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 چکيده
هاا  تااا   هنا که طا  نای  ن ور طراو  و   ینا           توافقات ترجیحی نوعی از پیمان

توافا  ترجیحای   نمایکاه    ا  اعطاا مای   مرخص ر محهرو  از طاالها ب  یکهیگر تخفیفات تعرف 
اسا    ایکا ایاا     از زرایا  مخ لفی مو و ان قاوات توصیفی باوو   ۱۳۹۴ر ترطی  و  سال  ایران
هاا  ماااوالت      حاضار باا اسا فاو  از واو     انه  مطا ع   ما   بر سی شه صو ت  طم ر ب موا و 

( ر  رش تفاضل و  تفاضل با اثرات ثاب ، اثار ایاا   ۱۳۹۶ - ۱۳۹۰ایران، ترطی  ر سایر طرو ها )
نمایاه    بر سهم بازا  ترطی  و  ایران ر نیز، مااوالت غیر سمی بیا ور طرو  ا زیابی مای  تواف   ا

وهه، و  اثر تواف  ترجیحی سهم بازا  طاالها  ترجیحی تار  نناا  با  ساایر      ن ایج نران می
افازای  یاف ا  اسا      % ۳۵ر  %۱۰طاالها  تر  ر ننا  ب  مااوالت با سایر طرو ها ب  ترتیب 

ها  مخ لف )اثرات ثابا ، حاها ل    ها  مخ لف طک ر ی، تصریح نا  ب  ان خاب گرر ایا ن ایج ن
 بکه ( منا حکم اسا     مربعات( ر فررض مخ لف ننا  ب  را یانس )را یانس ناهمنانی، خوش 

  حاضر اثر معکاوا   بر طاه  حام تاا ت غیر سامی ) اااا ( بایا ور طراو       ن ایج مطا ع 
  بارا   گااا  سیاسا  شاوو   مهل الجی ، نراان واو  مای   س فاو  ازوهه  همچکیا، با ا نران نمی

  مااو   ر طاه  حام تاا ت غیر سامی  ا و    ان خاب  ین  ترجیحی ور فاط و  بهاوو  ابط 
اسا فاو  شاه  اسا   زیارا     « حام را وات»برا  بهاوو  ابط  مااو   از شاخص اس    نظر واش  

هاا  را واتای و  مقصاه     و ات ننا  ب  تعرفا  ایا حام بز گ ر باشه، طر   یم ی صا  هرا 
(  را  گرف ا و   ینا  ترجیحای   odds ratioننا  شانس ) وهکه بیر ر اس   ن ایج نران می

 %۱۷۰ ،ب  ترتیاب  ،   ال از تواف ها سالو صه حام باالتر از را وات ر  ااا  و   ازا  هر یک ب 
   یابه  افزای  می% ۲۰۰ر 

 JEL: F1, F13, F14, F15, F53ناق  بکه  

سیاسا  تااا  ، توافا  ترجیحای، مطا عاات تاربای تااا ت، را وات         واژهاي کليدي:
 تفاضلغیر سمی، تفاضل و  

                                                           
  ما   تماس: ، شنوینکه  منئول ،کاب   ا  وط ر رصال ب  و یل نظرات اصالحی ر از بهیکوسیل  از ج

گروو  طلی   اتا  باز گانی صکایع، معاون ر طرار ز  ایران ب  و یل حمای  ما ی تحقی  حاضر  ه وانی می

 اشکاالت اح ما ی بر عهه  نوینکهگان اس  
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 مقدمه -۱
تریا حا   خاوو شاامل ا ا ا  تخفیفاات      ا  توافقات ترجیحی بیا طرو ها، و  پای 

ا ور ا  ب   ین  پیرکهاو  نرفیا تاا   حاضر و  توافقکام  اس  ر معماوال بای   تعرف 
باا گنا رش ساازمات      فا  طا    اگرا  ان ظا  میر ورجانا  اس     سیه طرو  ب  امضا 
ها ر تناهیالت با  طراو ها  عضاو بارا        ( ر اعمال انواع تخفیفWTOتاا ت جهانی )

 ناوع  ایاا  تعاهاو  اماا هاا  ترجیحای طااه  یاباه،      تاا ت با یکاهیگر تعاهاو توافقکاما    
 هار  مایالو   ۲۰۱۰ سال و   ۱نمووا  ) اس  طرو  هاپی افزای   رز ب   رز ها نام  موافق 
نام  تاا ت ترجیحای نیاز حضاو  واشا        موافق  ۱۳میانگیا و  صو ت  ب  WTO عضو

، ور ۱۹۹۰اس   ایاا و  حاا ی اسا  طا  م وساا تعاهاو توافقاات ترجیحای و  ساال          
ر  بار  هاا عاال    ناما   نام  ب  ازا  هر طرو  بوو  اس   و  نول زمان، ایاا موافقا    موافق 

 طا   نو   انه ر عم   نها افزای  یاف   اس   ب  تعهاو، از  حاظ نوع  را واو نیز تغییر طرو 
یی و  از  را واو  ساو  برا  طاه  تعرف  نارفیا خاا ش شاه  ر همکاا   ر همراسا ا     

   تاا   ر ساخ ا  صکع  طرو ها و   یکه  نیز بیا نرفیا ماو و بحاو ر   گاا سیاس 
 ۲شوو طا  عما  ر گنا روگی    گف   می اصطالحاً (  ۲۰۱۶، ۱) یمارر اس  تواف   را گرف  

با    ۳ها  تاا ت ترجیحی بیر ر شه  ر از حا   طاه  تعرف  این ا ر یکاا   نام  موافق 
هاا  جهاانی نراان     اناه  بر سای واو    توافقات جزیی ر پویا و  نول زماان تااهیل شاه    

 ها  رز ب   رز افزای  یاف   اس    م وهه ط  تمایل طرو ها ب  شرط  و  ایا موافق کا می
ا   ا باا   تا ب  امررز ایران توانن   اس  تعهاو  موافق کام  تاا ت ترجیحای تعرفا   

( ر ترطیا   ۱۳8۶یا  نها با طرو ها  پاطن ان )تر مهمط   مکعقه سازوطرو ها  مخ لف 
و   ا  وهاه، مقا ا    رجو  نویناکهگان نراان مای    تا جایی ط  جن   ( بوو  اس ۱۳۹۴)

ترریای و  خصوص ابعااو مخ لاف توافا  ترجیحای      -پژرهری یا علمی -ماالت علمی
ا  م عاهو ر   هاا   ساان    ا عمال  ها ر عکاس  اس   ا ا   بر سی ترطی  مک رر نره  - ایران

مک رر شه  اس  ط  گویاا  اهمیا  ایاا توافا      ها   تخصصی و  پایگا -مقاالت خار 
 یاف  لم طاال از تخف ۱۲۵و   ی  لم طاال ر ترط ۱۴۰ و  یرانا ی ،ترط-یرانو  تواف  ا  اس 

ر   محصاول طراار ز   ۱۴۰توافقکام ، صاو ات  یاانه  ب  موجب ا مکه شه  بهر    و  تعرف 
 یاران با  ا  یا  از ترط یمحصول صاکع   ۱۲۵صاو ات  یار همچک ی ب  ترط یراناز ا ییغاا

 سامی ساازمان    ساای   ربجزییاات ایاا  ینا  و       گرویه  ا تعرف  یفاتمرمول تخف
 اس   توسع  تاا ت  ابل مراهه 

                                                           
1. Limao  
2. Policy depth and breadth 
3. One-time static tarrif recuction 
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 ميالدي که منجر به کاهش ۱995تشکيل سازمان تجارت جهانی در سال  باوجود. ۱نمودار 

 . اند افزایش یافته یحيترج يها نامه ه است، تعداد موافقتشدکشورها  نيب يتجار يها تعرفه
 (۲۰۱۶) مارریمکاع:  

 
 ورجاناا    تااا   تواف  صم ، رزا ت اوعا  ان قاوات ایا اس  ط  برخالف یکی از

 وال   میلیاا و  ۳۰ عاهو  باا  ر ۱وا و  یا ظرف وال  ا ویا لیم ۵/۳ تکها  یترط ر رانیا انیم
ایاا  طکاه   مای رزا ت صم   سو  ویگروا و  از  بنیا     فاصل  صم  رزا ت نظر مو و

ترطی  ب  ایران طاه  یابه ر افزای  تاا ت نیاز  توافقکام  باعو شه  مقها   ااا  طاال از 
 و  بلکهمهت افزای  خواهه یاف  

تر ایا تواف  ترجیحی، و  ایا پاژره  باا    بکابرایا و   اس ا  سکا   ما   و ی 
 شوو: تحقی  ِعلم ا  صاو ب  سواالت زیر جواب واو  می اس فاو  از  رش

زا  طاالها  تر  ترجیحی و  ایاران   یا توافقکام  ترجیحی بیا ایران ر ترطی ، با -۱
 ا افزای  واو  اس ؟ مکظو  از طاالها  ترجیحی،  ن وس   از را واتی اس  ط  مرامول  

 ا  هن که    تخفیف تعرف 

 یا تخفیف ترجیحی ب  طاالها  تر  باعو طاه  را وات غیر سامی ) اااا (    -۲
 شه  اس ؟ ایا وس   از طاالها

                                                           
  نیوز     پایگا  تحلیلی ا  صاو  مقارم ی رح اهلل مههر  ۱

 www.moqavemati.net/46297     ۳ -  یترط – ر – رانیا – انیم - ورجانا  - تاا  -تواف /



 ۱398،  تابستان 2ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   ۳۴8

و مربوط با  توافا  تااا   بایا ایاران ر ترطیا   ا         ابعا ایا ور سوال اگرا  هم 
باعو افزای  تااا ت   :  یا طاه  تعرف ارالً رشا سازو ط  توانه  وهه، اما می پوش  نمی

و  پاسخ ب  ایا سوال بایاه گفا    اس  یا خیر؟  شه  ()از نری  خل  تاا ت یا ان قال  ن
ا  ر افازای  حاام    تعرفا  بیانگر رجوو ا تااط مثا  بیا طاه   ط  ن ایج مطا ع  حاضر

 بازا  طاالها  ترجیحی تر  و  ایران اس   
اناه؟ اثار    ا  طاه  یاف    یا  ااا  طاالها  تر  ب  ایران و  اثر تخفیف تعرف  :ثانیاً

اسا   )فیازما ر    مثا  تعرف  بر افزای  حام  ااا  و  مطا عات بنیا  ب  ثاا   سایه   
( و  ۱۳8۶  سیف، ۲۰۱۹، رصال ر پیلوا ،   یوسفی۲۰۰8  میررا ر همکا ان، ۲۰۰۴ر ، 
ا  بر سی شونه   )تخفیف( تعرف    حاضر ایا امکان فراهم اس  ط  موا و طاه  مطا ع 

طاال و  مقابال بای     ۱۰۰تعهاو طم طاالها  ترجیحی )حهرو  و یل ب اگرا  ط  اح ماال 
 شوو   غیرترجیحی( اثرمعکاوا   مراهه  نمی طاال  ۳۰۰۰از 

شاوو فاط و هاا     خریا سوا ی طا  و  ایاا مقا ا  باهان پرواخ ا  مای      و  نهای ،  
    ین  ترجیحی اس : وهکه  توضیح
  یا ماانی نظر  تاا ت  او نه ان خاب  ین  ترجیحی  ا توضیح وهکه؟ -۳

نمایکاه   مطاب  با ماانی نظر  و  اوبیات تاا ت، طرو ها بر سر طاالهایی مااطر  می
ا ا  انحصا  بیرا ر  اسا   ایاا انحصاا  با  را وطککاه        ها و ط  نرف را وطککه  و   ن

 و یال  با    مااو   خوو  ا بهااوو بخراه  زیارا     ها،  ابط  وهه تا با افزای  تعرف  اجاز  می
شونه بارا    واش ا عرض  ننا  ب   ن، صاو طککهگان مااو  می  انحصا  را وات ر طر 
   مااو ا  طراو  را وطککاه     ط ها  ا طاه  وهکه ط  ب  بهاوو  اب حفظ بازا  خوو  یم 

(
 یم  ساه صاو ات

 یم  ساه را وات
   شوو   اا صاو طککهگان عال مکهنه و  طاالهایی طا  عرضا    مکار می (

 نها طر  بیر ر  وا و ر طرو  را وطککه  وا ا  انحصا  اسا ، تخفیاف بگیرناه  ایاا     
  )براکا  ر  ای،   تقریاب زو « طرا  عرضا   »ر یاا  « حاام را وات »توان با  انحصا   ا می

و  ایاا مقا ا  از حاام را وات بارا  تقریاب  اه ت انحصاا   ایاران اساا فاو            (۲۰۱8
 رو ترطی   ین ی از طاالها  تر   ا جه  اخاا   اس   با اکیا اس هال ی، ان ظا  می شه 

 ها باالتر اس    تخفیف ب  ایران پیرکهاو واو  باشه ط  حام را وات ایران و   ن
 رو بار ان خااب  ینا  اثرگااا  باشاه، حاام باازا          ان ظاا  مای   فاط و  ویگر  ط 

ب   سمی مک قال   غیر سمی اس   هر ور طرو  نرف مااو   تمایل وا نه بازا  غیر سمی
   ال از تواف  ب واناه نناا  با   ینا      ها سال رو حام  ااا  و   شوو   اا ان ظا  می
ناو  معکااوا      عامال فاو  با    وهکه هر ور  می ن ایج نران وهکه  باشه  ترجیحی توضیح
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نناا  شاانس    شانس طاالها و   را  گرف ا و   ین  ترجیحی هن که    وهکه  توضیح
(odds ratio طاالیی با یک و صه  ااا  بیر ر برا  ان خاب ) ۲ترجیحی برابر با  عکوان ب 

 وهم( اسا   با    )یک ر هف  ۱.۷ر برا  طاالیی با یک و صه حام را وات بیر ر برابر با 
 % اس   ۶۳% ر ۶۶عاا ت ویگر، اح مال  را  گرف ا و   ین  ترجیحی ب  ترتیب برابر با 

ا   ا با  اخ صاا  رطار     شکاسی تحقی  حاضر ر مکاابع واو   و  ان ها الزم اس   رش
اناه  بارا     وسا   ماه      حاضر ب   رش تفاضل و  تفاضل ب  ن ایج اصلی مطا ع نماییم  

ها  ان خاب گننا     ال و   ین  ترجیحی از  گرسیونتخمیا شانس  را  گرف ا هر طا
ر  اخا شاه  ها  را وات ترطی  ب  ایران از گمرطات ش ا ا  اس   واو  )الجی ( اس فاو  شه 

   شاه   برا  تخمیا پررطنی  ااا  از  رش تفاضل مقاویر گزا ش شه  )را وات گزا ش
اس   صااو ات   ( اس فاو  شه   ترطی  ب  ایران شه  ایران از ترطی  مکها  صاو ات گزا ش

اسا   و    ( اسا خراش شاه   WITSا  باناک جهاانی )     ترطی  از پایگاا  واو   شه  گزا ش
  تاا ت اخا  سازمان توسع  سمی سای   نهای ، تخفیفات ترجیحی برا  هر طاال از رب

 انه   شه 
پاروازو  و    تااا   مای   هاا   پیمانبخ  بعه  ب  ماانی نظر  ر مطا عات تاربی 

، مهل تراریح شاه  ر   ۴شوو  و  بخ   ها  پژره  پرواخ   می ب  معرفی واو  ۳خ  ب
هاا  سیاسا ی ر    بکه ، توصای   نیز ب  جمع ۶  شونه  بخ  ن ایج بر سی می ،۵و  بخ  

 شوو    پیرکهاوات برا  مطا عات  تی اخ صاص واو  می
 
 مبانی نظري و مطالعات تجربی -2

ا ملل،  ثا  افزای  تاا ت  اوبیات تاا ت بیاو  تجاري:  هاي پيماناثرات رفاهی 
ورجانا  ر اکهجاناا  بر سای شاه  اسا        ها  پیمانها ر انعقاو  با طاه  موانع ر تعرف 

ها  مخ لفی ط  باعو افزای   فا  نارفیا تااا ت    توان از نری  مکانیزم ایا  ثا   ا می
باازو  ر افازای     طام   هاا  بکگاا  ( خاررش  ۱ :نظیار  یهاای  گروو بر سی نموو  مکانیزم می

( افاازای   فااا   ۲( ر ۲۰۰۳، ۲  ملی ااز۲۰۰۲، ۱ر   و  ساام  عرضاا  )پارنیااک  بهاار 
( از ۱۹۷۹،۱۹8۰، ۳افزای  تکوع طاالها و  سام  تقاضاا )طاررگما    و یل طککه  ب  مصرف
ها  توضیح افزای   فا  ناشی از تاا ت هن که  عالر  بر  ثاا   فااهی    یا مکانیزمتر مهم
 عکاوان  با  شاونه،   ط  موجب افازای  تااا ت مای    ان توافقات ترجیحی  اتو ها، می تواف 

                                                           
1. Pavcnik 
2. Melitz 
3. Krugman 



 ۱398،  تابستان 2ي  ،  شماره54ي  تحقيقات اقتصادي / دوره   ۳۵۰

خاوو   ا  صااو  ها برا  افزای  ثاات ر امکیا    پیمانی با  ثا  سیاسی نیز ویه  زیرا ور  
بر را  نمایکه  ب  ساخا  با نرفیا تاا   خوو  مکاسایتا  رابا سیاسی  نمایکه تالش می
   یکهیگر هن که    ی  طککه ها  تاا   ر  رابا سیاسی تقو ویگر پیمان

ب وانکاه از  هاا  ورجاناا   ن اسا  طا  طراو ها       یکی ویگر از والیل افزای  پیمان
  شاونه ر باازا  واخلای خاوو  ا حمایا  طککاه       مکحارف  WTOفراگیر مانکه  ها  پیمان

هاا تاا اا      طکه ط  ور   بر سی می ۱( با اس فاو  از ننا  معافی  تعرف ۲۰۱8هایاطارا )
 انه  فراگیر تخطی طرو  ها  انپیمحه از 

ا اطر، انعقاو  را واوها  تاا  ، برا  ایاران   عالر  بر مکافع ا  صاو  ر سیاسی فو 
گاروو   مای  سااب ا ملی  ها  بیا واخلی مهم نیز وا و  توافقکام « ا  صاو سیاسی»یک اثر 

مانکاه  سیاسی واخلی ط  انحصا   ا و  صکایع مخ لف  -زنی  حاو ا  صاو  ط   ه ت اان 
)صکع  خوو ر، صکع  وام ر نیو ( و  اخ یا  وا نه طاه  یابه  زیرا با ایااو تعهه بارا   

گاا   برا  ایا نیررهاا با  تاه یج     نام ، ارال انحصا  و   یم  ور   ایران ر اجرا  تواف 
یابه  ثانیا و   یکه  نیز از بررز ر ایاااو انحصاا ات جهیاه بارا  ویگار نیررهاا        طاه  می
تواناه با  بهانا  حمایا  از تو یاه       شوو  برا  مثال ویگر هیچ گررهی نمای  می جلوگیر 

  اخیار   خاصی گروو  یک نمون  صکع واخلی، خواس ا  حمای  ور   ر انحصا   شهن 
توان و  پیمان اخیر ایاران ر ترطیا  مرااهه      ا  صکایع  ا می ها   سان  از البی ر هام 

ایران ر ترطی ، صاکایع مخ لاف از جملا  صاکع       و  انعقاو توافقکام  ترجیحی بیا نموو 
نرف ا  برا  حاف تخفیف ب  ( و صهو فرا  سیاسی ر  سان PVCپررفایل و  ر پکار  )

ها و  برخای   و  تواف  ماطو  ر افزای  تعرف  تغییراتیانه تا جایی ط  مکار ب   تر  بوو 
ها  تاا    ا می توان با    ترطی  نران واو ط  پیمان-  تواف  ایران تارب طاالها شه  از 

ها  انحصا گر واخلی اس فاو  نموو تاا با  تاه یج از     عکوان یک اهرم فرا  و   اال گرر 
ها طاس   شوو ر فضا  طنب ر طا  واخلی با  سام    ااب ی     جویی سطح انحصا  ر  ان 
 شهن اصالح گروو   

ر اطاو(   ، ساو ی  توافا  طراو ها  اساالمی    جاز  با  توافقات ایران ر سایر طراو ها ) 
ترجیحای اسا  طا  و   ن  ینا ی از طاالهاا مرامول تخفیفاات         ها  پیمانمعطوف ب  

هاا  ترجیحای از عما  ر گنا روگی      بایه توج  شوو ط  پیمان شونه   یکا  ا  می تعرف 
اماررز   ریکارو      رناه  هاا  تااا   با  شاما  مای      طمی برخو وا نه ر ننل ارل پیماان 

 ویگر اس  ط  عم  ر گنا روگی م فاارتی وا ناه     ها  م کوع ا مللی ب  سم  پیمان بیا

                                                           
1. tarif exemption ratio 



  ... قاچاق و واردات حجم بر هيترک-رانیا يتجار مانيپ اثر  ۳۵۱

 

هاا    ناما   موافقا    ۱طکاه:   ها عکوان می پیمان انواعبکه  زیر  ا از  ( وس  ۲۰۱۶ یمارر )
طا  از ساو    (« GSP) ۲هاا  طلای   نظاام تعرفا   »ر یاا   (NRPTA) ۱نرفا   ا  یک تعرف 
هاا    ناما   موافق   ۲  شوو یاف   اعطا می ب  طرو ها  طم ر توسع یاف    رو ها  توسع ط

 ۱۹۶۰مانکه تاا ت  زاو و  مکطق   مریکاا  التایا از ساال     (RPTA)۳ا  ورنرف  تعرف 
 (FTA)۴  مکان  تاا    زاو۳ها  ترجیحی ایران ر سایر طرو ها   توافقکام ر یا  میالو 
بایا طراو ها     ۷( مانکاه مرطوساو   CU) ۶هاا  گمرطای   تحاویا    ا۴  ۵پیمان نف ا مانکه

اتحاوی  ا رپا ر شو ا  همکا   خلایج فاا س    -بی ر اتحاوی  گمرطی ترطی  مریکا  جکو
  ۶  ر ۱۹۹۹تواف  بیا طرو ها  ا رپا تا  ال از سال  مانکه (CM) 8زا ها  مر ر   با۵

  پاو ی ر ماا ی و  بایا    هاا  سیاس ، CMعالر  بر مفاو ط   (EU)۹ها  ا  صاو  اتحاوی 
 وز  یو ر  اعضا طامال هماهکگ اس  مانکه طرو ها  ح

اطااو ر سااازمان شااامل جانااا  اجرایاای نرااه  ) ایااران وا ا  تعااهاو  توافاا  اکااه
توافا  تااا   ترجیحای باا طراو ها        ۹همکا یها  اسالمی( اس   همچکایا، وا ا   

(،  ر یزساا ان ۱۳۹۲(، ترطیاا  )۱۳۹۱(، بااال رس )۱۳8۶(، تااونس )۱۳8۶پاطناا ان )
هاا   ( اسا  طا  تعاهاو  از  ن   ۱۳88)( ر بوسکی ر هرزگویا ۱۳8۴(، ازبکن ان )۱۳88)

( باا  ۱۳۹۵  یوسافی ر سااحانی )   فا ه  ثا   ابل مالحظا  و  تااا ت هنا که  مطا عا     
ها  تاا ت جهانی ب  بر سی اثر تعهاو  از ایا توافقاات بار ساهم باازا       اس فاو  از واو 

و  اس    رش مو و اس فاو  تفاضال   ایران و  هر یک از طرو ها  نرف  را واو پرواخ  
  زمانی ور ا ی س  سال حول تا یخ  بوو  ر برا  هر تواف  ، باز  گان  ورگان  ر س تفاضل 

وهه  رابا تاا   با تماامی طراو ها     نران می  اس   ن ایج شه  هر تواف  و  نظر گرف  
نرف تواف  ) ر یزس ان، طوبا، بوسکی، پاطن ان(  رنه  نزر ی واش   ط  اح مااال ناشای   

شوو، تکها تواف  باا   ا مللی اس   هکگامی ط  ایا  رنه مکفی طک رل می بیاها   از تحریم
مطااب  ایاا ن اایج، ساایر توافقاات        وهاه  پاطن ان اس  ط  اثار  مثاا   ا نراان مای    

انه مکار ب  افزای  سهم بازا  ایران و   ) ر یزس ان، طوبا، بوسکی ر تونس( هرگز ن وانن  
ح ایا ن ایج بایه گف  برخی از طراو ها  نارف     و  توضیطرو ها  نرف  را واو شونه

                                                           
1. Non-reciprocal PTAs (NRPTA) 
2. Generalized System of Preferences(GSP) 
3. Non-reciprocal PTAs (NRPTA) 
4. Free Trade Areas(FTA) 
5. NAFTA 
6. Customs Unions (CU) 
7. Mercosur 
8. Common markets (CM) 
9. Economic Unions (EU) 
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اناه   تواف  مانکه طوبا ب  و یل فاصل  جغرافیایی زیاو اساسا شراط  نایعی با ایران نهاش  
ر و  خصوص برخی ویگر، ان خاب  ین  طاالیی ب  و س ی صو ت نگرف   اس   باهیهی  

هاا    اساس تارب  اس  ان خاب یک  ین  طاالیی ماکا  نظر  خاصی نها و ر معموال بر
  از ایاا  ر ضارر     پاایرو   پیریا ر گف  ر گو با صاو طککهگان عمه  طرو  انااام مای  

هاا  ماااطرات ر    ها منا لزم صارف هزیکا     اس  ط  و  فر یکه ایا توافقات ط  اناام  ن
   طرو  ب  گاا سیاس طا شکاسی اس  بازنگر  جه  ب  عمل  یه ر توان طا شکاسی ر 

با عم  ر گن روگی باالتر معطاوف   ها  پیمانعی ا  صاو ر تاا ت ر سم   زاوساز  را 
 گروو 

  فرامرز ، ها سیاس ا ،  ، شمول موانع غیرتعرف PTAعم   مکظو  از گن روگی ر
مهاجرت نیرر  طا  ر سرمای  ر هر  نچیز  اس  ط  بار تااا ت اثرگااا  اسا   اماررز       

اناه ر ماوا و زیااو  از     رطا  طارو   فراتار از تعیایا مقاها  تعرفا  ح    ها  PTAبنیا   از 
 ۲  فرامرز ها سیاس ، ۱ا  ها شامل بکههایی صریح و  مو و موانع غیر تعرف  نام  موافق 
 ( ۲۰۱۶) یمارر    تاا  ، پو ی ر ما ی هن کهها سیاس  ر ویگر
 

 هاي پژوهش داده -3
 ر و، گمار    وسا   با  از ور مکااع   تاوان  ی ا ما  رانیا ا یتااا ت خاا ج    ها واو 

ایاران از ترطیا      را وات (WITSا  باناک جهاانی )   پایگا  واو ر  رانیا یاسالم  هو جم
 اسا   بارا     ( از گمر  ش ا ا  اخاا شاه   HS  می نظام هماهکگ ) 8تفکیک طاالها   ب 
( معرفای  ۲۰۰۴از  رشی ط  فیازما ر ر  )  ران،یب  ا  یاز ترط را وات غیر سمی ایتخم
با     یا ترط یصااوا ات   طااال  از مقاین  بیا ا زش ط  نو   ایم  ب  طرو انه اس فاو   نموو 

تخمیکای از   ( ر ا زش را وات ایاران از ترطیا  )از گمار  ایاران(    WITS)از پایگا   رانیا
 شوو    اس   ب  ایا  رش، تفاضل مقاویر گزا ش شه  نیز گف   می  مه  وس  ب  ااا  

 8 ۳نظاام هماهکاگ  ن بر اساس ها  گمرطات ایران با تواتر ساالن  ر طه طاال    واو 
اس   با توج  ب  ایکک  مراخص نینا  گمار  از طاهام ریارای  نظاام          می اخا شه 

، ریرایرای طا    HS  ها  مخ لاف   هماهکگ اس فاو  نموو ، با مقاین  طه طاالها با ریرای 
اسا انها و  ن ساال ان خااب     عکاوان  با  هاا  ا وا و   طم ریا اخ الف ر عهم تطاب  و  واو 

  هاا  ساال    ر واو  ۲۰۰۷از ریارای    ۱۳۹۰ها تاا ساال    ایم  بر همیا اساس واو  طرو 

                                                           
1. non-tariff barriers(NTB) 
2. behind border policies 
3. Harmonized System (HS) 
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هن که  جها    ۲۰۱۶وا ا  ریرای   ۱۳۹۶ر از سال  ۲۰۱۲از ریرای   ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۱
همچکایا از  نااا طا      اناه   تااهیل شاه    ۲۰۰۷طهها با  ریارای    تمامییکنان ساز ، 

ها  گمر  ایران از ساطح   ، واو شونه   می گزا ش می ۶و  سطح طه  WITSها   واو 
 انه     می تامیع شه  ۶  می ب  سطح  8

ب  امضا  سیه  ر و  ویماا  هماان ساال     ۱۳۹۴با توج  ب   نک  توافقکام  و  تیرما  
ها  نهاایی حاهف    نوسانات سیاس ی از واو  و یل ب ها  ایا سال  اس ، واو   اجرایی شه 

ناما ،   هاو  از باز گانان، با اناالع از اجارا  توافا     رو تع انه  توضیح  نک  ان ظا  می شه 
  اناه  با  تعویا  انهاخ ا     ۹۴و  ارایل سال   ا طاالها  مرمول تخفیف اتر را و اتصاو 

( تمامی تاا  برا  تطایا  تااا ت   ۹۴همچکیا بعه از اجرا  توافقکام  )اب ها  زمن ان 
هاا    گاروو طا  واو    امل باعو مای انه  ایا ور ع خوو با مفاو توافقکام  نیازمکه زمان بوو 

نزویک ب  تا یخ تواف  )ا   ال ر ا  بعه( وا ا  نوساناتی غیرمرتاا باشاه طا  ممکاا    
 ها   ما   اثر بگاا و   اس  بر ن یا   زمون
ها  اخا شه  از ایاا     زمانی واو    باز اس بانک جهانی  WITSمکاع ورم، سای  

  مای گازا ش    HS ۶  ر طاالها و  سطح طه میالو  اس ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۲پایگا  از سال 
طارو    ها  گمر  ایران هماهکاگ  ها  ا همرا  با واو  انه  برا  ایکک  ب وانیم ایا واو  شه 

  مایالو  با  شمنای اسا فاو      هاا  ساال باریم، از تاهیل زیر برا  تاهیل  طا  ب ر با  ن 

3 ایم: تاا ت سال شمنی برابر اس  با طرو 
4
تاا ت سال میالو  جا   )تا ویماا ( با     

1عالر 
4
هاا    هاا نیاز مانکاه واو     تاا ت سال بعه میالو  ) غاز از ویماا (  و  ایاا واو    

 ا زش وال   ر رزن طل محمو    مه  اس   ،گمر ، ماها، مقصه، تا یخ صاو ات
انه ر برا  اسا فاو  و    ا   گزا ش شه ها  ج و  هر ور بانک واو ، مقاویر ب   یم 

بار اسااس شااخص     WITSهاا    ها بایه ب  مقاویر حقیقی تااهیل شاونه  واو     گرسیون
   ها  گمر  بر اساس شااخص  یما  تو یهطککاه     وال   ر واو  ۱طککه  جهانی مصرف

هاا )مانکاه    انه  ا ا   برا  بر سای اسا حکام ن اایج، از ویگار شااخص      ایران حقیقی شه 
نیز برا  حقیقی طرون مقاویر پو ی اس فاو  شه  اسا   بر سای    (خص  یم  را واتشا

هاا  مخ لاف بارا  حقیقای طارون       نوینکهگان نران واو  اس  ط  اس فاو  از شااخص 
 وهه ر ن ایج ننا  ب  ایا تغییرات من حکم اس   ها، ن ایج پژره   ا تغییر نمی واو 

                                                           
 IMFگزا ش شه  توسا   ۱
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اخاا   ۱از سای  سازمان توساع  تااا ت   ین  طاالها  ترجیحی بیا ایران ر ترطی  
ا  ب  همارا  جزییاات و  پیوسا  ایاا      اس   جهرل طاالها  مرمول تخفیف تعرف  شه 

  می از نرف ایران )صااو ات   ۶طاال و  سطح طه  ۱۲۵مطا ع   مه  اس  و  ایا  ین  
با     می از نرف ترطی  )صاو ات از ایاران   8طاال و  سطح طه  ۱۴۰ر  (از ترطی  ب  ایران

و صاه م غیار    ۱۰۰و صه تاا   ۱۰ها از  انه  ایا تعرف  ا  شه  ترطی ( شامل تخفیف تعرف 
انه  اطثر طاالها  صاو  شه  از ایران ب  ترطی  و  وس   طاالهاا  طراار ز  ر اطثار     بوو 

هاا      و  واو هن کهشه  از ترطی  ب  ایران طاالها  صکع ی ر مکنوجات  صاو طاالها  
باا   ۱۳۹۴  پس از ها سالو  گیرنه،   را  می ین  ترجیحی  ر  ط  و ت نهایی، طاالها 
حار  مقها  تخفیفی اس  طا    PTA_discم فیر   انه شه  نران واو  PTAم غیر مااز  

و صه تخفیف  ۴۰اس   برا  مثال، اگر طاالیی مرمول  ب  هر یک از ایا طاالها واو  شه 
 ۴/۰ ،۱۳۹۴  پاس از  هاا  ساال طااال و   برا   ن  PTA_discا  شه  اس ، مقها   تعرف 

همچکیا طاالها   ینا  ترجیحای و  م غیار ماااز  ویگار تحا  عکاوان        خواهه بوو  
PTA_goods  انه  تفکیک شه 

تفکیاک   ( ر با  ۱۳۹۴جاز    )با  ۱۳۹۶ا ای   ۱۳۹۰  هاا  ساال ها  نهایی شامل  واو 
   می اس    ۶طهطاالها  

و  پاروازیم    هاا مای   حقیا  و  واو  ها  مراهه  شه  م غیرهاا  ت  و  اوام  ب   رنه
صاو ات طاالها ب  ایاران با  تفکیاک طاالهاا  ترجیحای ر غیرترجیحای ر با          ۲نمووا  

شوو ط  ا زش صاو ات  تفکیک طرو  ترطی  ر ویگر طرو ها  سم شه  اس   مراهه  می
طرو ها  جهان ب  ایران )ب  غیر از ترطی ( و  نول زمان طاه  یاف   اس   ایا طاه  

شاوو  و  ماو و    برا  طاالها  ترجیحی ر هم برا  طاالها  غیرترجیحای ویاه  مای    هم
ب  بعه افزای  یاف   اسا  ر   ۹۲ترطی  ا زش صاو ات طاالها  ترجیحی ب  ایران از سال 

و  ماو و طاالهاا     یابه  ، نیز اوام  می۹۴ایا  رنه افزای  بعه از سال تواف ، یعکی سال 
 ۹۳بعه از تواف  یک طاه  وا یم  یعکای از ساال   ، ایران غیرترجیحی صاو اتی ترطی  ب 

ایا طاه  طمی جاران شاه  اسا ،    ۹۶ب   ۹۵طاه  رجوو واش   اس   از سال  ۹۵ب  
وهاه   طلی  رنهها  موجوو نران مای صو ت  ب اما سطح  ن ب  حا    ال برنگر   اس   

رجیحی تر  ب  ایران نام ، ا زش صاو اتی طاالها  ت   پس از اجرا  تواف ها سالط  و  
 افزای  یاف   اس   

                                                           
 سای  سازمان توسع  تاا ت:   ۱

http://farsi.tpo.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=6414 



  ... قاچاق و واردات حجم بر هيترک-رانیا يتجار مانيپ اثر  ۳۵۵

 

 يکاالهاکاال، ميانگين چهاردسته -کشور کيبه تفک رانیبه ا یصادراتميانگين سبد . 2نمودار 

  شده( یقيحق يکشورها )ارزش دالر گریو د هيترک کيو به تفک یجيرترجيو غ یحيترج
 ش ا امکاع: گمر  

 
کهگی حام تاا ت ایران ر ترطی ،  ال ر بعه از تواف ، ب  تفکیاک  پراط ۳نمووا  و  

طاالها  ترجیحی ر غیرترجیحی  سم شه  اس   پراطکهگی نقااط مرباوط با  طاالهاا      
اس    ن   وهکه  باشه ر ایا نران و ج   ریک  می ۴۵ننا  ب  خا  غیرترجیحی تقریاا

ا نقااط مرباوط با  طاالهاا      ط  حام تاا ت ایا طاالها تغییر اکهانی نکرو  اسا ، اما  
و ج  ور تر شه  ر بااالتر از ایاا خاا     ۴۵تر، از خا  ر پاییا ۱۰ها   ترجیحی و  حام

 را  وا نه  ایا بهیا معکی اس  ط  میانگیا تاا ت  ن طاالها بعه از تواف  اکهیا برابار  
وان تا  وهه ط  می ایا نمووا  نیز نران می )نمووا  و  مقیاس  گا ی می اس (  شه  اس 

تواف  ترجیحی  ا عامل اصلی افزای  حام تاا ت ایا طاالهاا واننا   از نرفای ویگار     
توان تصمیم نرف تر   ا نیز تحلیل طرو، از ایا جه  ط  تواف  فقا برا  طاالهایی  می

بوو  اسا  ر تقریااا حاام تااا ت نصاف طاالهاا         مؤثرباشه  می ۱۰ط  حام  نها زیر 
طرو،  تر بازا  ایران  ا بر سی می    اگر نرف تر  و ی ترجیحی تغییر اکهانی نکرو  اس

و صاه   نیاز  ناوو ط  طاالهایی ط  حام تاا ت  نها ب  ایران بنیا  زیاو اس  ر اح مااالً 
زیاو  از بازا  ایران  ا ب  خوو اخ صاص واو  اس ، جزر  ین  پیراکهاو   ارا  وهاه ر    

نراان   ۳ر  ۲نماووا     ماماوع ور  هزیک  بررطراتیک ر ویپلماتیک برا   ن صرف طکه  و
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واونه ط  بعه از اجرا  تواف  ترجیحی، حاام تااا ت طاالهاا  ترجیحای ترطیا ، هام       
ننا  ب  طاالها  ترجیحای ر غیرترجیحای ویگار طراو ها ر هام نناا  با  طاالهاا          

ها  بعه  با اسا فاو  از  رش تفاضال      و  بخ غیرترجیحی ترطی  افزای  واش   اس 
 شوو ط   یا ایا افزای  ناشی از پیمان تاا   بوو  اس  یا خیر  می و  تفاضل  زمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
قبل و بعد از توافق،  ه،يو ترک رانیحجم تجارت ا تمیلگار نيانگيم ینمودار پراکندگ.  3نمودار 

  یحيرترجيو غ یحيترج يکاالها کيبه تفک
 ش ا امکاع: گمر  

 

 سی  رنه  ااا  طاال ب  ایران خواهیم پرواخ   برا  تخمایا مقاها    و  اوام  ب  بر
 ااا ، مقها  تاا ت گزا ش شه  توسا گمرطات ایران  ا از مقها  تاا ت گزا ش شاه   

  حاام طااالیی اسا      وهکه  طکیم  ایا مقها  نران ها  بانک جهانی طم می توسا واو 
ایران ثا  نره  اس  ر تخمیکای   ط  و  طرو  ماها ثا  شه  ر ی و  طرو  مقصه یعکی
توانه خطا واش   باشه)برا  مثاال،   از مقها   ااا  اس   و س  اس  ط  ایا تخمیا می

 و یال  ب توانه  طککه، ایا اخ الف می  ا گزا ش نمی ۱اون طرو ها معموال صاو ات ماهو
ور  ن باشه(، اما و  اوبیات نران واو  شه  اس  ط  اخا الف بایا اعاهاو گازا ش شاه       

  میرارا ر همکاا ان،   ۲۰۰۴همان گی باالیی با مقها   ااا  وا و  )فیازما ر ر ،   طرو 
 (۲۰۱۹  یوسفی، رصال ر پیلوا ، ۲۰۰8

                                                           
1. ReExport 
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نماووا   ) نمااییم وناال  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۱  ها سالاگر  رنه  ااا  طاال ب  ایران  ا و  
  اسا    تغییار اکاهانی نکارو    هاا  ساال مقاها   اااا  و  ایاا    گروو ط   مراهه  می، (۴

مخصوصا طاالها  ترجیحی ا  از ماها ترطی  ر ا  از ماها ویگر طراو ها وا ا   رناه    
طمی طاه  یاف   اس   تکهاا طاالهاا  غیار     ۹۶ب   ۹۵ثاب  هن که ر مقها   ن از سال 
 نها ب  ایران طم ر زیااو شاه  اسا  ر بعاه از        ااا  ها سالترجیحی هن که ط  و  ایا 

طم شه  اس   ایاا نماووا  بیاانگر طال حاام را وات        ز مقها   نتواف  نیز تا حهرو  ا
 غیر سمی )ب   گا ی م( اس   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  کيو به تفک یجيرترجيو غ یحيترج يکاالها کيبه تفک رانیقاچاق به ا .4نمودار 

  شده( یقيحق يکشورها )ارزش دالر گریو د هيترک
 ا اش ر گمر   WITSمکاع: 

 

 مدل -4
گروو ط  سوال ارل و  تحقی  حاضر معطوف ب  اثرگااا   توافا     اب ها یاو ر   می

توجا   الزم اسا   ایاا ساوال   برا  پاسخ ب  تاا   بر حام را وات طاالها  تر  اس   
 یکای از ایاا عوامال،     پاایرو  مای  تاثثیر سهم بازا  ایا طاالها از عوامل مخ لفی شوو ط  

  ما یاتی یاا تااا   ترطیا  ر ایاران ر یاا      ها سیاس  برا  نمون ،اجرا  توافقکام  اس   
و  ایاران  ا   تار  توانه سهم بازا  طاالها  ترجیحای   ها  اعمال شه  بر ایران می تحریم

طک رل نماییم تاا اثار توافا  ترجیحای     تغییر وهه  بکابرایا الزم اس  اثر ویگر عوامل  ا 
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نماووا   )شاوو    مای اس فاو   ۱تفاضل -و -لاز  رش تفاضایا مکظو  برا   شکاسایی شوو 
۵ )  

 
 

 

 

 

 

 

 

گروه  راتييروند تغ S: خط حيتوض. کيشماتصورت  بهل ضتفا-در-روش تفاضل. 5نمودار 

اعمال  استي)گروه هدف(. اثر خالص س استيگروه تحت س راتييروند تغ Pکنترل است و خط 

  هدف قابل استحصال است:-توافق و کنترلبعد از  -شده از تفاضل قبل

 P۲ – Q = (P۲ –P۱) – (S۲ –S۱) 

 
شوو   گرر  طک رل و  نظر گرف   می عکوان ب تفاضل یک گرر   -و  -و   رش تفاضل

گرر  طک رل، گررهی از طاالهاس  ط  سیاس  مو و نظر )و  ایکاا توافقکاما  ترجیحای(   
  از سیاسا  اجارا شاه     تاثثیر عمال سیاسا ،  نهاش   ر  ال ر بعه از ا تثثیربر  ر   ن 

ا  رجاوو نهاشا ، صااو ات طاالهاا       شوو اگر توافقکاما   گیرو ر همچکیا فرض می نمی
اسا   باا توجا  با        نموو ط  گرر  طک رل نای نماوو    ترجیحی همان  رنه   ا نی می

بارا    طانهیاه  عکاوان  با  توانکاه   ها  طاالیی زیار مای   هایی ط  و  اخ یا  وا یم گرر  واو 
 ها  طک رل اس فاو  شونه: گرر 
طاالها  صاو اتی ترطی  ب  ایران ط  جزر  ینا  ترجیحای نینا که  ایاا طاالهاا       -

 پایرنه    می تثثیر  طلی بیا ایران ر ترطی  ها سیاس )همانکه طاالها  ترجیحی( از 

اا، اناه   ا   ترطی ( ب  ایران صاو  شاه   جز ب طاالها  ترجیحی ط  از سایر طرو ها ) -
از  ن جها  طا  تقاضاا   نهاا و  ایاران       اگرا  مرمول تخفیف ترجیحی نین که  یکا

    همانکه طاالها  ترجیحی تر  اس  گرر  طک رل مکاسای هن که

                                                           
1. Difference in Difference  
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 ل و  ان خاب گرر  طک رل  ن اس  ط  و  تمامی ابعاو شای  گرر  ههف  ایه  شرایا
شاه  و    ها  طک ر ی معرفای  ر باشه ر اثرات سر یز سیاس  ب   ن مک قل نره  باشه  گر

هایی ب  گرر  ههف وا نه ر ا ا ا  ممکاا اسا  باا شارایا         حاضرهر یک شااه  مقا  
 ل فاصل  واش   باشکه  از ایا  رس  ط  اکه گارر  طک ر ای مخ لاف بارا   زماون       ایه 

اس   هچکیا، با طک رل م غیر مااز  برا  هار ساال و     شه  برو   طا  ب حناسی  ن ایج 
 اس    طک رل شه    اس  معاوالت  گرسیون، اثرات طالن سا یان  سم 
تاوان   مای جه  انمیکان از من حکم بوون ن ایج ننا  ب  ان خاب گرر  طک ارل،   -

عااا تی، تماام    شاوو  با    گرر  سومی  ا و  نظر گرف  ط  هر ور گرر   ال  ا شاامل مای  
   غیرترجیحای با  عاالر     طاالها  صاو اتی ویگر طرو ها ب  ایاران اعام از ترجیحای ر   

 شوو  طاالها  غیرترجیحی تر   ا شامل می
 ر ون اثر تواف  با اسا فاو  از  رش تفاضال    وس  ب ا  برا   معاو    گرسیون پای  

اثر خاا ص   β۱( نران واو  و  ایا معاو   ضریب ۱معاو   )صو ت  ب توان  و  تفاضل  ا می

حام صاو ات طاالها  ترجیحی از ترطیا  با     تواف  ترجیحی بیا ایران ر ترطی  بر  ر 
 ایران اس  

(۱) Log(Importid,t) =  β۰ + β۱1
year>۱۳۹۴ × 1{id=TUR,PTAgoods}

+ β۲yeart + β۳id + ϵid,t 
 

 )با   یما  ثابا ( با  ایاران اسا ،       ، ا زش وال   را وات Importو  ایا معاو ا   
1

year>۱۳۹۴   1  پس از تواف ، ها سالم غیر مااز{id=TUR,PTAgoods}    م غیر ماااز

ضریای اس  ط  اثر سیاس   β۱انه، ر  طاالها  ترجیحی اس  ط  از ماها ترطی  را و شه 

  نیاز و  ور  ماااز   رهاا یم غوهه  هر یک از ایا  ترجیحی  ا بر ا زش را وات نران می
اس  ط  ب  ازا  هر ساال یاک م غیار     بیانگر  ن yearانه   طک رل شه  idر  yearم غیر 

طااال( تعریاف    -مرااهه  )طراو   راحه نیز ب  ازا  هر  idاس    مااز  مازا طک رل شه 
بکاابرایا، طلیا     شوو  ( اجرا میwithinگر اثرات ثاب  ) ایا مهل توسا تخمیا اس   شه 

   زنه اثرات ثاب  و  زمان ط  ناشی از تفارت سااخ ا   و  ور طااال ر یاا ور طراو  ساا     
 اس    ها باشه و  ایا مهل طک رل شه   ن

ویگر ط  و  تفنیر ن ایج حا ز اهمی  اس  مفاهیم خل  ر انحاراف تااا ت      نک  
اگر پیمان ترجیحی ایران ر ترطی  بر سهم بازا  طاالها  ترجیحی سایر طرو ها نیز  اس  
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هاا    طرو   تعرف  شوو  زمانی ط  گف   می ۱«انحراف تاا ت»اثر  گاا و  باشه ب   ن 
هاا  را وات از   وهه، بار اثار طااه  هزیکا      ا  از طاالها طاه  می خوو  ا بر  ر  وس  

 طکون و  بازا  واخلی رجاوو نهاشا    شوو ط  تا را وات جهیه  خل  می مو و تواف ، ارالً
بخرای از را وات  ن طاالهاا طا   ااال از      گویکه( ر ثانیاًً اس  )ط  ب   ن خل  تاا ت می

پایرو )ب  ایا مکانیزم انحاراف   شه، از طرو  مو و تواف  اناام می می ر طرو ها اناام ویگ
گویکه(  بکابرایا با انحراف تاا ت )مکانینم ورم( طاالها  ترجیحای از ویگار    تاا ت می

ناما      از توافا  تاثثیر طرو ها ب  ترطی ، فرض ایکک  طاالها  ترجیحای ویگار طراو ها    
صو ت تفنایر شاونه طا      صو ت الزم اس  ن ایج ب  ایا و  ایا پایرنه ناو س  اس   نمی

 اس     ماموع اثر خل  ر انحراف تاا ت و  اثر ایا پیمان ا  بوو 
سوال ورم پژره  ایا اس  ط   یا حام  اااا  طاالهاا  ترجیحای از ترطیا  با       

همان ایران بعه از تواف  ترجیحی طاس   شه  اس  یا ن ؟ برا  جواب واون ب  ایا سوال 
 خواهیم برو با ایا تفارت ط  م غیر رابن   مقها   ااا  خواهه بوو: طا  ب معاو    الی  ا 

(۲) Log(gapid,t) =  β۰ + β۱1
year>۱۳۹۴ × 1{id=TUR,PTAgoods}

+ β۲yeart +  β۳id + ϵid,t
 

یا سوال   ان خاب  ین  ترجیحی اس   برا  بر سی ا سوال سوم معطوف ب  نحو 
 شوو: از مهل زیر اس فاو  می

(۳) PTAgoodsi= β۰+β۱avggap
i,year<۱۳۹۴

+β۲avgimport
i,year<۱۳۹۴ +ϵi

 

طرو ( ر فقاا بارا  طاالهاا  تار  بر سای      -)ر ن  طاال« طاال»ایا مهل و  سطح 
یار ماااز    م غ PTAgoods اسا     HS  می  ۶نرانگر هر طهطاال   iشوو  انهیکس  می

م وسا شکاف تاا    ا برا  هر طاال  avggap ین  ترجیحی اس     را  گف ا طاال و 
م وسا ا زش را وات ب  ازا  هار   avgimportوهه      ال از تواف  نران میها سالو  

شاوو طا  توزیاع     وهاه  همچکایا فارض مای        ال از تواف  نران میها سال طاال  ا و 
 شوو    می اس فاو تخمیا برا  مهل الجی   اا از  جمالت خطا الجن یک اس  ر

                                                           
1. Trade Diversion 
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 گيري نتيجه -5
تواف  ترجیحی بر  ر  صااو ات ترطیا  با  ایاران )را وات       ر ون اثر وس  ب برا  

 ماه  اسا      (۱) جاهرل زنیم  ن ایج تخمیا و   (  ا تخمیا می۱ایران از ترطی ( معاو   )
ایام  گارر  طک ارل و      ط  اشا   طارویم از سا  گارر  طک ر ای اسا فاو  طارو        نو  نهما

(، تمامی طاالها  ترجیحی ر غیرترجیحی ویگر طراو ها هنا که  و    ۲( ر )۱ گرسیون )
گارر  طک ارل ان خااب     عکاوان  با  طاالها  ترجیای ویگر طراو ها   ،(۴( ر )۳ گرسیون )

  رل، طاالها  غیرترجیحی ترطی  اس   ( گرر  طک۵انه ر و   گرسیون شما   ) شه 

مخ لف  ۱ها  بکه  عالر  بر تغییر گرر  طک رل، خوش  ،برا  سکا  اس حکام ن ایج
طا    اسا      با  عااا تی، فارض شاه     شاه  اسا   نیز اعمال  مراههاتخطاها  بر  ر  
توانکاه بااهم    طرو  یا طااال  خااص( مای    )مثالً ا  معیا وس   مراههات برا خطاها  
  بکابرایا خطاها  اس انها و گزا ش شه  و   گرسیون ننا  ب  همان   باشکه همان  

بکاه  فقاا    ا  من حکم خواهه بوو  با تغییار خوشا    بوون خطاها  بر ر و و رن وس  
رجوو نخواهه  ماه    طکه ر تغییر  و  ضرایب ب   رش بر ر و خطاها  اس انها و تغییر می

مانکااه هاام هناا که ر   (۲( ر )۱هااا  ) ونبکااابرایا ضاارایب باار ر و شااه  و   گرساای  
  بکاه   ( نیز و  ضرایب با هم برابرنه  تفارت  نها و  تغییار خوشا   ۴( ر )۳ها  )  گرسیون

بکه  بر  ر  طاالها اناام شاه  اسا      ( خوش ۵( ر )۳( ر )۱ها  ) اس   برا   گرسیون
)یعکای و     م ارل  نهاا بااهم یکناان اسا       ۴ط   ط  تمامی طاالهایی شه یعکی فرض 

  برا   گرسیون ننا  ب  هم همان   هن کهگیرنه(،  و  یک وس    را  می HS۴سطح 
شاونه همانا گی    ( نیز فرض شه  تمام طاالهایی ط  از یاک طراو  صااو  مای    ۴( ر )۲)

بکاه  و  ساطح صاکع      ( ط  تمامی طاالها تر  هن که خوش ۵وا نه  برا   گرسیون )
 اس      می( اعمال شه  ۴ ها  زیرگرر )

وهه ط  اثر تواف  ترجیحی بیا ایاران ر ترطیا ، صااو ات طاالهاا       ن ایج نران می
تاا   %۳۶ترجیحی از ترطی  ب  ایران  ا ننا  ب  همان طاالها با مااو  سایر طرو ها بایا  

و صه افزای  واو  اسا   افازای  طاالهاا  ترجیحای تار  نناا  با  طاالهاا           ۳8%
 (   ۵می   ما   اس  )س ون غیرترجیحی تر  مثا  ر ی فا ه اه

تواف  ترجیحی ایران ر ترطی  بر  ر  صاو ات طاالهاا  ترجیحای    تثثیر ( ۱) جهرل
 PTAضاریب م غیار    ( ر۲از ترطی  ب  ایران  توضیح: ن اایج مرباوط با  تخمایا ماهل )     

                                                           
1. Clustering standard errors 
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ها م غیر مااز  زماان ر     مقها  اثر اس   توج  شوو ط  و تمامی  گرسیون وهکه  نران
 رجوو وا و ر برا  طواک طرون جهرل  ر و  نره  اس   طرو -طاال

   جاهرل بعاه  مرااب    شه  اس از م غیر مااز  ترجیحی اس فاو   ( ۱و  جهرل )
اس   یکا ب  جا  م غیر صفر ر یک، تخفیات ترجیحی و  سام   اسا  را و    ۱جهرل 
را  طاالهاا   انه  برا  نمونا ، با    بوو  %۴۰ر  %۳۰انه  ایا تخفیفات شامل ور مقها   شه 

 و صاه تخفیاف   %۴۰غیرترجیحی مقها  م غیر رابن   صفر ر برا  طااال  ترجیحای باا    
طک رل اس   ن ایج ننا  ب   گزا ش شه  ۲جهرل  خواهه بوو  ن ایج و  ۴/۰مقها  م غیر 

وهه ب  ازا  هر یک راحه و صاه   ن ایج نران می  من حکم هن که نموون میران تخفیف
    ۱یابه و صه افزای  می ۱.۳ت حهرو تخفیف بیر ر، حام تاا 

 

 سهم بازار کاالهاي ترک در ایرانترکيه بر -توافق ترجيحی ایران اثر  جدول
 (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) 

VARIABLES Ln(Import) Ln(Import) Ln(Import) Ln(Import) Ln(Import) 

PTA ۳8۰/۰ ** ۳8۰/۰ *** ۳۵۵/۰ ** ۳۵۵/۰ *** ۱۰۹/۰  

 ( ۱۴8/۰ ) ( ۰۵8/۰ ) ( ۱۴۳/۰ ) ( ۰۹۱/۰ ) ( ۱۷۰/۰ ) 

Observations ۱۷8،۰۱۶ ۱۷8،۰۱۶ ۹،۷۳۰ ۹،۷۳۰ ۱۵،۱۷۱ 
Adjusted R-squared ۲۶۱/۰  ۲۶۱/۰  ۲۲۲/۰  ۲۲۲/۰  ۶۶۲/۰  

Goods All All PTA Goods PTA Goods All 

Countries All All All All Turkey 

Clustering on HS4 Goods Countries HS4 Goods Countries HS4 Goods 

 بکه  گزا ش شه  اس   ها خطا  اس انها و من حکم ننا  ب  خوش  و  واخل پران ز

*** p< ۰۱/۰ , ** p< ۰۵/۰ , * p< ۱/۰  

 PTAتوضیحات: و  جهرل اثر تواف  ترجیحی بر سهم بازا  ترطی  نران واو  شه  اس   م غیر مااز  

ر برا  سایر « یک»ب  بعه  ۱۳۹۴  ها سالانه، و   برا  طاالها  تر  ط  و   ین  ترجیحی  را  گرف  

ها با اس فاو  از مهل اثرات  مراههات صفر اس   م غیر رابن    گا ی م را وات اس   تمامی  گرسیون

 انه   طرو  بر ر و شه -ثاب  و  سطح طاال

 مکاع: محاساات نوینکهگان 

 

                                                           
  برا  هر طرو  یک  رنه زمانی مازا ط ها  حناسی  ط  و  م ا ب   نها اشا   شه ، و  صو تی عالر  بر  زمون  ۱

 مانه   ، ن ایج همچکان من حکم ر بهرن تغییر با ی میطک رل شوو
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ا  عرف تالها  تر  با  حاظ میزان تخفیف ترطی  بر سهم بازا  طا-اثر تواف  ترجیحی ایران  ۲جهرل   

 (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) 
VARIABLES Ln(Import) Ln(Import) Ln(Import) Ln(Import) Ln(Import) 

PTA_disc ۳۵۲/۱ *** ۳۵۲/۱ *** ۲۷8/۱ *** ۲۷8/۱ *** ۵۴8/۰  

 ( ۴۶۲/۰ ) ( ۱۷۳/۰ ) ( ۴۵8/۰ ) ( ۲۷۴/۰ ) ( ۵۴۰/۰ ) 

Observations ۱۷8،۰۱۶ ۱۷8،۰۱۶ ۹،۷۳۰ ۹،۷۳۰ ۱۵،۱۷۱ 
Adjusted R-squared ۲۶۱/۰  ۲۶۱/۰  ۲۲۲/۰  ۲۲۲/۰  ۶۶۲/۰  

Goods All All PTA Goods PTA Goods All 

Countries All All All All Turkey 

Clustering on HS4 Goods Countries HS4 Goods Countries HS4 Goods 

 که  گزا ش شه  اس  ب ها خطا  اس انها و من حکم ننا  ب  خوش  و  واخل پران ز
*** p< ۰۱/۰ , ** p< ۰۵/۰ , * p< ۱/۰  

 PTA_disc، از م غیر مااز  PTAمانکه جهرل  ال، با ایا تفارت ط  ب  جا  م غیر مااز   توضیح: 
 ط  حار  مقها  تخفیفات اس  اس فاو  شه  اس   

 مکاع: محاساات نوینکهگان
 

 یران و ترکيه بر روي قاچاق کاالهاي ترجيحی از ترکيه به ایرانتأثير توافق ترجيحی ا .3جدول 

 (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) 
VARIABLES Ln(Gap) Ln(Gap) Ln(Gap) Ln(Gap) Ln(Gap) 

PTA - ۱۶۴/۰  - ۱۶۴/۰  - ۰88۷/۰  - ۰88۷/۰  - ۱۴8/۰  

 ( ۱۶۰/۰ ) ( ۱۲۴/۰ ) ( ۱۴۹/۰ ) ( ۱۷۶/۰ ) ( ۱8۶/۰ ) 

Observations ۷۴،۵۲8 ۷۴،۵۲8 ۴،۷۷۱ ۴،۷۷۱ ۱۰،۷۲۴ 
Adjusted R-squared ۱۹۵/۰  ۱۹۵/۰  ۱۷8/۰  ۱۷8/۰  ۵8۱/۰  

Goods All All PTA Goods PTA Goods All 

Countries All All All All Turkey 

Clustering on HS4 Goods Countries HS4 Goods Countries HS4 Goods 

  ش شه  اس  بکه  گزا ها خطا  اس انها و من حکم ننا  ب  خوش  و  واخل پران ز
*** p< ۰۱/۰ , ** p< ۰۵/۰ , * p< ۱/۰  

برا  طاالها   PTAو  ایا جهرل اثر تواف  بر را وات غیر سمی نران واو  شه  اس   م غیر توضیح: 
ر برا  سایر مراههات صفر اس   م غیر رابن   « یک»ر بعه از  ن  ۱۳۹۴  ها سالتر  ترجیحی و  

ها با  الت گزا ش شه  ترطی  ر ایران اس   تمامی  گرسیون گا ی م شکاف تاا   ر یا اخ الف بیا مااو
انه  م غیر مااز  سال و  تمامی  طرو  بر ر و شه -اس فاو  از مهل اثرات ثاب  و  سطح طاال

 ها طک رل شه  اس     گرسیون
 مکاع: محاساات نوینکهگان
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هاا  مخ لاف    بایه گفا  طا  گارر  طک ارل و  سا ون      ۳ر  ۲، ۱و  توضیح جهارل 
تمامی ایا جهارل، گرر  طک رل شامل طاالها  ترجیحای   ۲ر  ۱رت اس   و  س ون م فا

صاااو  شااه  از طرااو ها  باا  جااز ترطیاا  ر طاالهااا  غیاار ترجیحاای بااا ماااها تمااامی  
، صرفا طاالها  ترجیحی غیار تار  با  عکاوان گارر       ۴ر  ۳ها   طرو هاس   و  س ون

  غیرترجیحی ط  از ترطی  ب  ایران نیز طاالها ۵انه  و  س ون  طک رل و  نظر گرف   شه 
 وهه    شونه گرر  طک رل  ا ترکیل می صاو  می

هاا  تصاریح    یاک از حا ا    وهه ط  و  هایچ  ( نران می۳جهرل ن ایج  گرسیون )
ایکک  توافا     وا  ناوو  اس  مهل، تغییرات  ااا  ننا  ب  اجرا  تواف  ترجیحی، معکی

ر یا اثر  ن  ابل مرااهه  نینا    ایران نهاش    ترجیحی اثر  بر حام  ااا  از ترطی  ب 
 س  عامل زیر جن او طرو:توان و    ا می
ر   ایرانی ) ها از نرف ایران  نقه  ناوو  اس  ط  را وطککه  تخفیف ر طاه  تعرف  (۱

  تر ( انگیز  ایا  ا واش   باشه ط  از نر   سمی طااال  خاوو  ا    صاو طککه یا 
ر  ۳۰هاا    االها  ترجیحی نیز اطثرا مرمول تخفیاف ها  ط را و )صاو (طکه  تعرف 

ها  انه   ااا  از مارز ایاران ر ترطیا      انه ط  و  مقاین  با هزیک  و صه شه  ۴۰
 اکهان جااب نین  

 ان پاس از  گااا  سیاس پیمان مو و نظر ممکا اس  و صو ت تغییر و  تصمیمات  (۲
اخلای ر نیاز تحاوالت    ا  م و ف شوو  ایا امر با توج  ب  فراا ها  صاکایع و   ور  
   تاا   و  ایاران اکاهان ور  از رهاا نینا   حاال  نکا        گاا سیاس و پی  پی

ها  ثاب ی مانکه  ان خاب منیر را وات ) سمی ر غیر سمی( م ضما پرواخ  هزیک 
ر مقر ات هر یک از  نهاس   راضح اس  ط  تکهاا    شکاسایی منیر، شکاسایی شاک 

ها   گرف ا هزیک  توانه و  ناویه  کان اس  ط  می   وا می ر  ابل انمیگاا سیاس 
  مو  ی، ها سیاس ثاب ی ط   اال توسا را وطککهگان پرواخ  شه اثرگاا  باشه ر 
 و  ر رو ر خررش از بخ  غیر سمی ب   سمی فا ه اثر اس   

عرا  به ریا گرر  طک ر ی برا  سکا  تغییرات  اااا  طااال از ترطیا  با  ایاران       (۳
هاا    ی  ر شرایا محیطی مرزها   ن مانکه ترطی  اس    ایکا واو  اس   زیرا امک

ها   ااا  عارا    اس  ر  اا واو  گزا ش نره  WITSا   واو   گمرطی  ن ب  پایگا 
 ب  ایران  ابل تخمیا زون نین  

و  ماموع ترطی  توانن   اس  بازا  خوو و  ایاران  ا و  ماو و طاالهاا  ترجیحای     
کک  ایا تاا ت از نری  ماااو   سامی ر یاا از نریا   اااا       تثای  طکه  من قل از ای
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 سه ترطی  برا  ان خاب  ین  خوو  اناام گروو، حام  ن افزای  یاف   اس   ب  نظر می
طاالهایی  ا ان خاب طرو  اس  ط   ااا  ر حام تاا ت  نها ب  ایران زیاو باوو  اسا  ر   

 پ اننیل طنب بازا  بیر ر  ا واش   اس  
وهه اگر م وسا حام را وات ر  ااا  یاک   ( نران می۴الجی  )جهرل  ن ایج مهل

 ن طااال و    ۱   ال از تواف  یک و صه افزای  یابه، شانس  ارا  گارف ا  ها سالطاال و  
 یابه  افزای  می% ۲۰۰ر  %۱۷۰ ین  ترجیحی ب  ترتیب حهرو 

 
دار تجارت آن . احتمال قرار گرفتن یک کاال در ليست ترجيحی ترکيه بر اساس مق4 جدول

 قبل از توافق ترجيحی

 (۱) (۲) (۳) (۴) 
VARIABLES Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio Odds Ratio 

     

Mean of Gap before PTA, in 

logarithm 
۵۰۲/۱ ***  ۹8۶/۱ *** ۶۶۲/۲ *** 

 ( ۰۳۶/۰ )  ( ۰۷۱/۰ ) ( ۲۵۷/۰ ) 

Mean of Log(Real Dollar Value) 

before PTA 
 ۳۶۲/۱ *** ۷۵8/۱ *** 8۱۲/۱ *** 

 ( ۰۳۳/۰ ) ( ۰۶۵/۰ ) ( ۰۶۵/۰ ) 

Product of two means above    ۹۶۴/۰ *** 

    ( ۰۱۰/۰ ) 

     
Observations ۱۳،۹88 ۱۵،۱۷۱ ۱۳،۹88 ۱۳،۹88 

 بکه  گزا ش شه  اس   ها خطا  اس انها و من حکم ننا  ب  خوش  و  واخل پران ز

*** p< ۰۱/۰ , ** p< ۰۵/۰ , * p< ۱/۰  

رابن    یرانه  م غ اس فاو  شه  ی ر ترط یرانمربوط ب  تاا ت ا  ها فقا واو  یون گرس یاو  اح: توضی

  طاالها  ر برا ۱مقها   ن  یحیترج  طاالها  اس  ط  برا یکر با یرم غ یک یون گرس یاو  ا

 اس  ۰مقها   ن  یرترجیحیغ

 

 شنهادات و ارائه راهکاريبندي، پ جمع -6
هیگر یکا  فا  و  ا  صاو واخلی ب  وناال گنا رش تااا ت باا    طرو ها برا  افزای  

توانکه  باشکه ر ور نرف می برو می-تاا    را واوهایی برو ها  پیمان ناا ط     ازهن که
                                                           
1 Odds ratio 
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  طام انااام وهکاه، ایاا       فا  خوو  ا بهرن طاس ا از  فا  ویگر  ر همچکیا با هزیکا  
یا عم   را واوها  تااا   نیاز و     را واوها  رز ب   رز و  حال افزای  هن که  همچک

طککه ر موا و  از  حال افزای  اس   ب  عاا تی طرو ها تکها ب  طاه  تعرف  بنکه  نمی
  بازا  طا  ر یا  وانیا واخلای نیاز ماو و بحاو ر توافا  نارفیا  ارا         ها سیاس جمل  
« راز تااا   تا »توان با  افزای   فا  واخلی از نری  پیمان تاا    ا می گیرو  معموالً می
گیر  طرو  و  ایا مقا   انهاز  بازا  ترطیا  و  ایاران    انهاز « سهم بازا  و  طرو  مقابل»ر 

هاا  تفاضال و      ا و  پی تواف  ترجیحی بیا ایا طرو  ر ایاران  ا باا اسا فاو  از ماهل    
گیر  طرویم ط  نران از افازای  باازا  ترطیا  و  ایاران وا و       تفاضل ر اثرات ثاب  انهاز 

باشاه  یکای از   « ان قاال تااا ت  »ر یاا  « خلا  تااا ت  »تواناه ناشای از    ایا افزای  می
توانه شکاسایی ر جها طرون ایا ور ماو و ر تخمایا جهاگانا  هرطاهام      می  تیتحقیقات 

  ن   وهکاه   ا مللی اس  ط  نراان  باشه  ایا ن ایج و   اس ا  ویگر مطا عات تاربی بیا
 وهه  خل  یا ان قال تاا ت،  فا  نرفیا  ا افزای  میاس  ط  توافقات تاا   از نری  

یکی ویگر از سواالت مهم و  تاا ت،  ابط  بیا سطح تعرف  ر حام  اااا  اسا     
 وسا   با  طاه   ااا  و  اثار توافا  ترجیحای     بروا    اگرا  و  ایا مطا ع  اثر معکی

کاابع  ماا  ویگار    توانکه و صو ت و  وس رس بوون م اس ،  یکا مطا عات  تی می نیامه 
ماهوا ب  ایا ساوال بپروازناه     (ها  گمرطی طرو  عرا  ر یا واو  )مانکه طرفیات  ااا 

ها  مرز  طرو   ا ب  شاهت   اهمی  موضوع  ااا  طاال ط  بخ  و یل ب راضح اس  ط  
 ، مطا عات  ما   م عهو  و  ایا زمیک  الزم اس     را  واو  تثثیرتح  

وهاه   ن اایج نراان مای    ،ها  ان خاب  ینا  ترجیحای   همچکیا و  خصوص انگیز 
انه شانس بیر ر  برا   ارا  گارف ا    طاالهایی ط  حام را وات ر  ااا  بیر ر  واش  

ا ملل سازگا  اس  ط   انه  ایا ن ایج با ماانی نظر  تاا ت بیا و   ین  ترجیحی واش  
ککه  و   نها وا ا   اه ت  وانکه ط  طرو  را وط ا   ا م وج  طاالهایی می تخفیفات تعرف 

طککه  اس  ط  غا ااا م اراوف باا حاام باازا  را وات اسا          بازا  ننا  ب  طرو  عرض 
  حاضر نران   ان ط  و  مطا ع گاا سیاس گاا   حام  ااا  بر تصمیم تثثیر   منث  

ا ملال ماو و بر سای  ارا  نگرف ا  ر از       و  مطا عات تااا ت بایا   تاطکوناس   واو  شه 
  رو    وها  ایا مطا ع  ب  شما  میوس ار 

ان خاب  ین  ترجیحی هموا   و  عمل طاا  وشاوا   اسا   یکای از پیراکهاوات      
ها  عرض  برا  شکاسایی طاالهایین  طا  طراو  مقابال و      سیاس ی، اس فاو  از طر 

هاای ،  ااو      نها وا ا   ه ت اان  زنی اس  ر یا ب  عاا تی، با طم ر زیاو طارون تعرفا   
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هام   ۱(۲۰۱8 یم  صاو ات ایران  ا تغییر وهه  ایا نک   و  مقا ا  براکا  ر  ای )   اس  
اس  ط  یکی از موا وینا    اشا   شه  اس  ر و  اوبیات تئو   ر تاربی نران واو  شه 

گااا   ر طراو  صااو طککه  م مایال با  و یافا         ط  طرو  را وطککه  م مایل ب  تعرف 
ا   و  ایا طاالها مکاار با  افازای   ابطا  مااو ا       گا ا  اس   زیرا تعرف  تخفیف تعرف 

 شوو   )ننا   یم  صاو ات ب  را وات( و  طرو  را و طککه  می
با  جاا     مح ارم،   گاا سیاس اس   تریا پیرکهاو مقا   حاضر  ن اصلیو  نهای ، 

هاا  بنایا  محاهرو اکهصاهتایی، حرطا  با  سام          صرف ر   ر اناری  بار ان خااب   
 ر گن روگی ملل  ا  غاز طکه ر یا شرطا  تاا   با عم   ا اا ت بیا زاوساز  ته یای ت

باال )مانکه ایااو مکان   زاو مر ر  یاا همناایگان( ایاااو نمایاه  اماررز  ر باا رجاوو        
تریا  ا  تاا ت  زاو، طم ر طرو ین  ط  ب  سراغ پای  ها  پیماناکهجانا  ر  ها  پیمان

 هصهتایی،  ف   باشه   ها  ترجیحی اک پیمان تاا  ، یعکی  ین 
 

 منابع
هاا  مالاس شاو ا      (   ااا  طاال و  ایران  مرطاز پاژره   ۱۳8۷مراو ) سیف، ا    ۱

 اسالمی 
(، بر ساای ا  صاااو   ااااا  و  ایااران، ۱۳8۵)اح، مایااه مااه ر پژریااان، جمراایه  ۲

 ۴۳-۷۰، ۱، ۶پژرهرکام  ا  صاو ، 
 و ا  صااو غیار   بار ر   (۱۳88وال ی میالن، علی ) ر یسام ی، مرتض ،صام ی، مایه  ۳

، ا ملال  بایا مطا عاات ا  صااو   ، MIMIC: با   رش  8۴ا ی  ۱۳۳۳ سمی و  ایران 
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