
6. Missing rate 
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هـاي ایـن    اطالعات دریافتی از وضعیت تعرفه

نشان )HSرقمی  10در سطح کدهاي (کشور 

هـاي خـود را    دهد که کشور مذکور تعرفه می

ــوریه،    ــراکش، س ــورهاي م ــر واردات از کش ب

تونس، اسرائیل، ماکـائو، کرواسـی، بوسـنی و    

دونیه و همچنـین نـوار غـزه در    هرزگوین، مق

همچنـین  . سطح صـفر تعیـین نمـوده اسـت    

هــاي شــرکاي تجــاري  بررســی ســطح تعرفــه

 و ترکیه از جمله مراکش، بوسنی و هرزگـوین 

دهد که در قبال واردات  کرواسی نیز نشان می

هاي خـود را  در سـطح صـفر     از ترکیه تعرفه

دهنـده اقـدام    این امر نشان. تعیین شده است

در تشـکیل   هاکشـور ایـن  هر یک از  ترکیه و

اینکـه چگونـه   . باشـد  می 7منطقه تجارت آزاد

 WTOکشوري مانند ترکیه و بحرین که عضو 

بـا   FTAهمزمان اقدام بـه برقـراري    ،باشد می

موضـوعی اسـت کـه     ،ددنکشورهاي دیگر نمو

نیازمند مطالعه و توجه بیشـتر کارشناسـان و   

للـی  الم سیاستگذاران بخش روابط تجاري بین

تـر در   گیـري مناسـب   ایران به منظور تصـمیم 

ــران در موافقت هــاي  نامــهخصــوص حضــور ای

  .باشد اي مختلف می منطقه

وضـعیت تعرفـه   : اي ایـران  ساختار تعرفه

ایــران بــر واردات کاالهــا از ترکیــه در ســطح 

 )3(شماره  در جدول HSکدهاي شش رقمی 

                                       
7. Free Trade Agreement (FTA) 

ــت   ــده اس ــه ش ــال . ارائ ، واردات 2007در س

ختلـــف از ترکیـــه صـــورت کــاالي م  2240

هـاي واردات   متوسط حسابی تعرفـه . پذیرفت

درصـد  7/24درصد و متوسط وزنـی آن   9/28

 20مطـابق جـدول فـوق، بـیش از     . باشـد  می

هاي  درصد کاالهاي وارداتی ایران داراي تعرفه

 499همچنـین  . باشـند  درصـد مـی   50باالي 

 4داراي حداقل تعرفـه  ) درصد3/22(قلم کاال

 10تـا   4هـاي بـین    تعرفـه  .باشـد  درصد مـی 

ا داشـته و بیشـترین   درصد کمترین فراوانی ر

. درصد است 50ا ت 10هاي بین  فراوانی تعرفه

در حالی که ایران تعرفه صفر بر واردات هـیچ  

درصـد از کاالهـاي   7/23کاالیی وضع نکرده، 

  .ترکیه داراي تعرفه صفر است

ساختار تعرفه اي کشور ـ ) 3(شماره جدول 

  2007سالایران در 

 درصد از کل سطح تعرفه تعداد ردیف تعرفه ردیف

 3/5 118 %100>=تعرفه 1

 2/15 341 %50>=تعرفه>100% 2

 1/17 384 %30>=تعرفه>50% 3

 6/14 327 %20>=تعرفه>30% 4

 7/22 508 %10>=تعرفه>20% 5

 8/2 63 %4>تعرفه>10% 6

 3/22 499 %4=تعرفه 7

 100 2240 کل

  و محاسبات تحقیق www.unctad.org/Trains :خذمأ

  ـ روش تحقیق 3

ــه ــه  منطق ــب اتحادی ــی در قال ــاي  گرای ه

گمرکی، بازار مشـترك، اتحادیـه اقتصـادي و    
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هــاي  اتحادیــه پــولی و همچنــین موافقتنامــه

و منـاطق   PTA)( ترتیبات تجـاري ترجیحـی  

هر یـک  مقـررات خـاص     FTA)( آزاد تجاري

هـاي   منافع و پیامـدهاي ادغـام  . خود را دارند

ــل   ــتا قاب ــا و ایس ــت پوی اقتصــادي در دو حال

هـاي اقتصـادي    آثار پویاي ادغام. بررسی است

هـاي مقیـاس،    جـویی  با افزایش رقابت، صـرفه 

تـر از   گذاري و استفاده مطلوب تشویق سرمایه

شود که هر یـک از   منابع اقتصادي حاصل می

ثر ؤعوامل فـوق بـر رونـد رشـد اقتصـادي مـ      

ایـن اثـرات پویـا بـا     گیـري   انـدازه . باشـند  می

هاي تعادل عمـومی البتـه در    استفاده از مدل

سطح کل تجارت و با در نظر گرفتن متغیرها 

باشـد کـه    پذیر می در سطح کل اقتصاد امکان

دلیل عدم دسترسـی بـه آمـار و اطالعـات     ه ب

کافی در خصوص متغیرهاي مورد نیاز مدل و 

کلی بودن نتایج و همچنـین عـدم توجـه بـه     

مـورد نیـاز   (سطح کدهاي کاالیی  جزئیات در

مـورد نظـر ایـن مطالعـه     ) در زمان مـذاکرات 

ــی ــد نم ــکیل    . باش ــتاي تش ــرات ایس ــا اث ام

اي بر حسب دو اثر ایجاد  هاي منطقه همگرایی

گیـري   تجارت و انحراف تجـارت قابـل انـدازه   

  . است

ــ   ــاگونی در خص ــات گون ــار نظری وص آث

(PTA) هاي ترجیحی نامهموافقت
بین کشورها  

ا ارائه شـده اسـت کـه در    وابط تجاري آنهبر ر

از پیشـگامان    )1950(ژاکـوب واینـر  بین آنها 

هـاي   در سـال . باشد گونه نظریات می ارائه این

بعد اقتصاددانانی مانند لیپسی، لنکستر، هري 

جانسون و جیمز مید بـه تکمیـل و گسـترش    

بـر ایـن   » نظریه واینر«. نظریه واینر پرداختند

ــاد اســتوار اســت   ــهاعتق ــه موافقتنام ــاي  ک ه

 ترجیحــی تجــارت چــون بــا آزادســازي غیــر

تواند تجـارت   تبعیضی تجارت تفاوت دارد، می

 ،)تجـارت  ایجـاد (را در بین اعضـاء گسـترش   

ولی در عین حال رفاه آنان و رفـاه جهـانی را   

کاهش دهد و تجارت را در کشورهایی که در 

نامـه  ید کاالهـاي وارداتـی اعضـاي موافقت   تول

و ) تجـارت  انحراف(کند منحرف  ،ندکارایی دار

ــوالت   ــایگزینی محص ــق ج ــت از طری در نهای

داراي کیفیت باال با محصوالت داراي کیفیـت  

کننـده در   سبب کاهش رفاه مصـرف  ،تر پایین

. بین اعضاء و عدم تخصیص بهینه منابع گردد

هاي تبعیضـی   دسازيواینر معتقد است که آزا

یحـی و  هاي ترتیبـات ترج  نامهدر قالب موافقت

از . اتحادیه گمرکی داراي دو اثر متفاوت است

یک طرف سبب افزایش رقابـت و تجـارت در   

ســوي ه شــود کــه گــامی بــ بــین اعضــاء مــی

آزادسازي تجارت است و از طـرف دیگـر ایـن    

توانـد سـبب افـزایش حمایـت و      ترتیبات مـی 

ها بر رقابت در بقیـه نقـاط    افزایش محدودیت

ــت    ــاملی در جه ــود ع ــه خ ــود ک ــان ش  جه
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ثاقب و صـادقی یارنـدي،   (گرایی است  حمایت

1385(.  

هــاي کــاربردي در زمینــه  یکــی از روش

هـاي   نامـه محاسبه آثار ایستاي تشکیل موافقت

 است که در WITS/SMARTاي مدل  منطقه

در حالـت  و تعادل جزئـی  یک مدل  چارچوب

 Jachia) پـذیرد  انجام می 8ثبات سایر شرایط

and Teljeur,1998) .  سـازي   یهاین مـدل شـب

 را (FTA)اثرات موافقتنامه ناحیه تجارت آزاد

جانبه یـا چندجانبـه بـا    بر جریانات تجاري دو

در ایـن  . دهـد  دیگر شرکاي تجاري نشان مـی 

مدل براي تعیـین اثـرات موافقتنامـه، سـمت     

صـورت جداگانـه    هواردات و سمت صادرات بـ 

دو به تعیین اثـر   بررسی و سپس با تلفیق این

سـازي   بینـی شـبیه   پیش. خالص مبادرت شود

ثر از سـه متغیـر   طور مستقیم متـأ  هاسمارت ب

کلیدي یعنـی سـطح جـاري تجـارت، انـدازه      

ــش تقاضــاي واردات     ــاهش تعرفــه و کش ک

کل آثار ایجاد منطقه تجـارت آزاد از  . باشد می

و انحـراف   (TC)مجموع دو اثر ایجـاد تجـارت  

معمـوالً در  . گـردد  محاسبه مـی  (TD)تجارت

ــب مطالعـــات   ــل آثـــار   اغلـ بـــراي تحلیـ

ویـژه در   هاي ب هاي همگرایی منطقه موافقتنامه

هـاي   هنگام آغاز مذاکرات تجاري و در بررسی

اولیه اثرات ایستا مورد توجه قرار گرفتـه و بـا   

                                       
8. Ceteris Paribus Conditions 

ــدل ــتفاده از م ــن   اس ــی ای ــادل جزئ ــاي تع ه

  .  پذیرد ها انجام می بررسی

مطالعـــات متعـــددي بـــراي بـــرآورد و 

ــدازه ــري ان ــاد   گی ــار ایج ــا  آث ــاطق آزاد ی من

ترتیبات ترجیحی انجام شـده  و ها  نامهموافقت

ــت ــه از   . اس ــارجی ک ــات خ ــه مطالع از جمل

گیـري   هاي تعادل جزئی به منظور اندازه مدل

جاچیا و اند، مطالعه  مذکور استفاده نموده آثار

 تاسـیکاتا ، Jachia,L. & et al., 1998)(تلجر 

(Tsikata.Y. M, 1999)  ــاس و ــاس ب ، ماتی

و وان (Busse, M & et al., 2000) دیگـران 

 ,.Van Seventer.D .E, & et al) سـونتر 

تـرین آنهـا    باشند که جامع و کامـل  می(2001

از کارشناسـان بانـک     جاچیـا و تلجـر   مطالعه

نامـه ناحیـه   افقتباشد که اثـرات مو  جهانی می

طرفـه بـین   برجریـان تجـاري دو   تجارت آزاد

(EU)افریقاي جنوبی و اتحادیه اروپا
مـورد  را  9

در داخــل کشــور نیــز . انــد بررســی قــرار داده

ـ  مطالعات پراکنده  کـارگیري مفـاهیم ایجـاد    هاي با ب

اسـت کــه          هشـد تجـارت انجــام   تجـارت و انحـراف  

 ، اربـاب )1375اشرف زاده، ( زاده مطالعات اشرف

ــاب، ( ــب)1380ارب ــب،( ، ثاق از آن  )1386 ثاق

آثـار   در یکی از مطالعـات نیـز   .باشند جمله می

جانبـه ایـران و   موافقتنامه تجارت ترجیحی دو

کـارگیري مـدل تعـادل جزئـی      هپاکستان با ب

                                       
9. European Union(EU)   
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ــه  اي  اســمارت در دو ســناریوي کــاهش تعرف

ثاقب و صادقی (مورد بررسی قرار گرفته است 

  .)1385یارندي، 

گیـري ایجـاد    در این مقالـه بـراي انـدازه   

تجارت از یک تابع تقاضـاي واردات و عرضـه   

ــا  ــادرات س ــاالي  ص ــده ک ــور iده ش  kاز کش

شـود و رابطـه مـورد نظـر بـراي       استفاده مـی 

صورت زیر تعریف  همحاسبه اثر ایجاد تجارت ب

  :می شود

)1( ijk

ijkm
iijk

t

dt
MTC


 

  
ثر از واردات اولیـه  متـأ   TCکـه  طوري هب 

، تغییرات سـطوح   k ) (Mijk از کشور iکاالي 

(  jدر کشـور   iاي کاالي تعرفه
)1( ijk

ijk

t

dt


و ) 

از   iهمچنین کشش تقاضـاي واردات کـاالي  

j )mتوسط کشور kکشور 
i (باشد می .  

در مورد کشـش تقاضـاي واردات کـه از    

ــی   ــوق م ــدل ف ــم م ــاي مه ــد، متغیره از  باش

شده توسـط کارشناسـان    هاي محاسبه کشش

انکتاد و بانک جهانی کـه در سـطح  کـدهاي    

ــی   ــش رقم ــاالیی ش ــده  محا  HSک ــبه ش س

فرمـول محاسـبه اثـر ایجـاد     . شود استفاده می

. ثر از کشش تقاضاي  واردات استتجارت متأ

ــی از     ــش تقاضــاي واردات یک در واقــع کش

پارامترهــاي کلیــدي اســت کــه نتــایج را      

. دهـد  ثیر قـرار مـی  صورت گسترده تحت تأ هب

هـاي   هاي تجـارت کشـش   طورکلی در مدل هب

ــاي سیا ــادرات و واردات و متغیرهـ ــت صـ سـ

مطابق  .باشند تجاري از متغیرهاي کلیدي می

10با فرضیه آرمینگتون
هـاي جانشـینی    کشش 

هـاي تقاضـاي    بین کاالها با استفاده از کشش

هـاي تجربـی    واردات و صادرات کـه در مـدل  

دیگر برآورد شده اسـت، بـه یکـدیگر مـرتبط     

ــی ــی   م ــه م ــن زمین ــد و در ای ــوان از  گردن ت

اسـتفاده  برآوردهاي تجربـی تحقیقـات دیگـر    

  عنوان مثال رابرت اسـترن و دیگـران   هب. نمود

 (Stern. R and others,1976)  ــی از برخ

که بهتـرین تخمـین در   را هاي تجاري  کشش

در  ،مورد مناطق و کاالهاي مختلف بوده است

اغلــب ایــن . آوري نمودنــد اي جمــع مجموعــه

ــایین و   شکشـــ هـــاي بـــرآوردي نســـبتاً پـ

ات انجـام  انـد و تحقیقـ   حوش یک بـوده و حول

هـاي متمـادي،    یافته در این زمینه طی سـال 

منطقـی بـودن آنهــا را از لحـاظ تئوریـک بــه     

ها در هـر   محاسبه کشش. اثبات رسانده است

بار خواهد آورد از جمله  هتحقیق مشکالتی را ب

هـا کـه    کـارگیري برخـی از تخمـین    هاینکه  ب

عالمت کشش آنها در جهـت خالفـی بـوده و    

اي واردات در اثر افـزایش  بیانگر افزایش تقاض

همچنـین در  . شود، غیرممکن است قیمت می

                                       
10. Armington.p.s 
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گونـه تخمینـی    مورد برخی از کاالها نیز هیچ

  .(Jachia and Teljeur,1998) وجود ندارد

هر چنـد در مـدل اسـمارت در سـالیان     

ــش ــته از کش ــده گذش ــاي داده ش ــین  ه اي ب

ــال بـــر -5/1و  -85/0 اي کشـــورهاي در حـ

امـا   ،گردیـد  یافته استفاده می توسعه و توسعه

ـ   اکنون کشـش  هم کـار رفتـه در ایـن     ههـاي ب

در (مطالعــه بــراي کــدهاي کــاالیی مختلــف 

متفاوت بـوده  ) HSسطح کدهاي شش رقمی 

و توسط کارشناسان انکتاد و بانـک جهـانی از   

بـا  . مدل تجارت جهـانی بـرآورد شـده اسـت    

توجه به اینکه امکان محاسبه کشش تقاضاي 

ویـژه کشـورهاي    هي تمامی کاالها بواردات برا

در حال توسعه که غالبـاً واردات آنهـا از یـک    

ــت نمــی  ــد،  روال مســتمر و منطقــی تبعی کن

 رسد اسـتفاده  باشد، به نظر می پذیر نمی امکان

شـده در قالـب مـدل     هـاي محاسـبه   از کشش

SMART/WITS تـرین گزینـه باشـد     مناسب

  . کار رفته است هکه در این مطالعه نیز ب

ــزایش در   ا ــع اف ــارت در واق ــراف تج نح

از )  iکشـور (نامهعضو موافقتواردات هر کشور 

ـ ) jکشور(کشور دیگر عضو موافقتنامه دلیـل   هب

 کــاهش در قیمــت نســبی کاالهــاي وارداتــی

نامه است نسبت به شرکاي غیرعضو در موافقت

ــایی واردات را    ــب جغرافی ــع ترکی ــه در واق ک

بـه   شایان ذکر است بـا توجـه  . دهد تغییر می

تجارت  تر بودن اثرات ایجاد تر یا کوچک بزرگ

ـ  iو انحراف تجارت در کشـور   دلیـل تغییـر    هب

یی کـارآ واردات کاال از کشور تولیدکننـده بـا   

یی ه بـا کـارآ  باالتر به سمت کشور تولیدکنند

براي . تر، افزایش یا کاهش خواهد یافت پایین

از رابطـه زیــر   گیـري انحـراف تجـارت    انـدازه 

  :شود استفاده می

 
 

 
  

 

 






K
m

ijKijk

ijKijk

k
ijkijK

k
ijk

m

ijKijk

ijKijk

k K
ijKijk

k
ijk

ijk

ijk

PP

PP
MMM

PP

PP
MM

M

M
TD





/

/

/

/

  
ان میـز  هدهند نشان ijkTD:    که درآن

  نامهانحراف تجارت کشور عضو موافقت

مربــوط بــه کشــور عضــو     kانــدیس(

هـاي   مربوط بـه کشـور   Kاندیس نامه وموافقت

  .)عضو است غیر

ijkM ــان ــد نشـ ارزش واردات از  هدهنـ

  نامه کشور عضو موافقت

ijKM واردات از کشورهاي  هدهند نشان

  غیر عضو 

m ــان ــینی   نش ــش جانش ــده کش دهن

مدل اسمارت مقـدار   که به استناد(واردات کاال 

  )شود براي آن در نظر گرفته می  - 5/1ثابت  

  
 ijKijk

ijKijk

PP

PP

/

/  که بیانگر تغییر در قیمت

بین کشورهاي عضـو و    iوارداتینسبی کاالي 

ــر ــبه   غی ــر محاس عضــو اســت و از رابطــه زی

  :گردد می
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: در رابطــه فــوق
kT0 و

KT0  بــه ترتیــب

بـر   jتوسـط کشـور   iبیانگر تعرفـه اولیـه کـاال   

واردات از کشــــورهاي عضــــو و غیرعضــــو  

بـه ترتیـب بیـانگر تعرفـه      KT1و  kT1.اسـت 

بر واردات از  jتوسط کشور  iشده بر کاال  وضع

یرعضـــو پـــس از ایجـــاد عضـــو و غ کشـــور

   .باشند موافقتنامه می

در مقاله حاضر، کلیه برآوردهـا ابتـدا در   

صورت  HSسطح کدهاي کاالیی شش رقمی 

سـپس نتـایج در سـطح کـل     . پذیرفته اسـت 

طـور   همـان . گـردد  ت محاسبه و ارائه میتجار

در مدل اسمارت، ایجاد تجارت  ،که اشاره شد

رابطه مستقیم بـا مقـدار جـاري واردات دارد؛    

اي  هاي تعرفه دسته از ردیف بنابراین براي آن

که قبل از اجراي موافقتنامه تجارتی رخ نداده 

دهد که در بعد از  سازي نشان می باشد، شبیه

. مه نیز تجارتی رخ نخواهد داداجراي موافقتنا

الزم به ذکر است چنانچه فقـدان تجـارت در   

اي کاالیی خـاص بـدلیل    مورد یک خط تعرفه

عدم وجود مزیت نسـبی باشـد، ایـن تخمـین     

اما اگـر نبـود تجـارت    . کامالً قابل قبول است

هـا باشـد، کـاهش یـا      دلیل باال بودن تعرفه هب

ارت ها باعث افزایش شدید در تج حذف تعرفه

خواهد شد که در این حالـت مـدل اسـمارت    

کل آثار ایجاد موافقتنامه ترجیحی تجـارت را  

زند که این مسـئله از   کمتر از حد تخمین می

بـراي  . باشد مدل محسوب میاین نقاط ضعف 

به بررسی آثار بـالقوه   توان رفع این مشکل می

گیـري پتانسـیل و    نامه از طریق انـدازه موافقت

شود که مورد نظـر   خته میاکمال تجاري پردا

  .باشد این مقاله نمی

  ـ نتایج 4

در این بخـش بـه بـرآورد آثـار ایسـتاي      

بین ایـران   FTAاي اعضاي  حذف موانع تعرفه

و ترکیه بر صادرات بالفعل ایران به کشورهاي 

طـور کـه در    همـان . شـود  مذکور پرداخته می

ــد، حــذف   بخــش روش تحقیــق اشــاره گردی

منطقـه تجـارت آزاد    ها در بین اعضـاي  تعرفه

افـزایش واردات   ، موجـب یعنی ایران و ترکیه

ایـن  . شـود  بالفعل هر کشور از دیگر عضو مـی 

افزایش واردات در قالب دو اثر ایجاد تجارت و 

گیـري و تجزیـه و    انحراف تجارت قابل انـدازه 

بخشی از افزایش واردات کـه  . باشد تحلیل می

ـ    ناشی از  اثـر ایجـاد    دلیـل  هتجـارت اسـت، ب

تر شدن کاالهاي داخلی هر کشور عضـو   ارزان

کشـورهاي عضـو پـس از کـاهش      براي سـایر 

در این حالـت تولیـدات   . دهد ها رخ می تعرفه
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داخلی هر کشور عضو جاي خود را به واردات 

اما بخش دیگر افزایش . دهد از سایر اعضاء می

واردات کشورهاي عضو ناشـی از اثـر انحـراف    

تجـارت بخشـی از   انحراف . تجارت خواهد بود

افزایش واردات هر کشور عضو از سایر اعضـاء  

است که کشـورهاي عضـو واردات خـود را از    

به همان میـزان   عضو کاسته و کشورهاي غیر

این اثـر نیـز   . مین نماینداز کشورهاي عضو تأ

تر شدن کاالهاي کشورهاي عضو  پس از ارزان

دلیل کاهش  هنسبت به کشورهاي غیر عضو  ب

اثـر انحـراف   . دهـد  اعضـاء رخ مـی  هاي  تعرفه

تجارت حجم واردات کشورهاي عضو را تغییر 

 نداده و تنها مکان جغرافیایی واردات را از غیر

به همـین دلیـل   . دهد عضو به عضو تغییر می

عضـو   باعث کاهش واردات از کشورهاي غیـر 

شده و در واقع به زیان کشورهاي صادرکننده 

ر انحـراف  اگرچه اثـ . عضو خواهد انجامید غیر

فزایش کل واردات یـک کشـور   تجارت باعث ا

امـا افـزایش واردات از کشـور     ،شود عضو نمی

  . دنبال خواهد داشت هعضو را ب

شایان ذکر است اثرات ایجـاد تجـارت و   

شـش   HSانحراف تجارت در سـطح کـدهاي   

رقمی محاسبه شده اسـت و پـس از تجمیـع    

بـه منظـور   . شود نتایج، در سطح کل ارائه می

بینی میزان تغییـرات در صـادرات ایـران     پیش

به ترکیه، ابتدا آثار ایجـاد تجـارت و انحـراف    

تجارت در ترکیه به نفع ایران محاسبه شده و 

ســپس از تجمیــع آثــار مــذکور، تغییــرات در 

. شـود  صادرات ایـران بـه ترکیـه بـرآورد مـی     

بینـی تغییـرات در    همچنین به منظـور پـیش  

تجـارت و   ایجـاد واردات ایران از ترکیه، آثـار  

ــه    ــع ترکی ــه نف ــران ب ــارت در ای ــراف تج انح

گیري شده و سپس با تجمیع ایـن آثـار    اندازه

میـــزان تغییـــر در واردات ایـــران از ترکیـــه 

  . است  بینی شده پیش

ــارت و    ــاد تج ــار ایج ــرآورد آث ــس از ب پ

انحراف تجارت در هر یک از کشورهاي ایـران  

و ترکیه بـه نفـع دیگـري در سـطح کـدهاي      

، نتـــایج در ســـطح کـــل HSمـــیشـــش رق

ـ  محاسبه  صـورت جـدول   هشده و خالصه آن ب

  .ارائه شده است )4(شماره 

بـر اســاس  : ایـران تغییـرات در صـادرات   

کل افزایش در صادرات  ،شده برآوردهاي انجام

هــزار دالر 149483ایـران بـه ترکیــه معـادل    

هـزار  95990بینی شده است که معادل  پیش

اثــر ایجــاد  از آن مربــوط بــه) درصــد64(دالر

ــه نفــع ایــران و معــادل   تجــارت در ترکیــه ب

مابقی نیز مربـوط  ) درصد36(هزاردالر53494

به اثر انحراف تجارت در ترکیه به نفـع ایـران   

بینـی، پـس از    بر اسـاس ایـن پـیش   . باشد می
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احتمــالی بــین ایــران و ترکیــه،  FTAایجــاد 

ــدود     ــه ح ــه ترکی ــران ب ــل ای ــادرات بالفع ص

رو بـا   از ایـن . تدرصد رشـد خواهـد داشـ   2/6

فرض ثبات سایر شرایط چنانچه تنهـا حـذف   

 FTAتشـکیل   ،اي مـدنظر باشـد   موانع تعرفه

منجر به گسـترش صـادرات کاالهـاي فعلـی     

، )نامـه آثار ایسـتاي موافقت (گردد راتی میصاد

ــه بخــش کثیــري از   هرچنــد ایــن افــزایش ب

شـود   نمـی  کاالهاي دیگر که هم اکنون صادر

ــت    ــد یاف ــري خواه ــز تس ــاي  ( نی ــار پوی آث

  ).موافقتنامه

ــران  ــرات در واردات ای ــاس  : تغیی ــر اس ب

شده کـل افـزایش در واردات    برآوردهاي انجام

، معـادل  FTAایران از ترکیه پس از تشـکیل  

بینی شده اسـت کـه    هزار دالر پیش666156

از آن مربوط به ) درصد61(هزار دالر405870

تجـارت در ترکیـه بـه نفـع ایـران و       اثر ایجاد

مـابقی مربـوط   ) درصد39(دالر هزار260286

به اثر انحراف تجـارت در آن کشـور بـه نفـع     

بینـی، پـس    بر اساس این پیش. باشد ایران می

ــاد  ــل ایـــران از  FTAاز ایجـ ، واردات بالفعـ

  . درصد رشد خواهد داشت7/47ترکیه

ایج آثار ایجاد خالصه نت  -) 4(شماره  جدول

    بین ایران و ترکیه FTAنامه موافقت

  

ــذمأ ــبات    /http://wits.worldbank.org :خـ و محاسـ

  تحقیق
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نامـه بـر   موافقتبررسی و تحلیـل اثـرات   

نتـایج   :اي اي و سرمایه واردات کاالهاي واسطه

دهد که افزایش در واردات  برآوردها نشان می

ــترده  ــه گس ــران از ترکی ــزایش در   ای ــر از اف ت

ــی   ــور م ــه آن کش ــران ب ــادرات ای ــد و  ص باش

ــاي   ــرات متغیره ــادرات و واردات در تغیی ص

تجاري با ترکیـه   مجموع منجر به کسري تراز

تجاري کشور با جهان بـه   اما تراز ،خواهد شد

تفاوت بین صادرات و ایجاد تجـارت در ایـران   

چـون   ،به نفع ترکیه دچار کسري خواهد شد

واردات مربوط به اثر انحـراف تجـارت قبـل از    

نیـز از کشـورهاي دیگـر صـورت      FTAایجاد 

عنوان  هتجاري شاید ب کسري تراز. یرفتپذ می

یک عامل بازدارنـده در تمایـل مسـئوالن بـه     

منظور ایجاد یک منطقه تجارت آزاد با کشـور  

مذکور باشـد؛ امـا بایسـتی توجـه نمـود کـه       

. آور دانسـت  گونه وارداتی را زیـان توان هر نمی

عبارت دیگر نوع و ترکیب کاالهاي وارداتـی   هب

اي بودن  اي و واسطه از لحاظ مصرفی، سرمایه

عامل بسیار مهمی در جهت تولیـد کاالهـا بـا    

پـذیري   تر و افزایش قدرت رقابت هزینه پایین

ــعه    ــه توس ــارجی و در نتیج ــاي خ در بازاره

 در جـدول . باشد هاي آتی می صادرات در سال

شـده از   بندي انجام بر اساس طبقه )5(شماره 

سوي بانک جهانی، ترکیب کاالهـاي وارداتـی   

این مطابق . ان از ترکیه مشخص شده استایر

درصـد کاالهـاي وارداتـی     57جدول، بیش از 

اي و  ایـــران از ترکیـــه را کاالهـــاي واســـطه

از سـوي دیگـر   . دهـد  اي تشـکیل مـی   سرمایه

دهد که بیش  برآوردهاي تحقیق نیز نشان می

درصــد افــزایش واردات مربــوط بــه      62از 

 کـه بخـش اعظـم    گونه کاالها خواهد بود این

خلـق  ( این افزایش ناشی از اثر ایجاد تجـارت 

یعنـی دلیـل افـزایش    . اسـت ) تجارت جدیـد 

واردات این کاالها عالوه بر کاهش قیمت آنها 

اي مربوط به کشـش   در اثر حذف موانع تعرفه

گونـه کاالهـا نیـز     تقاضاي وارداتی باالي ایـن 

باشد کـه منجـر بـه خلـق واردات جدیـد       می

  .گردد می

ترکیب کاالهاي وارداتی  ـ) 5(شماره  جدول

بینی تغییرات در   ایران از ترکیه و پیش

   FTAواردات آنها پس از ایجاد

  

ــذمأ ــبات    /http://wits.worldbank.org :خـ و محاسـ

  تحقیق
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اي مسـیر   اگرچه حذف کلیه موانع تعرفه

را براي واردات کاالهاي مصـرفی نیـز همـوار    

خواهد نمود و برآوردهاي تحقیـق نیـز نشـان    

درصــد از افــزایش  37دهــد کــه حــدود  یمــ

 گونه کاالها خواهد بـود،  واردات مربوط به این

بایستی توجه داشـت کـه    اما در این مورد نیز

تمــامی ایــن افــزایش واردات ناشــی از ایجــاد 

بلکه بخشـی از آن مربـوط بـه     ،تجارت نیست

یعنـی وارداتـی کـه     ،اثر انحراف تجارت اسـت 

کند و  اد نمیتغییري در کل واردات کشور ایج

در  FTAاما پس از تشکیل  ،شد قبالً انجام می

دلیل  هتر شدن کاالهاي تولید ترکیه ب اثر ارزان

اي، از کشـور مـذکور انجـام     تعرفه حذف موانع

هـاي   هـا برخـی از بنگـاه   عالوه بر این. شود می

تولیدي کاالهـاي مصـرفی قـدرت رقابـت بـا      

مشــابه خــارجی را داشــته و نگرانــی از بابــت 

ارت به آنها ندارد و در مورد برخـی دیگـر   خس

ها که تولیدکننده کاالهاي مصرفی و یـا   بنگاه

هــاي نیــز در  گــذاري اي کــه ســرمایه واســطه

ـ  دلیـل نقـش در    هخصوص آنها انجام شده و ب

زاي نیازمند حمایـت   ارزش افزوده و یا اشتغال

هـاي   هستند، راهکارهایی به منظـور حمایـت  

تجـاري وجـود   هدفمند در جریـان مـذاکرات   

تـوان   ها می گونه بنگاه دارد که با شناسایی این

ــ  ــا ب ــت الزم را از آنه ــل آورد هحمای ــذا . عم ل

هـا نـه تنهـا در     گونـه موافقتنامـه   تشکیل این

 ،ثر اسـت ؤتوسعه تجارت و صادرات کشـور مـ  

مین نیازهاي وارداتی صنایع در دلیل تأ هبلکه ب

 اي موجبات تولید اي و سرمایه کاالهاي واسطه

هم آورده  و اشتغال بیشتر را در صنایع کارا فرا

و عالوه بر آن هـم از اتـالف منـابع کشـور در     

هـاي ناکارآمـد نیـز جلـوگیري      صنایع و بنگاه

ــ ــاي   هب ــرات پوی ــد آورد و هــم اث عمــل خواه

موافقتنامه در صورت اتخاذ برنامه هدفمند در 

ـ   وجـود آمـدن   هبخش اقتصادي کشور باعث ب

ویـژه در   هناشی از آن ب صنایع جدید و مزایاي

  . زمینه رشد و توسعه اقتصادي خواهد شد

  فرجام

ــایج بررســی ــه نشــان   نت ــن مقال هــاي ای

نامـه  دهد در صـورت تشـکیل یـک موافقت    می

تجارت آزاد بین ایران و ترکیه، حجم تجـارت  

نفتی ایران به ترتیب به میـزان   و صادرات غیر

. درصد افزایش خواهد یافت2/6درصد و 4/21

ــاگرچــ ــه هه ب ــل تعرف ــران  دلی ــاالي ای ــاي ب  ه

کاالهـا بـه     میانگین حسـابی و وزنـی تعرفـه   (

در ) درصـــد7/24درصـــد آن  9/28ترتیـــب 

میـانگین حسـابی و   (مقایسه با کشور ترکیـه  

درصـد آن   2/3وزنی تعرفه کاالها به ترتیـب  

ــد24/1 ــران  )درصـ ــزایش در واردات ایـ ، افـ

تـر از صـادرات ایـران خواهـد بـود و       گسترده

دنبال خواهد  هتراز تجاري با ترکیه را ب کسري

دهد کـه ایـن    اما نتایج دیگر نشان می. داشت
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عنوان عامـل بازدارنـده در    هموضوع نبایستی ب

ــک    هاراد ــور حضــور در ی ــه منظ مســئوالن ب

ــه ــی منطق ــه   همگرای ــک منطق ــاد ی اي و ایج

باشد؛ منظـور از افـزایش    ترکیهتجارت آزاد با 

قتصادي همواره تجارت که در ادبیات توسعه ا

 عنوان موتور رشد اقتصادي کشورها مطـرح  هب

یـد ایـن   است و تجربه کشورهاي موفق نیز مؤ

تنها مربوط به افزایش صـادرات   ،موضوع است

از آنجا که واردات کاالهاي . باشد کشورها نمی

تـر، عامـل بسـیار     اي ارزان اي و واسطه سرمایه

هاي تولیـد و افـزایش    مهمی در کاهش هزینه

پـذیري بـا مشـابه خـارجی و در      ت رقابتقدر

هــاي آتــی  نتیجــه توســعه صــادرات در ســال

آور  توان هر وارداتـی را زیـان   باشد، لذا نمی می

دهـد   هاي تحقیـق نشـان مـی    بررسی. دانست

درصد افزایش واردات ایـران پـس    62بیش از 

گونـه   با ترکیه مربوط به ایـن  FTAاز تشکیل 

  .کاالها خواهد بود

محتمل است که برخـی از  از طرف دیگر 

کاالهاي مصرفی قدرت  کنندههاي تولید بنگاه

و باشــد رقابـت بــا مشـابه خــارجی را داشـته    

نگرانی از از بابت خسارت به تولید و اشـتغال  

در مـورد  . هـا وجـود نـدارد    این دسته از بنگاه

هـاي تولیدکننـده کاالهـاي     برخی دیگر بنگاه

ــطه   ــا واسـ ــرفی و یـ ــه احیانـــاً   مصـ اي کـ

ـ  گذاري هسرمای دلیـل   ههایی در خصوص آنها ب

نقش آنها در ارزش افـزوده و اشـتغال کشـور    

انجام شده است نیـز، راهکارهـاي بـه منظـور     

هــاي هدفمنــد در جریــان مــذاکرات  حمایــت

گونـه   تجاري وجود دارد که با شناسـایی ایـن  

ــاه ــی بنگ ــا م ــوان  ه ــات ت ــارچوب توافق در چ

ــا  موافقت ــت الزم را از آنه ــذکور حمای ــه م  نام

نامـه  گونـه موافقت  لذا تشکیل این. عمل آورد هب

نه تنها در توسعه تجـارت و صـادرات کشـور    

ـ   ،ثر اسـت ؤمـ  مین نیازهـاي  أدلیـل تـ   هبلکـه ب

ــطه    ــاي واس ــنایع در کااله ــی ص اي و  واردات

اي موجبات تولید و اشـتغال بیشـتر را    سرمایه

هم آورده و عالوه بر آن هـم   در صنایع کارا فرا

هـاي   ور در صـنایع و بنگـاه  از اتالف منابع کش

هـد آورد و  عمل خوا هناکارآمد نیز جلوگیري ب

نامه در صـورت اتخـاذ   هم اثرات پویاي موافقت

برنامــه هدفمنــد در بخــش اقتصــادي کشــور 

وجود آمدن صـنایع جدیـد و مزایـاي     هباعث ب

ویژه در زمینـه رشـد و توسـعه     هناشی از آن ب

  . اقتصادي خواهد گردید

  

  ها پانوشت

شـده درخصـوص تجـارت     سی آمارهاي گزارشـ برر1

ایران و ترکیه در منابع آماري معتبر جهانی حـاکی از  

اختالف فاحش بین گزارش ایران و گزارش ترکیـه بـه   

بـه  . ویژه در مورد آمار صادرات ایران بـه ترکیـه اسـت   

منظور آگاهی از میزان اختالفات آماري به جداول زیر 

 :توجه کنید
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 شرح

20
03

 

20
04

 

20
05

 

  ارزش

  واردات

  ایران

  از ترکیه

  به میلیون(

  )دالر

  واردات ایران از ترکیه

 )بانک جهانی،گزارش ایران(
465 693  856 

  صادرات ترکیه به ایران

 )بانک جهانی، گزارش ترکیه( 
534 813 913 

  واردات ایران ازترکیه

 )IMFگزارش (
587 891 1144 

  صادرات ترکیه به ایران

 )IMFگزارش (
534 810 1040 

  ارزش

  صادرات

  ایران به

  ترکیه

  به میلیون(

 )دالر

  صادرات ایران به ترکیه

 )ایران  بانک جهانی،گزارش( 
116 120 370 

  واردات ترکیه از ایران

 )بانک جهانی،گزارش ترکیه(
1861 1962 3470 

  صادرات ایران به ترکیه

 )IMFگزارش (
1692 1783 2544 

  واردات ترکیه از ایران

 )IMFرش گزا(
1861 1961 2798 

بین گزارش ایران از ارزش واردات از ترکیـه و گـزارش   

ترکیه از ارزش صادرات بـه ایـران اختالفـات چنـدانی     

ــل   مشــاهده نمــی ــه دلی ــدك ب ــات ان ــردد و اختالف گ

هـاي فـوب صـادراتی و     هاي معمول بین قیمت تفاوت

اما در خصوص آمـار  . سیف وارداتی، قابل اغماض است

ران اختالفــات بســیار فــاحش اســت و در صــادرات ایــ

گزارش ایران از صادرات بـه ترکیـه بیشـتر بـه چشـم      

طبـق گـزارش    2005کـه در سـال    طوري خورد، به می

میلیـون دالر  370ایران رقم صادرات ایران بـه ترکیـه   

شده ترکیه در مورد واردات  بوده، حال آنکه رقم گزارش

 4/3 میلیـون دالر یــا  3470از ایـران در همـان سـال    

رسد این  به هر حال به نظر می. میلیارد دالر بوده است

هاي فوب  توان تنها به تفاوت بین قیمت اختالف را نمی

صادراتی و سیف وارداتی و یا اشتباهات آماري نسـبت  

آگاهی نسبت به علت این اختالف و ارائـه دالیـل   . داد

مستدل نیازمند بررسـی و مطالعـه بیشـتر و جداگانـه     

  .از حوصله این مقاله خارج است باشد که می

ــ 2 ــه   ـ ــش موافقتنام ــت پوش ــوالت تح ــامل محص ش

شـده   تعریف (WTO)کشاورزي سازمان تجارت جهانی

ــه   ــگ طبقـ ــتم هماهنـ ــاس سیسـ ــر اسـ ــدي  بـ بنـ

تـا   1این محصوالت فصـول  . باشد می) HS(محصوالت

هاي گمرکـی را بـه اسـتثناء     نظام هماهنگ تعرفه 24

و همچنـین گروهـی   )03کد ( هاي آن ماهی و فرآورده

محـــدود از محصـــوالت دیگـــر ماننـــد محصـــوالت 

  .گیرد را در بر می) 06هاي از کد بخش(جنگلی
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، گسترش روابط تجاري تجاري با کشورهاي اکـو 

پایان نامه دکتري، دانشکده علوم اقتصـادي، دانشـگاه   

  . عالمه طباطبایی

اثـرات   ،)1375فروردین(شرف زاده ، سید حمیدرضاا .2

بـر    (EC)الحاق اسپانیا و پرتغال به جامعه اروپـا 

-1990(صادرات پسته ایـران بـه جامعـه اروپـا     

مجموعه مقاالت سمینار شناخت استعدادهاي  ،)1980

موسسـه مطالعـات و   . اقتصادي استان کرمان-بازرگانی

ان کرمـان و  پژوهشهاي بازرگـانی، اداره بازرگـانی اسـت   

ــاهنر، ناشــر  شــرکت چــاپ و نشــر : دانشــگاه شــهید ب

 .بازرگانی

 ،)1385(صـادقی یارنــدي،  الـه   سـیف ثاقـب، حسـن و    .3

بررسی آثار موافقتنامه تجارت ترجیحی دو جانبه ایران 

، سـازي اسـمارت   با استفاده از مـدل شـبیه  : و پاکستان

 .1385، بهار38ه، شمارپژوهشنامه بازرگانی
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اي  اثرات حذف موانع تعرفه ،)1387( ثاقب، حسـن،  .4

بین کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس 

، در قالب اتحادیه گمرکی بر جریانات تجاري ایران

هـاي بازرگـانی، معاونـت     سسه مطالعـات و پـژوهش  ؤم

هـاي   پژوهش و آموزش ،مدیریت مطالعـات و پـژوهش  

شــرکت چــاپ و نشــر : بــازار مشــترك اســالمی، ناشــر

 .بازرگانی

پیامدهاي بازرگـانی  ، )1386(ـــــــــــــــ  ـــــــ .5

گمرکـی   ایجاد منطقه آزاد تجاري بـین اتحادیـه   

شوراي همکاري خلیج فارس و اتحادیه اروپا بـر  

ــران ــارت ای ــهاي  ؤ، متج ــات و پژوهش ــه مطالع سس

بازرگانی، معاونت پژوهش و آموزش، گـروه مطالعـات و   

 شرکت چاپ و: هاي بازار مشترك اسالمی، ناشر پژوهش

 .نشر بازرگانی

ـــ .6 ــارت و   ،)1385( ــــــــــــــــــــ ــاد تج ایج

انحراف تجارت در موافقتنامـه نظـام ترجیحـات    

؛ (TPS/OIC)تجاري سازمان کنفـرانس اسـالمی  

اي در قالب سناریوهاي مختلـف کـاهش    مطالعه

هـاي بازرگـانی،    ، موسسه مطالعات و پژوهشاي تعرفه

ر مشــترك معاونـت پژوهشـی، مـدیریت مطالعـات بـازا     

 .شرکت چاپ و نشر بازرگانی: اسالمی، ناشر

ور یشهر 13 ( رنایا -رانیبرگزاري جمهوري اسالمی اخ .7

ـ   یتقو، )1387 ج یت روابط کشـورهاي عربـی خل

  .هیفارس با ترک
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