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ABSTRACT 

 

    The application of trade change tariff policies has attracted particular attention in recent decades, 

especially in developing countries. Due to the increasing demand for wood products in the country 

and the limited domestic resources, timber and wood products import is very important. Among the 

domestic policies that are evident in the timber market, there are tariff and non-tariff barriers. In 

this study, the effects of reducing timber and wood tariffs on GDP and imports of economic sectors 

have been evaluated based on a computable general equilibrium model. This model is based on the 

microeconomic Data Matrix of 2016. The results indicated that import tariffs for timber and timber 

imports increased imports of wood, wood products, GDP and welfare. Therefore, timber import 

tariffs are recommended based on a time schedule. In this program, it is necessary to consider some 

issues such as relationships between wood types and the possibility of adaptation of affiliated 

industries. 

 

Keyword: Import tariff, Wood and Wood Products, Gross Domestic Product, CGE. 

 

Introduction 

   Forests have economic and environmental values to such a degree that they are the main source 

of income in some countries, and their economies depend on forest resources. Increasing human 

populations, diversity of human needs and avidity, especially after the industrial revolution, has 

endangered the balance and proportion of human presence in these areas and created a lot of 

pressure. Wood is one of the income-generating products and is important because of its relation to 

agriculture. In the global economy, timber is equivalent to many other valuable raw materials such 

as coal, iron, and oil and for this reason, nowadays the price of wood is more suitable than in the 

past. The prices are increasing because of successive demand, weakness in its production resources. 

Unique characteristics and features of wood create a wide range of usage in our lives. Due to the 

numerous applications of timber nowadays, there is much demand for wood and its products in our 

country and most parts of the world. Wood as a basic raw material can play a significant role in the 

prosperity of industries to such an extent that wood consumption can be considered one of the 

criteria of progress and civilization. Consumption of wood, paper, and its products have a direct 

relationship with the culture and are the criteria for the development of human societies. Tariff 

reduction as a means of facilitating imports leads to lower import prices, lower demand for 

domestically produced goods, and increased demand for imported goods. Given the increasing 

demand for wood and wood products and the role that wood imports can play in supplying 

domestic demand and reducing the pressure on forests in the country, reducing import barriers can 

have significant welfare implications. 

 

 

 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_10505_10997.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_81818.html
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Materials and Methods 

   The analytical instrument of the study is a static CGE. Our Small Open Economy (SOE) model is 

designed for tariff reduction scenario analysis with large sectors. The model is a constant return to 

scale general equilibrium and uses Social Accounting Matrix (SAM) data. Explanations of the 

equations may be found in de Melo and Tarr (1992); McDonald et al. (2007); Beghin et al. (2002) 

and Farajzadeh and Bakhshoodeh (2017). We developed a static small open economy model. The 

main objective of the present study was to analyze the economic impacts of tariff reduction 

scenario on all wood subsector and production sectors of Iran. Simulation models have many 

limitations. For example, there is no certainty about the form of the function in these models. Also, 

intersectoral relationships are not considered in these models. Besides, adapting the simulation 

model to a particular plant could cause problems with control tests and lead to underestimating 

farm profits (Mandelson, 2001). For calibration, product simulation models need to record growth 

measurements, product performance, and information regarding climate, soil, and product 

management. Such information is not easily available in many developing countries. Product 

simulation models are commonly used for specific products (Ghahremani et al., 2015). Goods are 

produced using primary factors and intermediate inputs based on the Leontief production structure 

and a constant return to scale technology in a perfectly competitive environment. Primary factors 

which are perfectly mobile include unskilled and skilled labor and capital. Goods used as 

intermediate inputs are an Armington composite of domestic and imported goods. Iran has a small 

economy, therefore the world prices of imported and exported goods are fixed in the country. The 

outputs of all sectors are distributed between domestic and foreign markets, which are determined 

by constant elasticity of transformation (CET) function. Government revenues from crude oil, 

mining products, import tariffs, and exogenous lump-sum taxes finance demand for goods and 

services, transfers to households, subsidies to energy products and food items. The exchange rate in 

the model also fixed and foreign capital inflow adjusts such that balances the value of exports and 

imports. This assumption is emphasized in Iranian CGE-based studies of Khoshakhlagh and 

Mousavi Mohseni (2006) and Behboodi (2008) as it is more compatible with Iranian economy 

reality since Iranian government is the main supplier of foreign exchange and has significant 

control over the exchange rate. The model specification described is a standard applied general 

equilibrium model. At the equilibrium, each industry gains zero profits, the budget constraint is 

satisfied and for goods in each industry, the demand is equal to the supply. There is also an external 

trade balance. Household utility functions are assumed to be Stone-Geary or linear expenditure 

system consisting of subsistence and discretionary demand.  

 

Result and Discussion 

   The results show that tariff reductions are associated with increased imports and national income. 

But the level of activity of the wood and wood products sector is decreasing. This pattern of 

consumption shows that there is a difference between imported and domestic wood, each of which 

provides a part of the domestic demand. The results showed that the tariff reduction of wood and 

wood products increased GDP. With the decline in the tariff for wood and wood products, the price 

of imported substitute goods has fallen relative to its domestic counterpart, and thus the demand for 

domestic goods (assuming the goods are identical) can be expected to decline. Decreasing the 

prices of these products, thereby increasing their competitiveness and placing them in the 

production process as an intermediary input can lead to an increase in domestic production and thus 

to GDP. Therefore, it is recommended to reduce tariffs on timber imports on a timely basis. In this 

timeline, it is necessary to consider such relationships as the types of wood and the likelihood of 

matching industries. 
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 ها ارزیابی نقش کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب بر صیانت از جنگل
 و متغیرهای کالن اقتصادی در ایران

 
 3هاالدین نجفی، ب*2سیدنعمت اله موسوی، 1ارجمند سلطانی زاده

 دانشجوی دکترای اقتصادکشاورزی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت،مرودشت،ایران، 1
 وه اقتصادکشاورزی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت،مرودشت،ایران، دانشیار وعضوهیات علمی گر2

 ، استادگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت،مرودشت،ایران3
 (31/6/99تاریخ تصویب:  -26/10/98تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

 
توجه خاص  های اخیر موردتجارت، در دهه های تغییر تعرفه در عرصهبکارگیری سیاست

کشورها، مخصوصًا کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. با توجه به افزایش تقاضا برای 
های چوبی از محصوالت چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده

افزايش واردات چوب در تأمين تقاضاي باشد. از طرف دیگر، اهمیت بسزایی برخوردار می

در مطالعه حاضر، تواند موثر باشد. بنابراين، هاي کشور میهش فشار بر جنگلداخل و کا
های های چوبی بر تولید ناخالص ملی، واردات بخشآثار کاهش تعرفه چوب و فرآورده

ها بر اساس های چوبی و به دنبال آن، فشار بر جنگلاقتصادی و تولید داخلی چوب و فراورده
پذیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مدل بر مبنای هیک الگوی تعادل عمومی محاسب

طراحی شد. نتایج نشان داد که کاهش تعرفه واردات چوب  1395های خرد سال ماتریس داده
-های چوبی باعث افزایش واردات بخش چوب و فرآورده های چوبی و سایر بخشو فرآورده

توجه به کاهش سطح تولید داخلی ها، تولید ناخالص ملی و رفاه شده است. همچنین، با 
توان های چوبی در اثر کاهش هرچه بیشتر تعرفه واردات این محصول میچوب و فرآورده

شود تعرفه واردات های داخل کشور را نتیجه گرفت. بنابراین، توصیه میکاهش فشار بر جنگل
زم است چوب بر اساس یک برنامه زمانی مشخص کاهش یابد که در این برنامه زمانی ال

 مواردی مانند روابط بین انواع چوب و امکان تطابق صنایع وابسته مورد توجه قرار گیرد. 
 

های چوبی، تولید ناخالص ملی،تعادل تعرفه واردات، چوب و فرآورده کلیدی: هایهواژ

  عمومی محاسبه پذیر

 

 مقدمه
زيادی محیطی و زيستها ارزش اقتصادی جنگل

عنوان ها بهبرخی کشورها، جنگلدر  کهیطوربه دارند،

 هاآنو اقتصاد  هزا مطرح بودمنبع درآمد ترينمهم

 انسانی، جمعیت افزايش .استوابسته به منابع جنگلی 

در خصوص به ها،انسان آزمندی و نیازها شدن متنوع

 حضور تناسب و تعادل صنعتی، انقالب از پس دوران

 مخاطره دچار راها عرصه اين از وی برداریبهره و انسان

است  کرده وارد هاعرصه اين به را بسیاری فشار و نموده

(Shamekhi & Mirmohammadi, 2012) .نگاه 

 گرفتن نظر در بدون هاجنگل به اين دوران در آدمی

عنوان به سودمندانه نگاه صرفا   جنگل، بديلبی هاینقش
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 سطوح شد تا سبب که است بوده چوب معدن يك

 معرض در شدت دنیا به مختلف مناطق در جنگل

 حدوحصریب نابودی و برداریبهره و گرفته قرار تخريب

 کنار در جنگل و انسان آمیزمسالمت جايگزين همزيستی

بر اساس  .(Layani & Esmaeili, 2016)شود  همديگر

های ايران معادل مساحت جنگل FAO (2016)اطالعات 

بر  درصد از مساحت کشور گزارش شده است. 56/6

اساس با توجه به رشد جمعیت در کشور، سرانه جنگل 

هکتار ارزيابی شد که  2/0ی هر ايرانی کمتر از به ازا

است. اين سرانه پايین  از سرانه جهانی  چهارميك

سو ناشی از کمبود نزوالت جوی و شرايط خشك يك

حاکم بر کشور است که مانع از استقرار و تکامل 

اطق کشور شده و از سوی ها در بسیاری از منجنگل

های رويه باعث کاهش سطح جنگلبرداری بیبهره ،ديگر

 است.های گذشته شده کشور در سال

گیر جمعیت در حال حاضر با توجه به افزايش چشم

ل يدلیل مسابه ،و از سوی ديگر سويكدر کشور از 

های زندگی و افزايش تقاضا فرهنگی و تغییر در شیوه

بی، مسائل مربوط به تولید و مصرف ت چوالبرای محصو

ای های چوبی در کشور از اهمیت و جايگاه ويژهفرآورده

های چوبی افزايش تقاضای فرآورده. است شدهبرخوردار 

موجب باال رفتن نیاز صنايع چوبی کشور گرديده است و 

 ,Adeli)است  نموده روزافزونهمین امر کمبود چوب را 

د چوب باعث تعطیلی که اين کمبوطوریبه (.2011

یررقابتی شدن تولیدات غها و بسیاری از کارخانه

 ,Layaniشد )های ديگر در سطح کشور خواهد کارخانه

 شودنگری سعی بايد با مديريت و آينده رو،ينازا(. 2013

تا با استفاده از منابع محدود، تا حد امکان پاسخگوی 

کاغذ صنايع چوب و . نیازهای متنوع جوامع بشری بود

از عمر آن و  قرنیمرغم گذشت حدود نکشور نیز علی

 یادهيعدتوسعه نسبتا  کم، در حال حاضر با مشکالت 

های چوبی که در . لذا، واردات چوب و فرآوردهروبروست

-تواند نقش بهالملل بسیار مرسوم است، میسطح بین

سزايی در تأمین تقاضای داخلی و کاهش فشار بر 

های شته باشد. بررسی سیاستهای کشور داجنگل

مرتبط با تجارت چوب در هر کشور به دلیل تأثیر بر 

، هاجنگلهای منجر به مديريت مقدار برداشت و سیاست

مناطق جنگلی و نیز صنايع چوب، موضوع بسیاری از 

 Shoeibi et)تحقیقات را به خود اختصاص داده است 

al., 2010.) 

-بع جنگلی و همکشور ايران با توجه به کمبود منا

ها، با مشکل جدی های صیانت از جنگلطرح ،چنین

های مختلف تأمین مواد اولیه چوبی جهت تولید فرآورده

به اعتقاد جمعی از کارشناسان باشد. سلولزی مواجه می

ی، افزايش واردات، بازيافت دارجنگلطبیعی و منابع

ی خطوط صنعتی بازيافت، اندازراههای کاغذی، فرآورده

اعمال مديريت اصولی بر جنگل، توسعه زراعت چوب، 

 عنوانبهی علمی و رفع عوامل تخريب هاطرحاجرای 

راهکارهايی برای رفع کمبود مواد اولیه توسعه صنايع 

 تأمینتوجه قرار گیرد تا ضمن  مورد کشورچوب و کاغذ 

تقاضای داخلی، صنايع داخلی از بحران خارج شوند 

(Khosravi et al., 2018.)  لذا، با توجه به نقش واردات

چوب در تأمین تقاضای داخل و کاهش فشار بر 

يابد. با های کشور، مطالعه بر روی آن ضرورت میجنگل

 ازجملههای چوبی توجه به نقشی که چوب و فرآورده

کاغذ در زندگی بشر دارد، هر کشوری بخشی از مخارج 

ين دهد. بخشی از اخود را به تأمین آن اختصاص می

تواند از طريق منابع داخلی و نیازهای چوبی کشور می

های چوبی بخش ديگر از طريق واردات چوب و فرآورده

واردات چوب خام )گرده  صورتبهاز کشورهای مختلف؛ 

های و کنده، چوب اره شده، چوب خام سوختی(، فرآورده

 چوبی واسطه )تخته، اوراق فشرده، تخته فیبر، خمیر

های ری، چوب متراکم شده( و فرآوردهچوب و تخته فیب

چوبی نهايی )اشیاء چوبی، کاغذ و مقوا، مبلمان و 

های چوبی، کتاب و روزنامه، عکس و نقشه نشیمن

ی بررسی آمار و اطالعات طورکلبهکاغذی( تأمین گردد. 

نشان  1374-1395های واردات چوب به کشور طی سال

شور مربوط دهد بیشترين میانگین واردات چوب به کمی

باشد و میلیون مترمکعب( می 68/1به چوب نهايی )

و  56/0چوب واسطه و خام وارداتی با میانگین واردات 

های بعدی قرار دارند. میلیون مترمکعب در رده 47/0

های کشور تا سال میانگین برداشت چوب خام از جنگل

باشد که در میلیون مترمکعب می 34/1برابر  1393

ی است. توجهقابلچوب خام وارداتی عدد  مقابل واردات

ماکزيمم واردات چوب خام، واسطه و نهايی در طی دوره 

میلیون  30/4و  70/2، 64/1به ترتیب  موردمطالعه
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باشد. ضريب تغییرات که از تقسیم انحراف مترمکعب می

، میزان است شدهمعیار بر میانگین واردات محاسبه 

را از میانگین آن نشان پراکندگی مقدار واردات و تولید 

دهد. بر اساس نتايج بیشترين ضريب تغییرات به می

( و کمترين آن به چوب خام 21/1واردات چوب واسطه )

 باشد.( مربوط می25/0داخلی )

 
بررسی میانگین و انحراف معیار واردات و تولید  -1 جدول

 ( 1374-1395داخلی چوب )
Table 1. Average and standard deviation 

of imported wood and domestic raw 

materials over the period 1374-1395 

انواع 

چوب 

 وارداتی

میانگین)میلیون 

 مترمکعب(

انحراف 

 معیار

ضريب 

 تغییرات

 مینیمم ماکزيمم

چوب 

خام 

 وارداتی

47/0 42/0 89/0 64/1 0025/0 

چوب 

واسطه 

 وارداتی

56/0 67/0 21/1 70/2 012/0 

چوب 

نهايی 

 وارداتی

68/1 93/0 55/0 30/4 006/0 

چوب 

خام 

 داخلی

34/1 34/0 25/0 93/1 81/0 

 های مطالعهمأخذ: يافته
 

 روابط برقراری امکانات افزايش و ارتباطات گسترش

 جوامع میان و اجتماعی سیاسی تجاری، اقتصادی،

 و کاال جهانی تقاضای گسترش موجبتنها نه مختلف

 در کشورها تمام مشارکت لزوم بلکه شود،خدمات می

 اساس بر. کندفراهم می را جهانی تقاضای به پاسخگويی

 و تولیدی توان از که کشورهايی نظری، هایديدگاه

 باشند، برخوردار جهانی اقتصاددرصحنه  مطلوبی رقابتی

را  جهانی تجارت منافع از بیشتر مندیبهره استحقاق

 شاهداتم برخی و نظری هایديدگاه اساس بر. دارند

 طريق از جهانی جريان تجارت در دولت دخالت عملی،

 در اختالل موجب ایتعرفه غیر موانع و تعرفه وضع

 رفاه که گرددمی سبب بلندمدت در و شودمی تجارت

(. Zoghipour & Zibaei, 2010)يابد  کاهش المللیبین

عنوان ابزاری در جهت تسهیل واردات کاهش تعرفه به

مت واردات، کاهش تقاضا برای منجر به کاهش قی

کاالهای تولیدشده داخل و افزايش تقاضا برای کاالهای 

 Shahnooshi, 2016; Javanbakht and) شودوارداتی می

Salami, 2010) با توجه به تقاضای رو به افزايش چوب .

تواند های چوبی و نقشی که واردات چوب میو فرآورده

های ار بر جنگلدر تأمین تقاضای داخلی و کاهش فش

تواند کشور داشته باشد، کاهش موانع وارداتی می

محیطی محسوسی داشته پیامدهای رفاهی و زيست

 باشد.

دهد که بررسی مطالعات گذشته نشان می

وتحلیل تقاضای واردات های متعددی به تجزيهپژوهش

اند. اما بررسی چوب و تغییر تعرفه واردات پرداخته

های چوب در بین فرآورده ساختار واردات چوب و

در  ،مثال طوربهمطالعات داخلی و خارجی محدود است. 

توان به مطالعه مرکز قوانین شده مییبررسبین مطالعات 

1محیطی المللی زيستینب ( اشاره نمود که نشان 1999)

سبب  ی تجارت جهانی محصوالت جنگلیآزادسازداد 

ها در متافزايش تجارت اين محصوالت در اثر کاهش قی

های یجه منجر به تولید بیشتر فرآوردهدرنتبازار شده و 

با  Zhu et al. (2001)شود. صنعتی در جهان می

به بررسی GFPM  تولید جنگل جهانی استفاده از مدل

ی حقوق ورودی رو به افزايش محصوالت آزادسازتأثیر 

های جنگلی بر بازار چوب جهانی بین سال

تايج مطالعه نشان داد که پرداختند. ن 2010تا1998

های گمرکی موجب افزايش مبادله کاالهای حذف تعرفه

ای و نهايی نسبت به چوب خام در جهان چوبی واسطه

به بررسی اثرهای  Brooks et al. (2001)شود. می

ی حقوق ورودی آزادسازمحیطی اقتصادی و زيست

محصوالت جنگلی در آمريکا پرداختند و نشان دادند 

انتظار، حذف حقوق ورودی بر اساس پیمان  برخالف

ATL  ۀ متحداالتياتأثیر چندانی بر برداشت الوار در

بازار  Chunquan et al. (2004)آمريکا نداشته است. 

چین را با بررسی سری  ستيزطیمحچوب، تجارت و 

های چوبی، تولیدات چوبی زمانی حقوق ورودی فرآورده

صنعتی  چین، مقدار تولید و مصرف چوب گرد

                                                                                  
1. CIEL 
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( و همچنین، مقايسۀ منابع جنگلی چین با نهیبگرده)

. کشورهای بزرگ صنعتی دنیا موردبررسی قراردادند
نتايج اين مطالعه نشان داد که کاهش حقوق ورودی 

ها و افزايش های چوبی در طی سالچوب و فرآورده

های واردات اين محصوالت سبب کاهش فشار بر جنگل

های مختلف ت جنگل در ايالتاين کشور و کاهش برداش

تأثیر ورود چین به  Gan (2004)چین شده است. 

سازمان تجارت جهانی را بر تجارت جهانی محصوالت 

محاسبه جنگلی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل

موردبررسی قرار دارد و نتیجه گرفت که ورود چین به 

اين سازمان موجب افزايش قیمت محصوالت جنگلی به 

درصد و کاهش قیمت الوار، محصوالت چوبی،  4/0دازه ان

درصد شد.  1/0و انواع کاغذ به اندازه  رکاغذیخم

Kowero and Mabugu (2006) های به بررسی سیاست

کالن اقتصادی و جريان چوب صنعتی و تجارت چوب در 

زمانی  های سریهزيمبابوه پرداختند. در اين بررسی داد

دار صادرات و فروش الوار، نرخ تورم مقدار تولید الوار، مق

و نرخ تنزيل موردبررسی قرار گرفت. نتايج اين بررسی 

های چون آزادسازی تجاری نشان داد که اعمال سیاست

موجب تأسیس صنايع چوب با ظرفیت زياد و گسترش 

شده  مبابوهيزتولید محصوالت و ورود به بازار صادرات 

ای به ارزيابی در مطالعه Kolesnikova (2013)است. 

های مناطقی از ای بر توسعه جنگلهای تعرفهسیاست

با چین پرداختند. در اين مطالعه، با  مرزهمروسیه 

های گذشته به اين نتیجه رسیدند که بررسی داده

های اين های کاهش تعرفه چوب توسعه جنگلسیاست

در  Khosravi et al. (2018)مناطق را به همراه دارد. 

ی به ارزيابی اثرات آزادسازی واردات چوب در امطالعه

ايران پرداختند. در اين مطالعه تابع تقاضای واردات سه 

نوع از محصوالت چوبی شامل چوب خام، محصوالت 

چوبی نیمه فرآوری شده و محصوالت چوبی فرآوری 

عنوان يك متغیر شده برآورد و اثرات آزادسازی تجاری به

نتايج نشان داد که آزادسازی از اين تابع تحلیل گرديد. 

داری بر تجاری محصوالت چوبی اثر مثبت و معنی

 Guan and Kwee (2019)واردات اين محصوالت دارد. 

عنوان يك عامل ای بهبه بررسی اثر کاهش موانع تعرفه

ها در سطح جهان پرداختند. نتايج در حفظ جنگل مؤثر

-تعرفهاين مطالعه نشان داد که در صورت کاهش موانع 

تواند افزايش يابد. ای، تجارت محصوالت چوبی می

تواند در کاهش برداشت از افزايش واردات چوب می

 Shoeibi باشد. مؤثرجنگل و حفظ و صیانت اين منابع 

et al., (2010)  در تحقیقی تحت عنوان اثرهای تغییر

های تعرفۀ گمرکی واردات بر قاچاق چوب در جنگل

جه رسیدند که مقدار واردات شمال کشور به اين نتی

ای و تعرفه گمرکی چوب آالت خام به چوب آالت واسطه

گذارند. ترتیب بیشترين تأثیر را بر حجم قاچاق چوب می

در اين مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات 

معمولی رگرسیون عوامل مؤثر بر قاچاق چوب برآورد شد 

متوسط به ازای  طورو نتايج اين برآورد نشان داد که به

ای و تعرفۀ يك درصد تغییر حجم واردات چوب واسطه

درصد در  2/0و  25/0چوب خام، قاچاق چوب به ترتیب 

 Bafandeh and Rastinيابد. جهت عکس تغییر می

 ی واردات بر عرضهبه بررسی اثر نرخ تعرفه )2013(

صادرات صنايع چوب و صنايع کاغذ در ايران بین 

پرداختند. در اين مطالعه،  1390ا ت 1355های سال

صادرات با استفاده از روش خود  رگرسیون تابع عرضه

يکی  ( برآورد و نتايج نشان داد کهVARبرداری )توضیح

توجه به  ،از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشور

 صادرات غیرنفتی، ازجمله صنايع چوب و کاغذ است.

با عنوان  Layani and Esmaeili (2016)نتايج مطالعه 

ارزيابی آثار رفاهی کاهش تعرفه واردات چوب در ايران با 

استفاده از سیستم تقاضای تقريبا  ايده آل درجه دوم، 

ی وارداتی برقرار هاچوبنشان داد رابطه جانشینی بین 

است. همچنین، برآورد شاخص تغییرات جبرانی نشان 

ه های وارداتی منجر بدهد کاهش تعرفه انواع چوبمی

گردد و افزايش رفاه گروه تقاضاکنندگان چوب می

یجه کاهش درنتتغییرات مخارج تقاضاکنندگان چوب 

ی هاگروهتعرفه گمرکی چوب واسطه وارداتی، بیشتر از 

  باشد.ديگر می

مرور مطالعات در زمینه اثرات تغییر تعرفه واردات 

چوب بر متغیرهای مختلف اقتصادی نشان داد که در 

های جزيی استفاده شده عات داخلی از مدلتمامی مطال

های مختلف اقتصادی در اين است و ارتباط بین بخش

ها لحاظ نگرديده است. همچنین، مطالعات تحلیل

اند خارجی که تحلیل جامعی از اين اثرات ارايه کرده

 Gan (2004) توان به مطالعهبسیار کم است و تنها می
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اين، با توجه به اهمیت برای کشور چین اشاره کرد. بنابر

های کشور و نقشی که در زندگی بشر دارند، حفظ جنگل

ترين موضوعات و احیای اين منابع همواره از مهم

که در طی طوریگذاران بوده است. بهموردبحث سیاست

های متفاوتی ازجمله طرح های مختلف، سیاستسال

های کشور و حذف تعرفه واردات چوب صیانت از جنگل

يف و اجرا شده است. بر اساس مطالعات علمی که با تعر

 1342های هوايی در ايران در سال استفاده از عکس

 18های ايران معادل است، مساحت جنگل صورت گرفته

های برداریدلیل بهرهمیلیون هکتار برآورد شد، اما به

 ناهماهنگ و نامطلوب رويه و تغییر کاربری، مديريتبی

 طبیعی منابع هایعرصه با مرتبط هاینسازما و هاارگان

چوب، سطح  قاچاق از جلوگیری ها درعدم توان آن و

 1370میلیون هکتار در سال  4/12های ايران به جنگل

 هکتار هزار 130 که ساالنه حدودطوریکاهش يافت، به

جنگلی  هایعرصه مجموعه از و تخريب هاعرصه اين از

دلیل به 1384است. در سال شده  کاسته کشور

های اخیر صورت گرفت، هايی که در سالکاریجنگل

میلیون هکتار برآورد شد و  3/14های کشور سطح جنگل

های کشور در طبق آمارهای منتشر شده، سطح جنگل

و در سال میلیون هکتار  3/14به میزان  1389سال 

بوده است. از مجموعه  میلیون هکتار 7/10معادل  1395

های میلیون هکتار را عرصه 2/1ن فقط های ايراجنگل

تجاری و صنعتی با توان تولید مستمر چوب تشکیل 

ترين روند تخريبی دهد که اين سطوح مورد شديدمی

ها قرار داشته و دارند )سازمان برداریناشی از انواع بهره

(. سیر 1395آبخیزداری کشور،  ها، مراتع وجنگل

دامه خواهد صعودی مصرف چوب در کشور همچنان ا

های داشت و منابع داخلی تأمین چوب که تنها جنگل

شك محدود و تقريبا  یبشوند، شمال کشور محسوب می

ثابت هستند. اهمیت بررسی واردات چوب به کشور بر 

های اقتصادی منابع چوبی از ديدگاه روزافزوناساس نیاز 

ی است. شناخت الگوی واردات بررسقابلمحیطی و زيست

چوب با توجه به سهم باالی چوب وارداتی در انواع 

های اخیر بسیار حائز تأمین تقاضای داخلی در سال

طور مشخص منظور از الگوی واردات اهمیت است. به

ارزيابی واکنش انواع چوب در مقابل تغییرات تعرفه 

باشد. اين امر از طريق الگوی تعادل عمومی گمرکی می

 در اين مطالعه محقق خواهد شد.
 

 روش تحقیق

است که  یلیمستط سيماتر خرد، هایهداد ماتريس

را  یاجتماع یحسابدار سيتقريبا  تمام اطالعات ماتر

 سيماتر یهادهد. ستونیصورت خالصه نشان مبه

کارگزاران را نشان  یاهای خرد تعادل ترازنامهداده

، یدکنندگان)کارگزاران شامل تول دهدیم

آن بازارها  یسطرهاو ولت( کنندگان، نهادها و دمصرف

 نوين شکل ماتريس اينکند. یرا در اقتصاد مشخص م

 یکه برا باشدمی یسنت یاجتماع یحسابدارماتريس 

ارتباط  یچگونگو  مناسب است یتعادل عموم یسازمدل

دهد. یبهتر نشان م یها را با مدل تعادل عمومداده

 بانیتپش العاتخرد با استفاده از اط یهاداده سيماتر

 یهااز اطالعات حساب یرگیبهره و ستانده-جدول داده

و هم  گرددیم هیته اجتماعی-یحسابدار سيدرآمد ماتر

-و هم جدول داده اجتماعی – یحسابدار سيماتر

جذب  سيماتر كيساخت و  سيماتر كي از ستانده،

ابع وکار، ت یسادگ یبرا سيماتر نيا در اند.شدهساخته

 فرض داگالسکاب  کاالی مرکبو تولید  فرد تیمطلوب

 هيکار و سرما یرویشامل ننیز  دی. عوامل تولاست شده

 محاسبهقابل عمومی تعادل مدل کلّی ساختارد. نباشیم

 Banerjee)است  شده ارايه( 1) شکل در حاضر یمطالعه

& Alavalapati, 2009.) 
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 محاسبه ساختار کلّی مدل تعادل عمومی قابل -(1شکل )

Figure 1 - The general structure of the computable general equilibrium model 
 

(، ترکیب کاالها و عوامل تولید منجر به تولید و يا مصرف خواهد شد. بدين ترتیب جريان کاال 1در هر مرحله از شکل )

 شد.( ارايه 1بندی و متغیرهای مدل در جدول )و عوامل تولید در قالب چند بخش زير دسته
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 معرفی متغیرها و پارامترهای مدل -2جدول
Table 2- Introducing Model Variables and Parameters 

 تعريف نماد تعريف نماد

 قیمت نهاده مرکب چوب  سود تولید نهاده مرکب بخش چوب 

 قیمت نهاده مرکب ساير کاالها  سود تولید نهاده مرکب ساير بخش 

 قیمت عوامل تولید نیروی کار و سرمايه FP بخش چوبداخلی سود تولید ناخالص  

 قیمت محصول ناخالص داخلی چوب  ساير بخشسود تولید ناخالص داخلی  

 هاقیمت محصول ناخالص داخلی ساير بخش  بخش چوبسود تولید کاالی مرکب  

 (j=w,oها )ای بخشقیمت کاالهای واسطه  هاساير بخشسود تولید کاالی مرکب  

 قیمت وارداتی چوب برحسب پول داخلی  چوبسود فروش داخلی و صادرات  

 قیمت وارداتی ساير کاالها برحسب پول داخلی  ساير کاالهاسود فروش داخلی و صادرات  

f ( عوامل تولید نیروی کارL( و سرمايه )K)  قیمت صادراتی چوب برحسب پول داخلی 

w,QwY  قیمت صادراتی ساير کاالها برحسب پول داخلی  ب بخش چوبمرکو کاالی نهاده 

o,QoY خارجی قیمت صادراتی چوب و ساير کاالها برحسب پول   هامرکب ساير بخش و کاالی نهاده(j=w,o) 

wZ خارجی قیمت وارداتی چوب و ساير کاالها برحسب پول   تولید ناخالص داخلی چوب(j=w,o) 

oZ ها اير بخشتولید ناخالص داخلی س 
 

 (j=w,o) هاقیمت کاالی مرکب بخش چوب و ساير بخش

jX ای بخشکاالهای واسطه ( چوب و سايرj=w,o)  قیمت داخلی چوب 

 
 قیمت داخلی ساير کاالها  مالیات بر واردات چوب

 
 انداز خانوارهاپس hS مالیات بر واردات ساير کاالها

 
 انداز دولتپس gS های چوبهمالیات بر تولید چوب و فرآورد

 انداز خارجیان )کسری حساب جاری( برحسب پول خارجی پس ffS مالیات بر تولید ساير کاالها 
dT مالیات بر درآمد خانوار  ( مصارف خانوارj=w,o) 

jE ( صادرات چوب و ساير کاالهاj=w,o)  ( مصارف دولتj=w,o) 

jM ( واردات چوب و ساير کاالهاj=w,o) jI ای خريد کاالهای سرمايه( چوب و سايرj=w,o) 

jD ( کاالی داخلی چوب و ساير کاالهاj=w,o) UU مطلوبیت خانوار 
z, tm, tdt نرخ مالیات بر درآمد، تولید و واردات 
g, sshss انداز خانوار و دولتمیل نهايی به پس 

 نرخ ارز 

 های توابع مورد استفاده در مدلضرايب و کشش 

 های چوبی است.منظور از چوب، چوب و تمامی فرآورده

 

 الف( توليد داخلی

سازی سود مرحله اول( در اين مرحله به حداکثر

-حاصل از تولید نهاده مرکب در بخش چوب و فرآورده

های اقتصادی با توجه به های چوبی و ساير بخش

ها محدوديت عامل تولید )نهاده( مرکب برای اين بخش

رکیب دو نهاده نیروی کار و سرمايه در قالب يك که از ت

 شود، پرداخته شد.داگالس حاصل می-تابع کاب

(1)                                                                                            

 
(2)   

  

( به ترتیب مربوط به بخش چوب و 2( و )1روابط )

( oهای اقتصادی )( و ساير بخشwهای چوبی )فرآورده

است. اين روابط، حداکثر سازی سود حاصل از تولید 

نهاده مرکب با توجه به تابع تولید اين نهاده به تفکیك 

ی توابع سازحداکثرکند. از های مربوطه را بیان میبخش

مربوطه، توابع تقاضای  هایهدف با توجه به محدوديت

 شود.نهاده حاصل می

مرحله دوم( در اين مرحله شرط سود صفر برای 

های مربوطه اعمال شد. تولید ناخالص داخلی بخش

تولید ناخالص داخلی محصول برای بخش چوب و  چراکه

-های اقتصاد از ترکیب نهاده مرکب با نهادهساير بخش
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تابع تولید ها در قالب يك ای اين بخشهای واسطه

ها است، حاصل لئونتیف که بیانگر عدم جانشینی نهاده

شود و وجود توابع تولید لئونتیف سبب ايجاد اشکال می

 در محاسبات عددی خواهد شد.

 

 

(3) 

 

(4)   

  

ل از ترتیب بیانگر توابع سود حاص( به4( و )3روابط )

 هایتولید ناخالص داخلی و توابع تولید لئونتیف بخش

های اقتصادی های چوبی و ساير بخشچوب و فرآورده

 است.

 ب( دولت

دولت با اخذ مالیات مستقیم بر درآمد خانوار، مالیات 

تولیدی )مالیات بر محصول ناخالص داخلی( و تعرفه 

های اقتصادی وارداتی در بخش چوب و ساير بخش

شود که تمامی اين درآمد کرده و فرض میدرآمد کسب 

با يك سهم مشخص و ثابت از کاالها به مصرف دولت 

 رسد.می

 

(5)   
(6)  

 
(7)  

  
(8)  

 

ی مالیات دهندهنشان( به ترتیب 7( و )6(، )5روابط )

بر درآمد خانوار )پرداختی به عوامل تولید(، مالیات بر 

های های چوب و ساير بخشلید ناخالص داخلی بخشتو

ها است. اقتصادی و مالیات بر واردات اين بخش

( بیانگر برابری میزان مصارف دولت با 8همچنین، رابطه )

 يك سهم مشخص از خالص درآمدهای مالیاتی است. 

 گذاريانداز و سرمايهج( پس

در اين قسمت، فرض بر اين است که منابع پولی از 

نوارها، دولت و بخش خارجی گردآوری و برای خريد خا

گذاری( مورد استفاده قرار ای )سرمايهکاالهای سرمايه

گیرد. همچنین، در مدل تعادل عمومی فرض بر اين می

شده توسط عامل یآورجمعهای اندازاست که تمامی پس

ای با نسبت ثابتی اقتصادی صرف خريد کاالهای سرمايه

 شود.می

(9)   
(10)  
(11)  

انداز خانوار و ( به ترتیب توابع پس10( و )9روابط )

ها است و برابری عنوان سهمی از درآمد آندولت به

اندازهای ای با پسمیزان خريد کاالهای سرمايه

( 11شده توسط عامل اقتصادی در رابطه )یآورجمع

 است.  شده هيارا

 د( خانوار

انوار مطلوبیت خود را با توجه به در اين قسمت، خ

سازد. الزم به ذکر است که محدوديت بودجه حداکثر می

تابع مطلوبیت خانوار به فرم کاب داگالس در نظر گرفته 

شده است که بتوان امکان جانشینی کاالهای مصرفی 

 خانوار را فراهم ساخت.

 

(12)   
(13)   

صورت تابعی کاب لوبیت خانوار را به(، مط12رابطه )

های چوب و فرآورده داگالس از مصرف کاالهای بخش

دهد. رابطه های اقتصادی نشان میچوبی و ساير بخش

( نیز بیانگر برابری میزان هزينه خانوارها با میزان 13)

 ها است. دريافتی آن
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 الملله( تجارت بين

ی صادراتی يی قیمت جهانی برای کاالهازابرونفرض 

و وارداتی در نظر گرفته شده است. در اين قسمت، فرض 

-شود که اقتصاد با قیود مربوط به تعادل تراز پرداختمی

 ها مواجه است.

(14)  
(15)  
(16)   

 

ترتیب محاسبه قیمت صادرات ( به15( و )14روابط )

چوب  و واردات برحسب واحد پول داخلی کاالهای بخش

های اقتصادی از طريق های چوبی و ساير بخشو فرآورده

-ها را نشان مینرخ ارز در قیمت جهانی آن ضربحاصل

ها است که از ( نیز بیانگر تراز پرداخت16دهد. رابطه )

برابری ارز وارد شده به کشور و ارز خارج شده از کشور 

 دست آمده است.به

 جانشينی بين واردات و کاالهاي داخلیو( 

در اين قسمت، سود حاصل از تولید کاالی مرکب 

های چوبی و آورده( برای بخش چوب و فرQآرمینگتون )

های اقتصادی با توجه به تابع تولید متشکل ساير بخش

از کاالی داخلی و وارداتی با کشش جانشینی آرمینگتون 

( حداکثر سازی و توابع تقاضای واردات و CESثابت )

 شود.ج میکاالهای داخلی استخرا

(17)   

  

(18)   

  

( به ترتیب حداکثرسازی سود 18( و )17روابط )

حاصل از تولید کاالی مرکب با توجه به محدوديت تابع 

( تولید اين کاال تحت کشش جانشینی آرمینگتون )

های چوبی و ساير هثابت برای بخش چوب و فرآورد

 دهند.های اقتصادی را نشان میبخش

 ز( تبديل ميان کاالهاي داخلی و صادراتی

در اين مرحله، سود حاصل از فروش داخلی و 

ها با توجه به تابع تبديلی با صادرات محصوالت بخش

( حداکثر سازی و توابع عرضه برای CETکشش ثابت )

 شود.صادرات و کاالهای داخلی حاصل می

(19)   

  

(20)   

  

 

ترتیب بیانگر حداکثرسازی ( به20( و )19روابط )

سود حاصل از فروش کاالهای داخلی و صادراتی با توجه 

( به محدوديت تابع تبديلی تحت کشش جانشینی )

وبی و ساير های چثابت برای بخش چوب و فرآورده

 های اقتصادی هستند.بخش

 ح( شرايط تسويه بازار

در اين قسمت، شرط برابری تقاضا و عرضه برای 

های چوبی و ساير چوب و فرآورده کاالی مرکب بخش

( 22( و )21های اقتصادی به ترتیب در روابط )بخش

 شود.بیان می

(21)   
(22)   

 وارداتی چوب ست کاهش تعرفهط( اعمال سيا

در اين مطالعه، به بررسی اثرات اقتصادی کاهش 

های تعرفه واردات محصوالت بخش چوب و فرآورده

، 20چوبی پرداخته شده است. برای اين منظور، کاهش 

درصدی نرخ تعرفه بر واردات اين  100و  80، 60، 40

ی اقتصادی ( اعمال و اثرات آن بر متغیرهامحصول )

مهم سنجیده شد. الزم به ذکر است که اين تغییرات بر 

های چوبی اعمال شده میانگین نرخ تعرفه انواع گروه

-( چوب و فرآوردهاست.کاهش نرخ تعرفه واردات )

سود حاصل از تولید کاالی مرکب های چوبی بر 

های چوبی و آورده( برای بخش چوب و فرQآرمینگتون )

نبال آن تابع تقاضای واردات و کاالی داخلی اين به د

انداز دولت و به دنبال آن (، پس17محصوالت )رابطه 

(، مالیات بر 11و  10ای )روابط خريد کاالهای سرمايه

های چوبی و به دنبال آن مخارج واردات چوب و فرآورده

يك اثر خواهد گذاشت. تغییر در هر (8و  7روابط دولت )
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ها خود تغییر در ساير متغیرها خواهد شد از اين متغیر

 که در روابط فوق قابل مشاهده است.

های مورد نیاز در اين تحقیق از بانك مرکزی و داده

ای استخراج شده است. مرکز آمار ايران و اسناد کتابخانه

که  1395های خرد سال در اين مطالعه از ماتريس داده

ستاده تهیه  -ههای پشتیبان جدول دادی دادهبر پايه

ستاده برای -گرديده، استفاده شده است. جدول داده

بخش )ستون  99کاال )سطر( و  147دارای  1395سال 

( است. الزم به ذکر است که مدل تعادل عمومی 

طراحی  GAMS افزارنرممحاسبه در اين مطالعه در قابل

 و اجرا شده است.

 

 نتایج و بحث

ا فرض عدم تغییر در اين مطالعه پارامترهای مدل ب

های چوبی و ساير تعرفه برای بخش چوب و فرآورده

شوند. اين های اقتصادی تعیین و کالیبره میبخش

عنوان سناريوی مبنا نام گرفته و مقادير سناريو به

ی پارامترها عنوان مبنايی برای مقايسهپارامترهای آن به

قرار خواهد گرفت. در  مدنظردر سناريوهای بعدی 

های مختلف چوب و ( نرخ تعرفه واردات گروه3) جدول

های چوبی ارايه شده است. بررسی میزان تعرفه فرآورده

دهد که چوب های وارداتی نشان میگمرکی انواع چوب

درصد در طی  23/17واسطه وارداتی با میانگین تعرفه 

باالترين میانگین نرخ تعرفه را  1374-1392هایسال

غییرات نرخ تعرفه چوب خام دارا بوده است. ضريب ت

تغییرات تعرفه چوب  کهدهد می ( نشان51/0وارداتی )

خام اثر کمتری نسبت به دو گروه ديگر، بر میزان واردات 

باشد. میانگین نرخ تعرفه اين گروه چوبی معادل  داشته

آمد. برای گروه چوب نهايی نیز  به دستدرصد  43/5

درصد و  81/11میانگین و ضريب تغییرات به ترتیب 

 باشد.درصد می 55/0

اطالعات مستخرج شده در سناريوی مبنا،  بر اساس

 30های آن میانگین کلّی تعرفه بخش چوب و فرآورده

درصد در نظر گرفته شد. پس از سناريوی مبنا، ساير 

 60درصدی،  40درصد،  20کاهش  صورتبهسناريوها 

درصدی تعرفه تعريف  100يت درنهاو  80درصدی و 

 ه است.شد

 

میانگین و انحراف معیار نرخ تعرفه وارداتی انواع  -2جدول

 1374-1392ی زمانی چوب طی دوره
Table 2. Average and standard 

deviation of import tariff rate over the 

period 1374-1392 

 سال

چوب آالت خام 

 )درصد(

 چوب خام وارداتی
Imported 

raw wood 

چوب آالت 

ری نیمه فرآو

 شده )درصد(
half-

processed 

wood 

چوب آالت 

فرآوری 

شده 

 )درصد(
Final 

wood 
1374 5 0.73 6.67 

1375 5 1.91 7.45 

1376 5 3.30 19.99 

1377 5.04 1.60 18.23 

1378 10.02 56.77 25.37 

1379 10 40.53 19.56 

1380 13.85 32.46 21.97 

1381 1.11 4.92 1.62 

1382 5 10.16 7.55 

1383 4 9.01 11.42 

1384 4 8.76 6.75 

1385 4 17.91 7.78 

1386 4 18.20 6.31 

1387 4 22.96 8.03 

1388 4 25.8 7.87 

1389 4.8 11.14 16.31 

1390 4.8 19.49 7.66 

1391 4.8 20.94 9.10 

1392 4.8 20.94 9.10 

 میانگین
Average 

5.43 17.23 11.81 

 معيارانحراف
SE 2.77 14.14 6.38 

 تغييراتضريب
CV 

0.51 0.82 0.55 

 

-نتايج محاسبه اثرات کاهش تعرفه چوب و فرآورده

( گزارش شده است. بر اساس 3های چوبی در جدول )

توان بیان نمود که کاهش تعرفه گمرکی چوب نتايج می

های چوبی باعث افزايش واردات اين بخش و فرآورده

ش تعرفه چوب و يگر، کاهدعبارتبهگرديده است. 

شدن قیمت اين  ترارزانهای چوبی باعث فرآورده

شده است.  هاآنو در نهايت، افزايش تقاضای  هافرآورده

های چوبی در حالت پايه شاخص واردات چوب و فرآورده

است  آمده دستبه 996/0ییر نرخ تعرفه معادل تغعدمو 

ی تجاری اين آزادسازکه در پس از حذف کامل تعرفه و 

است که نمايانگر  آمدهدستبه 403/1شاخص معادل 
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درصد در واردات چوب و  7/40افزايش حدودا  

 باشد.یمهای چوبی فرآورده

دهد که با کاهش تعرفه بخش چوب نتايج نشان می

ها نیز افزايش های چوبی واردات ساير بخشو فرآورده

تر، در سناريوی مبنا شاخص طور جزيیيافته است. به

دست به 991/0های اقتصادی معادل ت ساير بخشواردا

-آمده است که پس از حذف کامل تعرفه چوب و فراورده

 032/1درصد افزايش به  3/3های چوبی اين شاخص با 

رسیده است. از آنجايی که بخش قابل توجهی از 

های چوبی به عنوان کاالی واسطه در تولید ساير فرآورده

ا، افزايش واردات چوب و کند. لذها ايفای نقش میبخش

ها به عنوان های چوبی و قرار گرفتن اين فرآوردهفرآورده

ها و تواند به رونق ساير بخشنهاده در چرخه تولید می

ها نیز منجر شود. از در نتیجه افزايش تقاضای واردات آن

های خارجی سوی ديگر، واردات تابع درآمد ملی و قیمت

توان انتظار داشت آمد ملی میباشد. لذا، با افزايش درمی

ها نیز با افزايش همراه باشد که که واردات ساير بخش

 Guan and Kwee اين نتايج مطابق با نتايج مطالعه

 . است (2019)

( حاکی از آن است که کاهش تعرفه 3نتايج جدول )

های چوبی باعث افزايش تولید بخش چوب و فرآورده

ش تعرفه بخش چوب ناخالص ملی گرديده است. با کاه

های چوبی قیمت کاالی جانشین وارداتی و فرآورده

نسبت به کاالی همتای داخل خود کاهش يافته است و 

توان انتظار داشت که تقاضا برای کاالی در نتیجه، می

داخلی )با فرض يکسان بودن کاالها( با کاهش همراه 

ها و در نتیجه، افزايش باشد. کاهش قیمت اين فرآورده

-ها در فرايند تولید بهابت پذيری و قرار گرفتن آنرق

تواند منجر به افزايش ای میعنوان يك نهاده واسطه

-تولید داخلی و در نتیجه، تولید ناخالص ملی گردد. به

تر، در سناريوی مبنا و عدم تغییر در تعرفه طور جزيی

های چوبی تولید ناخالص ملی گمرکی چوب و فرآورده

هزار میلیارد ريال محاسبه شده است.  686/7344معادل 

درصد در میزان تعرفه تولید ناخالص ملی  100با کاهش 

هزار میلیارد ريال افزايش می يابد. لذا، با  406/7430به 

تغییر تعرفه چوب واسطه و خام و به تعبیری تغییر 

ضمن افزايش رفاه گروه  توانیمها قیمت آن

ان جانشینی بین تقاضاکنندگان چوب، با توجه به میز

های داخلی و خارجی، به رونق صنايع تولیدی و فرآورده

 وهای چوبی تأمین تقاضای داخلی برای چوب و فرآورده

تواند کمك نمود، که نتیجه اين بهبود تولید می کاغذ

افزايش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشد. از سوی 

های کشور و ديگر، با توجه به روند نزولی سطح جنگل

اهمیت حفظ اين منابع برای آيندگان، حذف تعرفه 

تواند به کاهش برداشت از منابع داخلی نیز گمرگی می

منجر شود. الزم به ذکر است که افزايش درآمد مّلی در 

های آن اثر آزاد سازی کامل واردات چوب و فرآورده

نسبت به شرايط مبنا چندان معنی دار و محسوس 

که درآمد ملی ناشی از نیست. اما حداقل اين است 

و خسارتی به تولید  واردات زياد محصوالت چوبی لطمه

 داخل وارد نیاورده است.

درصدی  20در نهايت، نتايج نشان داد که با کاهش 

-تعرفه واردات میزان سطح تولید بخش چوب و فرآورد

درصد تعرفه  20های چوبی افزايش اما کاهش بیشتر از 

رصدی سطح تولید بخش د 86/2وارداتی باعث کاهش 

دست شود. طبق نتايج بههای چوبی میچوب و فرآورده

های چوبی آمده، سطح فعالیت بخش چوب و فرآورده

-داخلی در ابتدا افزايش و سپس، با کاهش همراه می

تواند ناشی از اين باشد که باشد. علت اين يافته می

های درصدی واردات چوب و فرآورده 20کاهش تعرفه 

ای شود که میزان واردات کاالهای واسطهعث میآن با

چوب افزايش و در نتیجه، میزان تولید داخل زياد شود. 

های آن، اما دلیل کاهش تولید داخلی چوب و فرآورده

درصدی  100درصدی تعرفه تا کاهش  40بعد از کاهش 

تواند ناشی از واردات زياد محصوالت چوب آن می

ین نیازهای داخلی باشد. فرآوری شده و در نتیجه، تأم

اين امر بستگی به کشش جانشینی بین فرآورده های 

وارداتی و داخلی دارد. بنابراين، برای دستیابی به هدف 

های داخل کشور به منظور تولید کاهش فشار بر جنگل

-های چوبی الزم است تا بههرچه بیشتر چوب و فرآورده

ر حالی طور کامل تعرفه واردات برداشته شود. اين د

برای  Guan and Kwee (2019)ی است که در مطالعه

تمامی سناريوهای کاهش تعرفه واردات، کاهش سطح 

ها دنبال آن کاهش فشار بر جنگلتولید داخلی و به

 . نتیجه گرفته شده است
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Table 3: Impact of tariff rate reduction on wood and wood products on desired variables 
 

 درآمد

هزار میلیارد 

 ريال
Income 

 

سطح تولید 

چوب و فرآورده های 

 چوبی
Level of 

production of 

wood and 

wood products 

 

واردات ساير 

 بخش ها
Importing 

other sectors 
 

 

واردات بخش 

ورده های چوب و فرآ

 چوبی
Import of 

wood and 

wood products 

 

 تعرفه

بخش چوب و فرآورده 

 های چوبی
Tariff for wood 

and wood products 

 درصدی 0کاهش   0.996  0.991  1  7344.68
0% decrease 

 درصدی 20کاهش   0.647  0.949  3.864  7349.60
20% decrease 

 درصدی 40کاهش   0.785  0.977  2.313  7354.54
40% decrease 

 درصدی 60کاهش   0.941  0.985  1.246  7366.178
60% decrease 

 درصدی 80کاهش   1.142  1.017  1  7373.217
60% decrease 

 درصدی 100کاهش   1.403  1.032  1  7430.406
100% decrease 

 های محققمنبع : يافته

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

بحث جهانی شدن و پیوستن به سازمان  با توجه به

ی اخیر و با توجه به اهمیت هاسالتجارت جهانی در 

ی گمرکی کشور و کاهش تعرفه هاجنگلطرح صیانت از 

تقاضای داخلی و  تأمینعنوان راهکاری در جهت به

ی کشور، دولت بايد هاجنگلرويه از کاهش برداشت بی

آورد. لذا، نتايج  عملدر اين زمینه اقدامات مقتضی را به

حاصل از بررسی اثرات رفاهی، ناشی از اعمال اين 

)کاهش تعرفه و کاهش برداشت داخلی(  هااستیس

باشد تا  گذاراناستیسراهنمای خوبی برای  تواندیم

ای مناسب بهترين نتیجه بتوانند با اعمال سیاست تعرفه

بررسی اثرات  منظوربهرا بدست آورند. در اين مطالعه، 

 اهش تعرفه چوب از مدل تعادل عمومی استفاده شد.ک

توان استنباط بنابراين، با توجه به نتايج حاصله می

کرد که کاهش تعرفه واردات چوب، افزايش درآمد ملی و 

دنبال های اقتصادی را بهواردات اين بخش و ساير بخ

دارد. همچنین، نتايج بیانگر آن است که از يك سوی، 

ای تولید عنوان کاالی واسطهب خام بهافزايش واردات چو

های چوبی، باعث افزايش سطح فعالیت بخش فرآورده

شود و از سوی ديگر، اين های چوبی میچوب و فرآورده

و  های چوبیکاهش تعرفه باعث افزايش واردات فرآورده

به دنبال آن تأمین نیاز داخل و در نتیجه، کاهش سطح 

عبارت ديگر، با کاهش بهگردد. فعالیت در اين صنعت می

 کدام هر داخلی و وارداتی زياد تعرفه واردات، چوب

 که فرض اين با .دنکنیم تأمین را داخلی نیاز از بخشی

 و واسطه هایچوب تولید برای نیز وارداتی خام چوب

 خام چوب ورود با گفت توانمی رود،می کاربه نهايی

 باشد اخلد مصرف مطلوب که نحویبه آن فرآوری امکان

 جانشین تواندمی وارداتی چوب خام لذا، و دارد وجود

باشد و سطح فعالیت اين بخش در  داخل خام چوب

بنابراين، بر اساس نتايج، پیشنهاد . داخل را کاهش دهد

برداری بیش از حد از شود که با توجه به بهرهمی

ها و همچنین، مساعدت کاهش تعرفه به کاهش جنگل

شود تعرفه واردات ی داخلی، توصیه میهافشار بر جنگل

چوب بر اساس يك برنامه زمانی کاهش يابد. در اين 

برنامه زمانی الزم است مواردی مانند امکان تطابق 

صنايع وابسته مورد توجه قرار گیرد. البته کاهش تعرفه 

بر اساس الزامات سازمان تجارت جهانی که ايران نیز در 
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کند، حائز ش میجهت عضويت در اين سازمان تال

هايی مانند توان سیاستاهمیت است. در پايان، می

های توسعه زراعت چوب به منظور تأمین حمايت از طرح

بخشی از نیازهای چوبی و يا نظارت بر برداشت اصولی از 

های کشور و البته تغییر صنايع در جهت استفاده جنگل

ر های وارداتی در فرآيند تولید در کنابهتر از چوب

های چوبی را در کاهش تعرفه واردات چوب و فرآورده

گذاران در های کشور به سیاستجهت صیانت از جنگل

 اين عرصه پیشنهاد کرد.
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