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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.
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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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ارزیابی نقش کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب بر صیانت از جنگلها
و متغیرهای کالن اقتصادی در ایران
3

ارجمند سلطانی زاده ،1سیدنعمت اله موسوی ،*2بهاالدین نجفی
 ،1دانشجوی دکترای اقتصادکشاورزی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت،مرودشت،ایران
 ،2دانشیار وعضوهیات علمی گر وه اقتصادکشاورزی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت،مرودشت،ایران
 ، 3استادگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه ازاد اسالمی واحد مرودشت،مرودشت،ایران
(تاریخ دریافت -98/10/26 :تاریخ تصویب)99/6/31 :

چكیده

بکارگیری سیاستهای تغییر تعرفه در عرصه تجارت ،در دهههای اخیر مورد توجه خاص
کشورها ،مخصوص ًا کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است .با توجه به افزایش تقاضا برای
محصوالت چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی ،واردات چوب و فرآوردههای چوبی از
اهمیت بسزایی برخوردار میباشد .از طرف دیگر ،افزايش واردات چوب در تأمين تقاضاي
داخل و کاهش فشار بر جنگلهاي کشور میتواند موثر باشد .بنابراين ،در مطالعه حاضر،
آثار کاهش تعرفه چوب و فرآوردههای چوبی بر تولید ناخالص ملی ،واردات بخشهای
اقتصادی و تولید داخلی چوب و فراوردههای چوبی و به دنبال آن ،فشار بر جنگلها بر اساس
یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مورد ارزیابی قرار گرفته است .این مدل بر مبنای
ماتریس دادههای خرد سال  1395طراحی شد .نتایج نشان داد که کاهش تعرفه واردات چوب

و فرآوردههای چوبی باعث افزایش واردات بخش چوب و فرآورده های چوبی و سایر بخش-
ها ،تولید ناخالص ملی و رفاه شده است .همچنین ،با توجه به کاهش سطح تولید داخلی

چوب و فرآوردههای چوبی در اثر کاهش هرچه بیشتر تعرفه واردات این محصول میتوان
کاهش فشار بر جنگلهای داخل کشور را نتیجه گرفت .بنابراین ،توصیه میشود تعرفه واردات
چوب بر اساس یک برنامه زمانی مشخص کاهش یابد که در این برنامه زمانی الزم است
مواردی مانند روابط بین انواع چوب و امکان تطابق صنایع وابسته مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :تعرفه واردات ،چوب و فرآوردههای چوبی ،تولید ناخالص ملی،تعادل
عمومی محاسبه پذیر
مقدمه
جنگلها ارزش اقتصادی و زيستمحیطی زيادی
دارند ،بهطوریکه در برخی کشورها ،جنگلها بهعنوان
مهمترين منبع درآمدزا مطرح بوده و اقتصاد آنها
وابسته به منابع جنگلی است .افزايش جمعیت انسانی،
متنوع شدن نیازها و آزمندی انسانها ،بهخصوص در

دوران پس از انقالب صنعتی ،تعادل و تناسب حضور
انسان و بهرهبرداری وی از اين عرصهها را دچار مخاطره
نموده و فشار بسیاری را به اين عرصهها وارد کرده است
( .)Shamekhi & Mirmohammadi, 2012نگاه
آدمی در اين دوران به جنگلها بدون در نظر گرفتن
نقشهای بیبديل جنگل ،صرفا نگاه سودمندانه بهعنوان
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يك معدن چوب بوده است که سبب شد تا سطوح
جنگل در مناطق مختلف دنیا به شدت در معرض
تخريب قرار گرفته و بهرهبرداری و نابودی بیحدوحصر
جايگزين همزيستی مسالمتآمیز انسان و جنگل در کنار
همديگر شود ( .)Layani & Esmaeili, 2016بر اساس
اطالعات ) FAO (2016مساحت جنگلهای ايران معادل
 6/56درصد از مساحت کشور گزارش شده است .بر
اساس با توجه به رشد جمعیت در کشور ،سرانه جنگل
به ازای هر ايرانی کمتر از  0/2هکتار ارزيابی شد که
يكچهارم سرانه جهانی است .اين سرانه پايین از
يكسو ناشی از کمبود نزوالت جوی و شرايط خشك
حاکم بر کشور است که مانع از استقرار و تکامل
جنگلها در بسیاری از مناطق کشور شده و از سوی
ديگر ،بهرهبرداری بیرويه باعث کاهش سطح جنگلهای
کشور در سالهای گذشته شده است.
در حال حاضر با توجه به افزايش چشمگیر جمعیت
در کشور از يكسو و از سوی ديگر ،بهدلیل مسايل
فرهنگی و تغییر در شیوههای زندگی و افزايش تقاضا
برای محصوالت چوبی ،مسائل مربوط به تولید و مصرف
فرآوردههای چوبی در کشور از اهمیت و جايگاه ويژهای
برخوردار شده است .افزايش تقاضای فرآوردههای چوبی
موجب باال رفتن نیاز صنايع چوبی کشور گرديده است و
همین امر کمبود چوب را روزافزون نموده است ( Adeli,
 .)2011بهطوریکه اين کمبود چوب باعث تعطیلی
بسیاری از کارخانهها و غیررقابتی شدن تولیدات
کارخانههای ديگر در سطح کشور خواهد شد ( Layani,
 .)2013ازاينرو ،بايد با مديريت و آيندهنگری سعی شود
تا با استفاده از منابع محدود ،تا حد امکان پاسخگوی
نیازهای متنوع جوامع بشری بود .صنايع چوب و کاغذ
کشور نیز علیرغم گذشت حدود نیمقرن از عمر آن و
توسعه نسبتا کم ،در حال حاضر با مشکالت عديدهای
روبروست .لذا ،واردات چوب و فرآوردههای چوبی که در
سطح بینالملل بسیار مرسوم است ،میتواند نقش به-
سزايی در تأمین تقاضای داخلی و کاهش فشار بر
جنگلهای کشور داشته باشد .بررسی سیاستهای
مرتبط با تجارت چوب در هر کشور به دلیل تأثیر بر
مقدار برداشت و سیاستهای منجر به مديريت جنگلها،
مناطق جنگلی و نیز صنايع چوب ،موضوع بسیاری از

تحقیقات را به خود اختصاص داده است

( Shoeibi et

.)al., 2010

کشور ايران با توجه به کمبود منابع جنگلی و هم-
چنین ،طرحهای صیانت از جنگلها ،با مشکل جدی
تأمین مواد اولیه چوبی جهت تولید فرآوردههای مختلف
سلولزی مواجه میباشد .به اعتقاد جمعی از کارشناسان
منابعطبیعی و جنگلداری ،افزايش واردات ،بازيافت
فرآوردههای کاغذی ،راهاندازی خطوط صنعتی بازيافت،
اعمال مديريت اصولی بر جنگل ،توسعه زراعت چوب،
اجرای طرحهای علمی و رفع عوامل تخريب بهعنوان
راهکارهايی برای رفع کمبود مواد اولیه توسعه صنايع
چوب و کاغذ کشور مورد توجه قرار گیرد تا ضمن تأمین
تقاضای داخلی ،صنايع داخلی از بحران خارج شوند
( .)Khosravi et al., 2018لذا ،با توجه به نقش واردات
چوب در تأمین تقاضای داخل و کاهش فشار بر
جنگلهای کشور ،مطالعه بر روی آن ضرورت میيابد .با
توجه به نقشی که چوب و فرآوردههای چوبی ازجمله
کاغذ در زندگی بشر دارد ،هر کشوری بخشی از مخارج
خود را به تأمین آن اختصاص میدهد .بخشی از اين
نیازهای چوبی کشور میتواند از طريق منابع داخلی و
بخش ديگر از طريق واردات چوب و فرآوردههای چوبی
از کشورهای مختلف؛ بهصورت واردات چوب خام (گرده
و کنده ،چوب اره شده ،چوب خام سوختی) ،فرآوردههای
چوبی واسطه (تخته ،اوراق فشرده ،تخته فیبر ،خمیر
چوب و تخته فیبری ،چوب متراکم شده) و فرآوردههای
چوبی نهايی (اشیاء چوبی ،کاغذ و مقوا ،مبلمان و
نشیمنهای چوبی ،کتاب و روزنامه ،عکس و نقشه
کاغذی) تأمین گردد .بهطورکلی بررسی آمار و اطالعات
واردات چوب به کشور طی سالهای  1374-1395نشان
میدهد بیشترين میانگین واردات چوب به کشور مربوط
به چوب نهايی ( 1/68میلیون مترمکعب) میباشد و
چوب واسطه و خام وارداتی با میانگین واردات  0/56و
 0/47میلیون مترمکعب در ردههای بعدی قرار دارند.
میانگین برداشت چوب خام از جنگلهای کشور تا سال
 1393برابر  1/34میلیون مترمکعب میباشد که در
مقابل واردات چوب خام وارداتی عدد قابلتوجهی است.
ماکزيمم واردات چوب خام ،واسطه و نهايی در طی دوره
موردمطالعه به ترتیب  2/70 ،1/64و  4/30میلیون
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مترمکعب میباشد .ضريب تغییرات که از تقسیم انحراف
معیار بر میانگین واردات محاسبه شده است ،میزان
پراکندگی مقدار واردات و تولید را از میانگین آن نشان
میدهد .بر اساس نتايج بیشترين ضريب تغییرات به
واردات چوب واسطه ( )1/21و کمترين آن به چوب خام
داخلی ( )0/25مربوط میباشد.
جدول  -1بررسی میانگین و انحراف معیار واردات و تولید
داخلی چوب ()1374-1395
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

ماکزيمم

مینیمم

چوب
خام
وارداتی
چوب
واسطه
وارداتی
چوب
نهايی
وارداتی
چوب
خام
داخلی

0/47

0/42

0/89

1/64

0/0025

0/56

0/67

1/21

2/70

0/012

1/68

0/93

0/55

4/30

0/006

1/34

0/34

0/25

1/93

0/81

مأخذ :يافتههای مطالعه

گسترش ارتباطات و افزايش امکانات برقراری روابط
اقتصادی ،تجاری ،سیاسی و اجتماعی میان جوامع
مختلف نهتنها موجب گسترش تقاضای جهانی کاال و
خدمات میشود ،بلکه لزوم مشارکت تمام کشورها در
پاسخگويی به تقاضای جهانی را فراهم میکند .بر اساس
ديدگاههای نظری ،کشورهايی که از توان تولیدی و
رقابتی مطلوبی درصحنه اقتصاد جهانی برخوردار باشند،
استحقاق بهرهمندی بیشتر از منافع تجارت جهانی را
دارند .بر اساس ديدگاههای نظری و برخی مشاهدات
عملی ،دخالت دولت در جريان تجارت جهانی از طريق
وضع تعرفه و موانع غیر تعرفهای موجب اختالل در
تجارت میشود و در بلندمدت سبب میگردد که رفاه
بینالمللی کاهش يابد (.)Zoghipour & Zibaei, 2010
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کاهش تعرفه بهعنوان ابزاری در جهت تسهیل واردات
منجر به کاهش قیمت واردات ،کاهش تقاضا برای
کاالهای تولیدشده داخل و افزايش تقاضا برای کاالهای
وارداتی میشود ( Shahnooshi, 2016; Javanbakht and
 .)Salami, 2010با توجه به تقاضای رو به افزايش چوب
و فرآوردههای چوبی و نقشی که واردات چوب میتواند
در تأمین تقاضای داخلی و کاهش فشار بر جنگلهای
کشور داشته باشد ،کاهش موانع وارداتی میتواند
پیامدهای رفاهی و زيستمحیطی محسوسی داشته
باشد.
بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد که
پژوهشهای متعددی به تجزيهوتحلیل تقاضای واردات
چوب و تغییر تعرفه واردات پرداختهاند .اما بررسی
ساختار واردات چوب و فرآوردههای چوب در بین
مطالعات داخلی و خارجی محدود است .بهطور مثال ،در
بین مطالعات بررسیشده میتوان به مطالعه مرکز قوانین
1
بینالمللی زيستمحیطی ( )1999اشاره نمود که نشان
داد آزادسازی تجارت جهانی محصوالت جنگلی سبب
افزايش تجارت اين محصوالت در اثر کاهش قیمتها در
بازار شده و درنتیجه منجر به تولید بیشتر فرآوردههای
صنعتی در جهان میشود Zhu et al. (2001) .با
استفاده از مدل تولید جنگل جهانی  GFPMبه بررسی
تأثیر آزادسازی حقوق ورودی رو به افزايش محصوالت
جنگلی بر بازار چوب جهانی بین سالهای
1998تا 2010پرداختند .نتايج مطالعه نشان داد که
حذف تعرفههای گمرکی موجب افزايش مبادله کاالهای
چوبی واسطهای و نهايی نسبت به چوب خام در جهان
میشود Brooks et al. (2001) .به بررسی اثرهای
اقتصادی و زيستمحیطی آزادسازی حقوق ورودی
محصوالت جنگلی در آمريکا پرداختند و نشان دادند
برخالف انتظار ،حذف حقوق ورودی بر اساس پیمان
 ATLتأثیر چندانی بر برداشت الوار در اياالتمتحدۀ
آمريکا نداشته است Chunquan et al. (2004) .بازار
چوب ،تجارت و محیطزيست چین را با بررسی سری
زمانی حقوق ورودی فرآوردههای چوبی ،تولیدات چوبی
چین ،مقدار تولید و مصرف چوب گرد صنعتی
1. CIEL

884

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،4

(گردهبینه) و همچنین ،مقايسۀ منابع جنگلی چین با

کشورهای بزرگ صنعتی دنیا موردبررسی قراردادند.
نتايج اين مطالعه نشان داد که کاهش حقوق ورودی
چوب و فرآوردههای چوبی در طی سالها و افزايش
واردات اين محصوالت سبب کاهش فشار بر جنگلهای
اين کشور و کاهش برداشت جنگل در ايالتهای مختلف
چین شده است Gan (2004) .تأثیر ورود چین به
سازمان تجارت جهانی را بر تجارت جهانی محصوالت
جنگلی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابلمحاسبه
موردبررسی قرار دارد و نتیجه گرفت که ورود چین به
اين سازمان موجب افزايش قیمت محصوالت جنگلی به
اندازه  0/4درصد و کاهش قیمت الوار ،محصوالت چوبی،
خمیرکاغذ و انواع کاغذ به اندازه  0/1درصد شد.
) Kowero and Mabugu (2006به بررسی سیاستهای
کالن اقتصادی و جريان چوب صنعتی و تجارت چوب در
زيمبابوه پرداختند .در اين بررسی دادههای سری زمانی
مقدار تولید الوار ،مقدار صادرات و فروش الوار ،نرخ تورم
و نرخ تنزيل موردبررسی قرار گرفت .نتايج اين بررسی
نشان داد که اعمال سیاستهای چون آزادسازی تجاری
موجب تأسیس صنايع چوب با ظرفیت زياد و گسترش
تولید محصوالت و ورود به بازار صادرات زيمبابوه شده
است Kolesnikova (2013) .در مطالعهای به ارزيابی
سیاستهای تعرفهای بر توسعه جنگلهای مناطقی از
روسیه هممرز با چین پرداختند .در اين مطالعه ،با
بررسی دادههای گذشته به اين نتیجه رسیدند که
سیاستهای کاهش تعرفه چوب توسعه جنگلهای اين
مناطق را به همراه دارد Khosravi et al. (2018) .در
مطالعهای به ارزيابی اثرات آزادسازی واردات چوب در
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
شده برآورد و اثرات آزادسازی تجاری بهعنوان يك متغیر
از اين تابع تحلیل گرديد .نتايج نشان داد که آزادسازی
تجاری محصوالت چوبی اثر مثبت و معنیداری بر
واردات اين محصوالت داردGuan and Kwee (2019) .
به بررسی اثر کاهش موانع تعرفهای بهعنوان يك عامل
مؤثر در حفظ جنگلها در سطح جهان پرداختند .نتايج
اين مطالعه نشان داد که در صورت کاهش موانع تعرفه-

ای ،تجارت محصوالت چوبی میتواند افزايش يابد.
افزايش واردات چوب میتواند در کاهش برداشت از
جنگل و حفظ و صیانت اين منابع مؤثر باشدShoeibi .
) et al., (2010در تحقیقی تحت عنوان اثرهای تغییر
تعرفۀ گمرکی واردات بر قاچاق چوب در جنگلهای
شمال کشور به اين نتیجه رسیدند که مقدار واردات
چوب آالت واسطهای و تعرفه گمرکی چوب آالت خام به
ترتیب بیشترين تأثیر را بر حجم قاچاق چوب میگذارند.
در اين مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات
معمولی رگرسیون عوامل مؤثر بر قاچاق چوب برآورد شد
و نتايج اين برآورد نشان داد که بهطور متوسط به ازای
يك درصد تغییر حجم واردات چوب واسطهای و تعرفۀ
چوب خام ،قاچاق چوب به ترتیب  0/25و  0/2درصد در
جهت عکس تغییر میيابدBafandeh and Rastin .
) (2013به بررسی اثر نرخ تعرفهی واردات بر عرضه
صادرات صنايع چوب و صنايع کاغذ در ايران بین
سالهای  1355تا  1390پرداختند .در اين مطالعه،
رگرسیون تابع عرضه صادرات با استفاده از روش خود
توضیحبرداری ( )VARبرآورد و نتايج نشان داد که يکی
از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشور ،توجه به
صادرات غیرنفتی ،ازجمله صنايع چوب و کاغذ است.
نتايج مطالعه ) Layani and Esmaeili (2016با عنوان
ارزيابی آثار رفاهی کاهش تعرفه واردات چوب در ايران با
استفاده از سیستم تقاضای تقريبا ايده آل درجه دوم،
نشان داد رابطه جانشینی بین چوبهای وارداتی برقرار
است .همچنین ،برآورد شاخص تغییرات جبرانی نشان
میدهد کاهش تعرفه انواع چوبهای وارداتی منجر به
افزايش رفاه گروه تقاضاکنندگان چوب میگردد و
تغییرات مخارج تقاضاکنندگان چوب درنتیجه کاهش
تعرفه گمرکی چوب واسطه وارداتی ،بیشتر از گروههای
ديگر میباشد.
مرور مطالعات در زمینه اثرات تغییر تعرفه واردات
چوب بر متغیرهای مختلف اقتصادی نشان داد که در
تمامی مطالعات داخلی از مدلهای جزيی استفاده شده
است و ارتباط بین بخشهای مختلف اقتصادی در اين
تحلیلها لحاظ نگرديده است .همچنین ،مطالعات
خارجی که تحلیل جامعی از اين اثرات ارايه کردهاند
بسیار کم است و تنها میتوان به مطالعه )Gan (2004
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برای کشور چین اشاره کرد .بنابراين ،با توجه به اهمیت
جنگلهای کشور و نقشی که در زندگی بشر دارند ،حفظ
و احیای اين منابع همواره از مهمترين موضوعات
موردبحث سیاستگذاران بوده است .بهطوریکه در طی
سالهای مختلف ،سیاستهای متفاوتی ازجمله طرح
صیانت از جنگلهای کشور و حذف تعرفه واردات چوب
تعريف و اجرا شده است .بر اساس مطالعات علمی که با
استفاده از عکسهای هوايی در ايران در سال 1342
صورت گرفته است ،مساحت جنگلهای ايران معادل 18
میلیون هکتار برآورد شد ،اما بهدلیل بهرهبرداریهای
بیرويه و تغییر کاربری ،مديريت نامطلوب و ناهماهنگ
ارگانها و سازمانهای مرتبط با عرصههای منابع طبیعی
و عدم توان آنها در جلوگیری از قاچاق چوب ،سطح
جنگلهای ايران به  12/4میلیون هکتار در سال 1370
کاهش يافت ،بهطوریکه ساالنه حدود  130هزار هکتار
از اين عرصهها تخريب و از مجموعه عرصههای جنگلی
کشور کاسته شده است .در سال  1384بهدلیل
جنگلکاریهايی که در سالهای اخیر صورت گرفت،
سطح جنگلهای کشور  14/3میلیون هکتار برآورد شد و
طبق آمارهای منتشر شده ،سطح جنگلهای کشور در
سال  1389به میزان  14/3میلیون هکتار و در سال
 1395معادل  10/7میلیون هکتار بوده است .از مجموعه
جنگلهای ايران فقط  1/2میلیون هکتار را عرصههای
تجاری و صنعتی با توان تولید مستمر چوب تشکیل
میدهد که اين سطوح مورد شديدترين روند تخريبی
ناشی از انواع بهرهبرداریها قرار داشته و دارند (سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور .)1395 ،سیر
صعودی مصرف چوب در کشور همچنان ادامه خواهد
داشت و منابع داخلی تأمین چوب که تنها جنگلهای
شمال کشور محسوب میشوند ،بیشك محدود و تقريبا
ثابت هستند .اهمیت بررسی واردات چوب به کشور بر
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اساس نیاز روزافزون منابع چوبی از ديدگاههای اقتصادی
و زيستمحیطی قابلبررسی است .شناخت الگوی واردات
انواع چوب با توجه به سهم باالی چوب وارداتی در
تأمین تقاضای داخلی در سالهای اخیر بسیار حائز
اهمیت است .بهطور مشخص منظور از الگوی واردات
ارزيابی واکنش انواع چوب در مقابل تغییرات تعرفه
گمرکی میباشد .اين امر از طريق الگوی تعادل عمومی
در اين مطالعه محقق خواهد شد.
روش تحقیق
ماتريس دادههای خرد ،ماتريس مستطیلی است که
تقريبا تمام اطالعات ماتريس حسابداری اجتماعی را
بهصورت خالصه نشان میدهد .ستونهای ماتريس
دادههای خرد تعادل ترازنامهای کارگزاران را نشان
تولیدکنندگان،
شامل
(کارگزاران
میدهد
مصرفکنندگان ،نهادها و دولت) و سطرهای آن بازارها
را در اقتصاد مشخص میکند .اين ماتريس شکل نوين
ماتريس حسابداری اجتماعی سنتی میباشد که برای
مدلسازی تعادل عمومی مناسب است و چگونگی ارتباط
دادهها را با مدل تعادل عمومی بهتر نشان میدهد.
ماتريس دادههای خرد با استفاده از اطالعات پشتیبان
جدول داده-ستانده و بهرهگیری از اطالعات حسابهای
درآمد ماتريس حسابداری-اجتماعی تهیه میگردد و هم
ماتريس حسابداری – اجتماعی و هم جدول داده-
ستانده ،از يك ماتريس ساخت و يك ماتريس جذب
ساختهشدهاند .در اين ماتريس برای سادگی کار ،توابع
مطلوبیت فرد و تولید کاالی مرکب کاب داگالس فرض
شده است .عوامل تولید نیز شامل نیروی کار و سرمايه
میباشند .ساختار کلّی مدل تعادل عمومی قابلمحاسبه
مطالعهی حاضر در شکل ( )1ارايه شده است ( Banerjee
.)& Alavalapati, 2009
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شکل ( -)1ساختار کلّی مدل تعادل عمومی قابلمحاسبه
Figure 1 - The general structure of the computable general equilibrium model

در هر مرحله از شکل ( ،) 1ترکیب کاالها و عوامل تولید منجر به تولید و يا مصرف خواهد شد .بدين ترتیب جريان کاال
و عوامل تولید در قالب چند بخش زير دستهبندی و متغیرهای مدل در جدول ( )1ارايه شد.
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جدول -2معرفی متغیرها و پارامترهای مدل
Table 2- Introducing Model Variables and Parameters
تعريف
نماد
تعريف

نماد

سود تولید نهاده مرکب بخش چوب

قیمت نهاده مرکب چوب

سود تولید نهاده مرکب ساير بخش

قیمت نهاده مرکب ساير کاالها

سود تولید ناخالص داخلی بخش چوب

PF

قیمت عوامل تولید نیروی کار و سرمايه

سود تولید ناخالص داخلی ساير بخش

قیمت محصول ناخالص داخلی چوب

سود تولید کاالی مرکب بخش چوب

قیمت محصول ناخالص داخلی ساير بخشها

سود تولید کاالی مرکب ساير بخشها

قیمت کاالهای واسطهای بخشها ()j=w,o

سود فروش داخلی و صادرات چوب

قیمت وارداتی چوب برحسب پول داخلی

سود فروش داخلی و صادرات ساير کاالها

قیمت وارداتی ساير کاالها برحسب پول داخلی

f

عوامل تولید نیروی کار ( )Lو سرمايه ()K

قیمت صادراتی چوب برحسب پول داخلی

Yw,Qw

نهاده و کاالی مرکب بخش چوب

قیمت صادراتی ساير کاالها برحسب پول داخلی

Yo,Qo

نهاده و کاالی مرکب ساير بخشها

قیمت صادراتی چوب و ساير کاالها برحسب پول خارجی ()j=w,o

Zw

تولید ناخالص داخلی چوب

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

Zo

تولید ناخالص داخلی ساير بخشها

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

Xj

کاالهای واسطهای بخش چوب و ساير ()j=w,o

قیمت داخلی چوب
قیمت داخلی ساير کاالها

مالیات بر واردات چوب
مالیات بر واردات ساير کاالها

h
g

S

پسانداز خانوارها

مالیات بر تولید چوب و فرآوردههای چوب

S

پسانداز دولت

مالیات بر تولید ساير کاالها

Sff

پسانداز خارجیان (کسری حساب جاری) برحسب پول خارجی

Td

مالیات بر درآمد خانوار

مصارف خانوار ()j=w,o

Ej

صادرات چوب و ساير کاالها ()j=w,o

مصارف دولت ()j=w,o

Mj

واردات چوب و ساير کاالها ()j=w,o

Ij

خريد کاالهای سرمايهای چوب و ساير ()j=w,o

Dj

کاالی داخلی چوب و ساير کاالها ()j=w,o

UU

مطلوبیت خانوار

z

m

d

t,t ,t

نرخ مالیات بر درآمد ،تولید و واردات

ssh, ssg

میل نهايی به پسانداز خانوار و دولت
نرخ ارز
ضرايب و کششهای توابع مورد استفاده در مدل

منظور از چوب ،چوب و تمامی فرآوردههای چوبی است.
الف) توليد داخلی

مرحله اول) در اين مرحله به حداکثرسازی سود
حاصل از تولید نهاده مرکب در بخش چوب و فرآورده-
های چوبی و ساير بخشهای اقتصادی با توجه به
محدوديت عامل تولید (نهاده) مرکب برای اين بخشها
که از ترکیب دو نهاده نیروی کار و سرمايه در قالب يك
تابع کاب-داگالس حاصل میشود ،پرداخته شد.
()1
()2

روابط ( )1و ( )2به ترتیب مربوط به بخش چوب و
فرآوردههای چوبی ( )wو ساير بخشهای اقتصادی ()o
است .اين روابط ،حداکثر سازی سود حاصل از تولید
نهاده مرکب با توجه به تابع تولید اين نهاده به تفکیك
بخشهای مربوطه را بیان میکند .از حداکثرسازی توابع
هدف با توجه به محدوديتهای مربوطه ،توابع تقاضای
نهاده حاصل میشود.
مرحله دوم) در اين مرحله شرط سود صفر برای
تولید ناخالص داخلی بخشهای مربوطه اعمال شد.
چراکه تولید ناخالص داخلی محصول برای بخش چوب و
ساير بخشهای اقتصاد از ترکیب نهاده مرکب با نهاده-
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های واسطهای اين بخشها در قالب يك تابع تولید
لئونتیف که بیانگر عدم جانشینی نهادهها است ،حاصل
میشود و وجود توابع تولید لئونتیف سبب ايجاد اشکال
در محاسبات عددی خواهد شد.

روابط ( )3و ( )4بهترتیب بیانگر توابع سود حاصل از
تولید ناخالص داخلی و توابع تولید لئونتیف بخشهای
چوب و فرآوردههای چوبی و ساير بخشهای اقتصادی
است.
ب) دولت

()3
()4

دولت با اخذ مالیات مستقیم بر درآمد خانوار ،مالیات
تولیدی (مالیات بر محصول ناخالص داخلی) و تعرفه
وارداتی در بخش چوب و ساير بخشهای اقتصادی
درآمد کسب کرده و فرض میشود که تمامی اين درآمد
با يك سهم مشخص و ثابت از کاالها به مصرف دولت
میرسد.

()5
()6
()7
()8
روابط ( )6( ،)5و ( )7به ترتیب نشاندهندهی مالیات
بر درآمد خانوار (پرداختی به عوامل تولید) ،مالیات بر
تولید ناخالص داخلی بخشهای چوب و ساير بخشهای
اقتصادی و مالیات بر واردات اين بخشها است.
همچنین ،رابطه ( )8بیانگر برابری میزان مصارف دولت با
يك سهم مشخص از خالص درآمدهای مالیاتی است.
ج) پسانداز و سرمايهگذاري

در اين قسمت ،فرض بر اين است که منابع پولی از
خانوارها ،دولت و بخش خارجی گردآوری و برای خريد
کاالهای سرمايهای (سرمايهگذاری) مورد استفاده قرار
میگیرد .همچنین ،در مدل تعادل عمومی فرض بر اين
است که تمامی پساندازهای جمعآوریشده توسط عامل
اقتصادی صرف خريد کاالهای سرمايهای با نسبت ثابتی
میشود.
()9
()10
()11
روابط ( )9و ( )10به ترتیب توابع پسانداز خانوار و
دولت بهعنوان سهمی از درآمد آنها است و برابری

میزان خريد کاالهای سرمايهای با پساندازهای
جمعآوریشده توسط عامل اقتصادی در رابطه ()11
ارايه شده است.
د) خانوار

در اين قسمت ،خانوار مطلوبیت خود را با توجه به
محدوديت بودجه حداکثر میسازد .الزم به ذکر است که
تابع مطلوبیت خانوار به فرم کاب داگالس در نظر گرفته
شده است که بتوان امکان جانشینی کاالهای مصرفی
خانوار را فراهم ساخت.
()12
()13
رابطه ( ،)12مطلوبیت خانوار را بهصورت تابعی کاب
داگالس از مصرف کاالهای بخش چوب و فرآوردههای
چوبی و ساير بخشهای اقتصادی نشان میدهد .رابطه
( )13نیز بیانگر برابری میزان هزينه خانوارها با میزان
دريافتی آنها است.
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ه) تجارت بينالملل

فرض برونزايی قیمت جهانی برای کاالهای صادراتی
و وارداتی در نظر گرفته شده است .در اين قسمت ،فرض
میشود که اقتصاد با قیود مربوط به تعادل تراز پرداخت-
ها مواجه است.
()14
()15
()16
روابط ( )14و ( )15بهترتیب محاسبه قیمت صادرات
و واردات برحسب واحد پول داخلی کاالهای بخش چوب
و فرآوردههای چوبی و ساير بخشهای اقتصادی از طريق
حاصلضرب نرخ ارز در قیمت جهانی آنها را نشان می-
دهد .رابطه ( )16نیز بیانگر تراز پرداختها است که از
برابری ارز وارد شده به کشور و ارز خارج شده از کشور
بهدست آمده است.
و) جانشينی بين واردات و کاالهاي داخلی

در اين قسمت ،سود حاصل از تولید کاالی مرکب
آرمینگتون ( )Qبرای بخش چوب و فرآوردههای چوبی و
ساير بخشهای اقتصادی با توجه به تابع تولید متشکل
از کاالی داخلی و وارداتی با کشش جانشینی آرمینگتون
ثابت ( )CESحداکثر سازی و توابع تقاضای واردات و
کاالهای داخلی استخراج میشود.
()17

()18

روابط ( )17و ( )18به ترتیب حداکثرسازی سود
حاصل از تولید کاالی مرکب با توجه به محدوديت تابع
تولید اين کاال تحت کشش جانشینی آرمینگتون ( )
ثابت برای بخش چوب و فرآوردههای چوبی و ساير
بخشهای اقتصادی را نشان میدهند.
ز) تبديل ميان کاالهاي داخلی و صادراتی

در اين مرحله ،سود حاصل از فروش داخلی و
صادرات محصوالت بخشها با توجه به تابع تبديلی با
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کشش ثابت ( )CETحداکثر سازی و توابع عرضه برای
صادرات و کاالهای داخلی حاصل میشود.
()19

()20

روابط ( )19و ( )20بهترتیب بیانگر حداکثرسازی
سود حاصل از فروش کاالهای داخلی و صادراتی با توجه
به محدوديت تابع تبديلی تحت کشش جانشینی ( )
ثابت برای بخش چوب و فرآوردههای چوبی و ساير
بخشهای اقتصادی هستند.
ح) شرايط تسويه بازار

در اين قسمت ،شرط برابری تقاضا و عرضه برای
کاالی مرکب بخش چوب و فرآوردههای چوبی و ساير
بخشهای اقتصادی به ترتیب در روابط ( )21و ()22
بیان میشود.
()21
()22
ط) اعمال سياست کاهش تعرفه وارداتی چوب

در اين مطالعه ،به بررسی اثرات اقتصادی کاهش
تعرفه واردات محصوالت بخش چوب و فرآوردههای
چوبی پرداخته شده است .برای اين منظور ،کاهش ،20
 80 ،60 ،40و  100درصدی نرخ تعرفه بر واردات اين
محصول ( ) اعمال و اثرات آن بر متغیرهای اقتصادی
مهم سنجیده شد .الزم به ذکر است که اين تغییرات بر
میانگین نرخ تعرفه انواع گروههای چوبی اعمال شده
است.کاهش نرخ تعرفه واردات ( ) چوب و فرآورده-
های چوبی بر سود حاصل از تولید کاالی مرکب
آرمینگتون ( )Qبرای بخش چوب و فرآوردههای چوبی و
به دنبال آن تابع تقاضای واردات و کاالی داخلی اين
محصوالت (رابطه  ،)17پسانداز دولت و به دنبال آن
خريد کاالهای سرمايهای (روابط  10و  ،)11مالیات بر
واردات چوب و فرآوردههای چوبی و به دنبال آن مخارج
دولت (روابط  7و  )8اثر خواهد گذاشت .تغییر در هريك
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از اين متغیرها خود تغییر در ساير متغیرها خواهد شد
که در روابط فوق قابل مشاهده است.
دادههای مورد نیاز در اين تحقیق از بانك مرکزی و
مرکز آمار ايران و اسناد کتابخانهای استخراج شده است.
در اين مطالعه از ماتريس دادههای خرد سال  1395که
بر پايهی دادههای پشتیبان جدول داده -ستاده تهیه
گرديده ،استفاده شده است .جدول داده-ستاده برای
سال  1395دارای  147کاال (سطر) و  99بخش (ستون
) است .الزم به ذکر است که مدل تعادل عمومی
قابلمحاسبه در اين مطالعه در نرمافزار  GAMSطراحی
و اجرا شده است.
نتایج و بحث
در اين مطالعه پارامترهای مدل با فرض عدم تغییر
تعرفه برای بخش چوب و فرآوردههای چوبی و ساير
بخشهای اقتصادی تعیین و کالیبره میشوند .اين
سناريو بهعنوان سناريوی مبنا نام گرفته و مقادير
پارامترهای آن بهعنوان مبنايی برای مقايسهی پارامترها
در سناريوهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت .در
جدول ( )3نرخ تعرفه واردات گروههای مختلف چوب و
فرآوردههای چوبی ارايه شده است .بررسی میزان تعرفه
گمرکی انواع چوبهای وارداتی نشان میدهد که چوب
واسطه وارداتی با میانگین تعرفه  17/23درصد در طی
سالهای 1374-1392باالترين میانگین نرخ تعرفه را
دارا بوده است .ضريب تغییرات نرخ تعرفه چوب خام
وارداتی ( )0/51نشان میدهد که تغییرات تعرفه چوب
خام اثر کمتری نسبت به دو گروه ديگر ،بر میزان واردات
داشته باشد .میانگین نرخ تعرفه اين گروه چوبی معادل
 5/43درصد به دست آمد .برای گروه چوب نهايی نیز
میانگین و ضريب تغییرات به ترتیب  11/81درصد و
 0/55درصد میباشد.
بر اساس اطالعات مستخرج شده در سناريوی مبنا،
میانگین کلّی تعرفه بخش چوب و فرآوردههای آن 30
درصد در نظر گرفته شد .پس از سناريوی مبنا ،ساير
سناريوها بهصورت کاهش  20درصد 40 ،درصدی60 ،
درصدی و  80و درنهايت  100درصدی تعرفه تعريف
شده است.

جدول -2میانگین و انحراف معیار نرخ تعرفه وارداتی انواع
چوب طی دورهی زمانی 1374-1392

Table 2. Average and standard
deviation of import tariff rate over the
period 1374-1392

سال

1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
میانگین
Average
انحرافمعيار
SE
ضريبتغييرات
CV

چوب آالت
نیمه فرآوری
شده (درصد)
halfprocessed
wood
0.73
1.91
3.30
1.60
56.77
40.53
32.46
4.92
10.16
9.01
8.76
17.91
18.20
22.96
25.8
11.14
19.49
20.94
20.94

چوب آالت
فرآوری
شده
(درصد)
Final
wood
6.67
7.45
19.99
18.23
25.37
19.56
21.97
1.62
7.55
11.42
6.75
7.78
6.31
8.03
7.87
16.31
7.66
9.10
9.10

5.43

17.23

11.81

2.77

14.14

6.38

0.51

0.82

0.55

چوب آالت خام
(درصد)
چوب خام وارداتی
Imported
raw wood
5
5
5
5.04
10.02
10
13.85
1.11
5
4
4
4
4
4
4
4.8
4.8
4.8
4.8

نتايج محاسبه اثرات کاهش تعرفه چوب و فرآورده-
های چوبی در جدول ( )3گزارش شده است .بر اساس
نتايج میتوان بیان نمود که کاهش تعرفه گمرکی چوب
و فرآوردههای چوبی باعث افزايش واردات اين بخش
گرديده است .بهعبارتديگر ،کاهش تعرفه چوب و
فرآوردههای چوبی باعث ارزانتر شدن قیمت اين
فرآوردهها و در نهايت ،افزايش تقاضای آنها شده است.
شاخص واردات چوب و فرآوردههای چوبی در حالت پايه
و عدمتغییر نرخ تعرفه معادل  0/996بهدست آمده است
که در پس از حذف کامل تعرفه و آزادسازی تجاری اين
شاخص معادل  1/403بهدستآمده است که نمايانگر
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افزايش حدودا  40/7درصد در واردات چوب و
فرآوردههای چوبی میباشد.
نتايج نشان میدهد که با کاهش تعرفه بخش چوب
و فرآوردههای چوبی واردات ساير بخشها نیز افزايش
يافته است .بهطور جزيیتر ،در سناريوی مبنا شاخص
واردات ساير بخشهای اقتصادی معادل  0/991بهدست
آمده است که پس از حذف کامل تعرفه چوب و فراورده-
های چوبی اين شاخص با  3/3درصد افزايش به 1/032
رسیده است .از آنجايی که بخش قابل توجهی از
فرآوردههای چوبی به عنوان کاالی واسطه در تولید ساير
بخشها ايفای نقش میکند .لذا ،افزايش واردات چوب و
فرآوردههای چوبی و قرار گرفتن اين فرآوردهها به عنوان
نهاده در چرخه تولید میتواند به رونق ساير بخشها و
در نتیجه افزايش تقاضای واردات آنها نیز منجر شود .از
سوی ديگر ،واردات تابع درآمد ملی و قیمتهای خارجی
میباشد .لذا ،با افزايش درآمد ملی میتوان انتظار داشت
که واردات ساير بخشها نیز با افزايش همراه باشد که
اين نتايج مطابق با نتايج مطالعه Guan and Kwee
) (2019است.
نتايج جدول ( )3حاکی از آن است که کاهش تعرفه
بخش چوب و فرآوردههای چوبی باعث افزايش تولید
ناخالص ملی گرديده است .با کاهش تعرفه بخش چوب
و فرآوردههای چوبی قیمت کاالی جانشین وارداتی
نسبت به کاالی همتای داخل خود کاهش يافته است و
در نتیجه ،میتوان انتظار داشت که تقاضا برای کاالی
داخلی (با فرض يکسان بودن کاالها) با کاهش همراه
باشد .کاهش قیمت اين فرآوردهها و در نتیجه ،افزايش
رقابت پذيری و قرار گرفتن آنها در فرايند تولید به-
عنوان يك نهاده واسطهای میتواند منجر به افزايش
تولید داخلی و در نتیجه ،تولید ناخالص ملی گردد .به-
طور جزيیتر ،در سناريوی مبنا و عدم تغییر در تعرفه
گمرکی چوب و فرآوردههای چوبی تولید ناخالص ملی
معادل  7344/686هزار میلیارد ريال محاسبه شده است.
با کاهش  100درصد در میزان تعرفه تولید ناخالص ملی
به  7430/406هزار میلیارد ريال افزايش می يابد .لذا ،با
تغییر تعرفه چوب واسطه و خام و به تعبیری تغییر
قیمت آنها میتوان ضمن افزايش رفاه گروه
تقاضاکنندگان چوب ،با توجه به میزان جانشینی بین
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فرآوردههای داخلی و خارجی ،به رونق صنايع تولیدی و
تأمین تقاضای داخلی برای چوب و فرآوردههای چوبی و
کاغذ کمك نمود ،که نتیجه اين بهبود تولید میتواند
افزايش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشد .از سوی
ديگر ،با توجه به روند نزولی سطح جنگلهای کشور و
اهمیت حفظ اين منابع برای آيندگان ،حذف تعرفه
گمرگی میتواند به کاهش برداشت از منابع داخلی نیز
منجر شود .الزم به ذکر است که افزايش درآمد ملّی در
اثر آزاد سازی کامل واردات چوب و فرآوردههای آن
نسبت به شرايط مبنا چندان معنی دار و محسوس
نیست .اما حداقل اين است که درآمد ملی ناشی از
واردات زياد محصوالت چوبی لطمه و خسارتی به تولید
داخل وارد نیاورده است.
در نهايت ،نتايج نشان داد که با کاهش  20درصدی
تعرفه واردات میزان سطح تولید بخش چوب و فرآورد-
های چوبی افزايش اما کاهش بیشتر از  20درصد تعرفه
وارداتی باعث کاهش  2/86درصدی سطح تولید بخش
چوب و فرآوردههای چوبی میشود .طبق نتايج بهدست
آمده ،سطح فعالیت بخش چوب و فرآوردههای چوبی
داخلی در ابتدا افزايش و سپس ،با کاهش همراه می-
باشد .علت اين يافته میتواند ناشی از اين باشد که
کاهش تعرفه  20درصدی واردات چوب و فرآوردههای
آن باعث میشود که میزان واردات کاالهای واسطهای
چوب افزايش و در نتیجه ،میزان تولید داخل زياد شود.
اما دلیل کاهش تولید داخلی چوب و فرآوردههای آن،
بعد از کاهش  40درصدی تعرفه تا کاهش  100درصدی
آن میتواند ناشی از واردات زياد محصوالت چوب
فرآوری شده و در نتیجه ،تأمین نیازهای داخلی باشد.
اين امر بستگی به کشش جانشینی بین فرآورده های
وارداتی و داخلی دارد .بنابراين ،برای دستیابی به هدف
کاهش فشار بر جنگلهای داخل کشور به منظور تولید
هرچه بیشتر چوب و فرآوردههای چوبی الزم است تا به-
طور کامل تعرفه واردات برداشته شود .اين در حالی
است که در مطالعهی ) Guan and Kwee (2019برای
تمامی سناريوهای کاهش تعرفه واردات ،کاهش سطح
تولید داخلی و بهدنبال آن کاهش فشار بر جنگلها
نتیجه گرفته شده است.
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جدول  -3تاثیر کاهش نرخ تعرفه بخش چوب و فرآورده های چوبی بر متغیرهای مورد نظر
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
چوب و فرآورده های
چوبی
Import of
wood and
wood products

7344.68

1

0.991

0.996

7349.60

3.864

0.949

0.647

7354.54

2.313

0.977

0.785

7366.178

1.246

0.985

0.941

7373.217

1

1.017

1.142

7430.406

1

1.032

1.403

تعرفه
بخش چوب و فرآورده
های چوبی
Tariff for wood
and wood products
کاهش  0درصدی
decrease 0%
کاهش  20درصدی
decrease 20%
کاهش  40درصدی
decrease 40%
کاهش  60درصدی
decrease 60%
کاهش  80درصدی
decrease 60%
کاهش  100درصدی
decrease 100%

منبع  :يافتههای محقق
نتيجهگيري و پيشنهادها

با توجه به بحث جهانی شدن و پیوستن به سازمان
تجارت جهانی در سالهای اخیر و با توجه به اهمیت
طرح صیانت از جنگلهای کشور و کاهش تعرفه گمرکی
بهعنوان راهکاری در جهت تأمین تقاضای داخلی و
کاهش برداشت بیرويه از جنگلهای کشور ،دولت بايد
در اين زمینه اقدامات مقتضی را بهعمل آورد .لذا ،نتايج
حاصل از بررسی اثرات رفاهی ،ناشی از اعمال اين
سیاستها (کاهش تعرفه و کاهش برداشت داخلی)
میتواند راهنمای خوبی برای سیاستگذاران باشد تا
بتوانند با اعمال سیاست تعرفهای مناسب بهترين نتیجه
را بدست آورند .در اين مطالعه ،بهمنظور بررسی اثرات
کاهش تعرفه چوب از مدل تعادل عمومی استفاده شد.
بنابراين ،با توجه به نتايج حاصله میتوان استنباط
کرد که کاهش تعرفه واردات چوب ،افزايش درآمد ملی و
واردات اين بخش و ساير بخهای اقتصادی را بهدنبال
دارد .همچنین ،نتايج بیانگر آن است که از يك سوی،
افزايش واردات چوب خام بهعنوان کاالی واسطهای تولید
فرآوردههای چوبی ،باعث افزايش سطح فعالیت بخش

چوب و فرآوردههای چوبی میشود و از سوی ديگر ،اين
کاهش تعرفه باعث افزايش واردات فرآوردههای چوبی و
به دنبال آن تأمین نیاز داخل و در نتیجه ،کاهش سطح
فعالیت در اين صنعت میگردد .بهعبارت ديگر ،با کاهش
زياد تعرفه واردات ،چوب وارداتی و داخلی هر کدام
بخشی از نیاز داخلی را تأمین میکنند .با اين فرض که
چوب خام وارداتی نیز برای تولید چوبهای واسطه و
نهايی بهکار میرود ،میتوان گفت با ورود چوب خام
امکان فرآوری آن بهنحوی که مطلوب مصرف داخل باشد
وجود دارد و لذا ،چوب خام وارداتی میتواند جانشین
چوب خام داخل باشد و سطح فعالیت اين بخش در
داخل را کاهش دهد .بنابراين ،بر اساس نتايج ،پیشنهاد
میشود که با توجه به بهرهبرداری بیش از حد از
جنگلها و همچنین ،مساعدت کاهش تعرفه به کاهش
فشار بر جنگلهای داخلی ،توصیه میشود تعرفه واردات
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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بهتر از چوبهای وارداتی در فرآيند تولید در کنار
کاهش تعرفه واردات چوب و فرآوردههای چوبی را در
جهت صیانت از جنگلهای کشور به سیاستگذاران در
.اين عرصه پیشنهاد کرد

 حائز،جهت عضويت در اين سازمان تالش میکند
 میتوان سیاستهايی مانند، در پايان.اهمیت است
حمايت از طرحهای توسعه زراعت چوب به منظور تأمین
بخشی از نیازهای چوبی و يا نظارت بر برداشت اصولی از
جنگلهای کشور و البته تغییر صنايع در جهت استفاده
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