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اثرات رفاهی کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب به ایران:
کاربرد سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل درجه دو
اسماعیلی2
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چکیده

با توجه به افزایش تقاضا برای محصوالت چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی،
واردات چوب و فرآورده های چوبی از اهمیت بهسزایی برخوردار میباشد .از جمله
سیاست های داخلی که در بازار چوب وارداتی مشهود است ،اعمال موانع تعرفهای و غیر
تعرفه ای است .اطالع از واکنش تقاضاکنندگان در مقابل تغییرات قیمت میتواند در تعیین و
اعمال میزان موانع یاد شده و یا کاهش آنها حایز اهمیت باشد .لذا ،در این مطالعه ضمن
برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل درجه دو برای چوب خام ،واسطه و نهایی وارداتی و
چوب خام داخلی طی سالهای ،1361-1390شاخص رفاهی تغی یرات جبرانی ناشی از کاهش
تعرفه گمرکی انواع چوب محاسبه شده است .نتایج مطالعه بیانگر وجود رابطه جانشینی بین
چوبهای وارداتی است .همچنین ،برآورد شاخص تغییرات جبرانی نشان میدهد که کاهش
تعرفه انواع چوب های وارداتی منجر به افزایش رفاه گروه تقاضاکنندگان چوب میگردد و
تغییرات مخارج تقاضاکنندگان چوب در نتیجه کاهش تعرفه گمرکی چوب واسطه وارداتی،
بیشتر از دو گروه دیگر میباشد .با توجه به افزایش رفاه تقاضاکنندگان چوب که مجموع
کارگزاران اقتصادی تقاضاکننده چوب وارداتی و داخلی میباشند ،شاید بتوان توصیه نمود،
تعرفه واردات چوب بر اساس یك برنامه زمانی کاهش یابد .در این برنامه زمانی الزم است
مواردی مانند روابط بین انواع چوب و امكان تطابق صنایع وابسته مورد توجه قرار گیرد.
همچنین ،پیشنهاد می شود مدیریت واحدی بر هر دو گروه از چوب حاکم باشد تا آثار
سیاستهای اتخاذ شده در مجموع بازار چوب مورد توجه قرار گیرد.
طبقهبندی C32, D69, F18, Q23, Q56 :JEL
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داشت و منابع داخلی تأمین چوب که تنها جنگلهای
شمال کشور محسوب میشوند ،بیشک محدود و تقريباً
ثابت هستند .اگرچه میزا ن تولید و برداشت سالیانه چوب
از جنگلهای کشور در مقابل نیازهای روزافزون کشور
ناچیز می باشد ،ولی سالیانه مقدار زيادی چوب از
جنگل های کشور استحصال و پس از انتقال به مراکز
مصرف به صورت های گوناگون مورد استفاده قرار
میگیرد ( Khorami Moghaddam & Bakhshoodeh,
 .)2007مصرف چوب و کاغذ و فرآوردههای حاصل از آن
ارتباط مستقیم با سطح توسعه يافتگی جوامع دارد .سرانه
مصرف کشورهای توسعه يافته و صنعتی باالتر از
کشورهای در حال توسعه است .لذا طبیعی است با
افزايش سطح رفاه و تأمین اجتماعی ،توسعه فرهنگی
میزان مصرف اين فرآوردهها در جوامع در حال توسعه
روز به روز بیشتر گردد ( .)Shamsian, 2009اين سرانه
در ايران در سال هايی که مصادف با جنگ بوده روند

فرآوردههای چوبی در کشور  4071هزار متر مکعب
گزارش شده است که از اين میزان  56درصد سهم منابع
وارداتی و  44درصد سهم منابع داخلی میباشد .به-
طورکلی ،طی سالهای  2006-2012سهم واردات چوب
و فرآورده های چوبی از مصرف اين محصوالت در کشور
بیش از سهم منابع داخلی آن بوده است (.)FAO, 2012
لذا ،میتوان بیان نمود که ساالنه بیش از نیمی از چوب
و فرآورده های چوبی کشور از طريق واردات آن تأمین
میگردد که نوبه خود بیانگر اهمیت اين بخش از اقتصاد
است و نیازمند يک بررسی دقیق به منظور تنظیم بازار
اين محصوالت میباشد .بنابراين شناخت الگوی واردات
انواع چوب با توجه به سهم باالی چوب وارداتی در سال
های اخیر بسیار حايز اهمیت است .بهطور مشخص،
منظور از الگوی واردات ارزيابی واکنش انواع چوب در
مقابل تغییرات قیمت و همچنین تغییرات مخارج می
باشد .اين امر از طريق برآورد توابع تقاضا و کششهای

نزولی و کاهشی داشته است ،اما با بهبود وضعیت
اقتصادی خانوارهای ايرانی در دهه  1376تا 1386
سرانه چوب مصرفی افزايش پیدا کرده است ،تا جايی که
در سال  1386در حدود  0/164متر مکعب رسیده است
(.)Adeli, 2012
در بین راهکارهای مختلف تأمین چوب مورد نیاز
کشور ،سريعترين و يکی از متداولترين راهها ،واردات
چوب است که در سطح بینالمللی بسیار مرسوم
میباشد .امروزه بشر پی برده که اهمیت چوب در حدی
است که ناگزير است تا از جنگلها حمايت نمايد ،بدين
جهت که مبادا در آينده مواد اولیه برای کارخانجات در
دسترس نباشد .از اينرو بايد با يک مديريت و
آيندهنگری سعی کرد تا با استفاده از منابع محدود ،تا
حد امکان پاسخگوی نیازهای متنوع جوامع بشری بود.
بر اساس گزارشات فائو میزان مصرف چوب و فرآورده
های چوبی در کشور در سال  2000در حدود 1278
هزار متر مکعب بوده است .از اين مقدار  1092هزار متر
مکعب از منابع داخلی و  186هزار مترمکعب آن از
طريق واردات تأمین شده است .اما روند واردات چوب و
فرآورده های چوبی روند افزايشی بوده و رفته رفته از

قیمتی و مخارجی محقق خواهد شد.
انواع چوب بیش از آنکه به عنوان کاالی نهايی مورد
استفاده قرار گیرد ،به عنوان کااليی واسطه در صنايع با
ارتباط پسین و پیشین متعد د مورد استفاده قرار
میگیرد .اطالع از واکنش واردات انواع چوب میتواند در
اتخاذ تصمیم تولید در صنايع وابسته و همچنین
سیاستهای زيستمحیطی حائز اهمیت باشد .با تغییر
شرايط تولید و قیمت جهانی کاالهای وارداتی الزم است
اين تغییر در تصمیم مصرفکنندگان يا صنايع وابسته
چوب دخالت داده شود .همچنین در حوزه محیط زيست
برای برداشت پايدار از چوب الزم است سیاستهای
داخل ضمن دخالت دادن تغییرات ايجاد شده در بازار
جهانی اتخاذ شود .از جمله سیاستهای داخلی که در
بازار چوب وارداتی مشهود است ،اعمال موانع تعرفهای و
غیر تعرفهای است ( .)Shoeibi et al., 2010اطالع از
واکنش واردکنندگان در مقابل تغییرات قیمت میتواند
در تعیین و اعمال میزان موانع ياد شده و يا کاهش آنها
حائز اهمیت باشد .با توجه به تقاضای رو به افزايش برای
چوب و فرآوردههای چوبی و نقشی که واردات چوب
میتواند در تأمین تقاضای داخلی و کاهش فشار بر

سهم تولید داخلی کم و بر سهم واردات افزوده شده
است .بهطوريکه که در سال  2012میزان مصرف چوب و

جنگل های کشور داشته باشد ،کاهش موانع وارداتی
میتواند پیامدهای زيست محیطی و رفاهی محسوسی بر

لیانی و اسماعیلی :اثرات رفاهی کاهش تعرفه گمرکی واردات چوب به ايران...

جای گذارد .اندازهگیری تغییرات رفاه اقتصادی همواره
به عنوان يکی از کاربردیترين مباحث اقتصادی مطرح
بوده است .تمام سیاستهای اقتصادی دولت میتواند به
نوعی بر رفاه خانوارهای اقتصادی تأثیرگذار باشد .وضع
مالیات ،پرداخت يارانه ،اصالحات آموزشی ،برنامههای
بهداشتی ،مقررات زيست محیطی ،دگرگونی در نظام
تأمین اجتماعی ،هدفمند کردن يارانهها و آزادسازی
تجاری همگی سیاستهايی هستند که از راههای
گوناگون بر رفاه اقتصادی تأثیرگذار میباشند ( Fallahi
 .)et al., 2013اين تغییرات رفاهی را میتوان به وسیله
شاخصهای متعددی نظیر تغییرات جبرانی (،)CV1
محاسبه نمود ( .)Johansson, 1993بنابراين در صورتی
که بخواهیم از سیاست کاهش موانع تعرفه به منظور
تسهیل واردات چوب به کشور و کاهش فشار بر منابع
داخلی استفاده نمايیم ،بررسی تأثیر اين سیاست از
طريق تغییر قیمتها و وجود روابط بین گروههای چوبی
وارداتی و داخلی ،بر تغییر مخارج صرف شده برای چوب
و فرآورده های چوبی و همچنین تغییر درآمد تاشی از
وضع تعرفه برای دولت در جهت اعمال دقیق تر اين
سیاست میتواند حائز اهمیت باشد.
بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد که
پژوهش های متعددی با استفاده از سیستم تقاضا به
تجزيه و تحلیل تقاضای واردات کاال پرداختهاند ،که از
اين بین میتوان به مطالعه )Lee et al., ،Khan (1975
)Arabatizis & ،Njonou et al., (2002) ،(1994
)،Bakhshoodeh & Akbari (1999) ،Klonaris (2009
) Mohammadi & Soltani (1999و & Ranjbar
) Merrikh (2010اشاره نمود .در اين مطالعات فرض بر
اين است که در يک سال به خصوص ،يک کشور بودجه
خاصی را برای واردات يک سبد کاال منظور مینمايد و
تقاضا برای يک يا چند کاالی ديگر تابعی از اين بودجه و
نیز قیمت میباشند .همچنین در سالهای اخیر از
سیستم تقاضا عالوه بر محاسبه کششهای قیمتی و
درآمدی ،در زمینه ارزيابی اثرات رفاهی ناشی از تغییرات
قیمت استفاده متعددی شده است که از بین مطالعات
خارجی میتوان به مطالعه Brannlund & Nordstrom
)1. Compensating Variation (CV
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)،Cranfield (2007) ،Tiezzi (2005) ،(2004
)،Ochmann (2010) ،Attanasio et al., (2009
) Cranfield & Haq (2010اشاره نمود .همچنین ،در
داخل کشور نیز مطالعات متعددی به بررسی اثرات
رفاهی ناشی از تغییر قیمت ،يارانه و تعرفه گمرکی با
استفاده از سیستم تقاضا و شاخصهای رفاهی از جمله
تغییرات جبرانی پرداختند که از اين بین میتوان به
مطالعه )Sori & Mashayekh Ahangarani (1998
Khosravinejhad (2010) ،Davoodi & Salem (2007)،
Hajbar Kiani ،Behboodi & Hekmati Farid (2011)،
) Fallahi et al., (2013) ،et al., (2012اشاره کرد .در
مطالعاتی که از سیستم تقاضا و شاخصهای رفاهی در
مورد تقاضای واردات کاال استفاده کردهاند فرض بر اين
است که تقاضای واردکنندگان ،مشتق از تقاضای مصرف
کنندگان نهايی است .به عبارتی تقاضای مصرف
کنندگان نهايی (که البته بر اساس مطلوبیت به دست
آمده است) بهصورت تقاضا توسط واردکنندگان بروز
میکند .در نهايت ،بررسی مطالعات پیشین نشان داد که
در هیچ يک از مطالعات داخلی ارزيابی اثرات رفاهی
ناشی از کاهش تعرفه گمرکی با استفاده از سیستم
تقاضای تقريباً ايدهآل درجه دوم و به خصوص در بازار
چوب صورت نگرفته است و مشاهدهی چنین مطالعهای
در بین مطالعات خارجی نیز بسیار محدود بوده است.
روش تحقیق
الف)شاخص رفاهی تغييرات جبرانی

رفاه بدون شک يکی از مفاهیم مهم مورد نظر
اقتصاددانان می باشد ،که بر اين اساس توجه زيادی را
هم از نظر تئوريکی و هم از نظر تجربی به خود جلب
کرده است ( .)Gohin, 2005دستمزد واقعی ،تولید
ناخالص داخلی واقعی ،درآمد حقیقی ،مازاد مصرف
کننده و شاخص های تغییرات جبرانی و معادل هیکس از
جمله شاخص های مورد استفاده در تعیین رفاه
میباشند .بر اساس نتايج بررسیهای )،Kohli (2004
)Mckenzie & pearce ،Chipman & Moore (1980
) ،(1976شاخص های دستمزد واقعی ،تولید ناخالص
داخلی واقعی ،درآمد حقیقی و مازاد مصرف کننده در
تعیین رفاه مصرفکننده با انتقاداتی روبرو بودهاند .در
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مقابل ،شاخص های تغییر جبرانی و تغییر معادل ،1
شاخصهای عمومیتری هستند .در واقع به منظور غلبه
بر مشکالت مربوط به مطلوبیت به عنوان شاخص رفاه،
بهتر است که معیارهای مشخص پولی برای مطلوبیت
بکار ببريم .اساساً اين معیارها تغییر مطلوبیت را نشان
می دهند ،ولی آن را بر حسب واحد های پولی اندازه
گیری میکنند .بنابراين میتوان از اين شاخصها به
منظور بررسی اثرات رفاهی تغییرات تعرفه واردات چوب
در سالهای اخیر استفاده نمود.
پس از برآورد کششها اثرات رفاهی مواردی از
سیاست ها و تحوالت احتمالی در بازار چوب ارزيابی
خواهد شد .در اين بررسی برای سنجش اثرات رفاهی از
شاخص تغییرات جبرانی ( )CVاستفاده میشود .موارد
احتمالی در تحلیل رفاهی نیز به طور مشخص شامل
تغییر تعرفه واردات چوب میباشد .الگوی تغییرات تعرفه
گمرکی واردات چوب بر اساس لزوم کاهش موانع
تعرفه ای و پیوستن به سازمان تجارت جهانی انتخاب
خواهد شد .شاخص تغییرات جبرانی نشان میدهد اگر
سیاست افزايش (کاهش) قیمت اجرا شود ،بايد چقدر به
(از) مصرفکننده پرداخت (گرفته) شود تا به سطح
مطلوبیت قبل از تغییر قیمت دست يابند ( Johansson,
 .) 1993تغییرات جبرانی را با استفاده از تابع مخارج
) ،c(p,uمیتوان بصورت زير بیان کرد:
()1
) CV = c(p1 , u 0 ) - c(p 0 , u 0
که در اين رابطه  uمطلوبیت p ،بردار قیمت کاال

میباشد .همچنین  p 0قیمت کاال قبل از تغییر قیمت و
 p1 ,قیمت کاال بعد از تغییر قیمت است .معادله فوق
نشان دهنده مقدار پولی مورد نیاز جهت حفظ مطلوبیت
قبلی بعد از تغییر قیمت کاال میبا شد .اثر تغییر قیمت
کاالی مورد مطالعه بر روی تقاضا را میتوان با استفاده از
کشش خود ق یمتی آن به دست آورد .اين اثر با استفاده
از بسط درجه اول تیلور در معادالت حداقل بودجه به
صورت زير حاصل میشود ( Fridman & Levinsohn,
:)2002
n

()2

lnc   si  ln pi
i 1

1. Equivalent Variation (EV).

که  siسهم بودجه اختصاص يافته به گروه کاالی i

در دوره اولیه ln pi ،
می باشد .اگر تقاضاکنندگان بتوانند جايگزين مناسبی
برای کاالهايی که قیمت آنها بیش از اندازه افزايش پیدا
کرده است ،پیدا کنند ،از مقدار پولی مورد نیاز برای
حفظ سطح مطلوبیت آن ها در دوره بعد از تغییر قیمت
نیز پايین خواهد بود .بنابراين يکی از راههای مقابله،
بیان بسط درجه دوم تیلور در معادله بودجه است که
امکان جايگزينی کاالها را فراهم میکند .در اين صورت
رابطه فوق بصورت رابطه ( )3خواهد بود ( & Fridman
:)Levinsohn, 2002
تغییرات قیمت کاالی i

()3

1 n n
 si ij  ln pi  ln pj
2 i1 j 1

n

lnc   si  ln pi 
i 1

در رابطه (  ij ،)3کشش قیمتی جبرانی (هیکس)
و ديگر متغیرها در معادالت باال تعريف شدهاند .اين
روش برای آنال یز اثرات رفاهی افزايش قیمت مواد غذايی
به وسیله )Minot & ،Fridman & Levinsohn, (2002
) Goletti (2000برای خانوارهای ويتنامی و Tefera
) (2012برای خانوارهای اتیوپی استفاده شده است.
ب) برآورد کشش قيمتی تقاضاي جبرانی (هيکس):

برآورد توابع تقاضا به منظور فراهم نمودن
کشش های قیمتی و درآمدی بسیار مفید هستند .اندازه
گیری کشش های قیمتی و درآمدی در طراحی
سیاستهای مختلف مفید میباشند .به عنوان مثال
سیاست های مالیات و يارانه نیاز به دانش از اين کششها
برای کاالها و خدمات خواهد داشت (.)Deaton, 1988
چنین دانشی به وسیله تجزيه و تحلیل دادههای سری
زمانی برای تقاضای کاالها ،قیمت و درآمد قابل دستیابی
است .با توجه به شک و ترديدهايی که در خصوص نتايج
چنین رويکردی و برآورد تقاضای تک معادله ای ،توجه
به برآورد تقاضا بصورت سیستمی مورد توجه قرار گرفت.
در اين خصوص سیستم مخارج خطی ( )LESتوسط
) Stone (1954جزو مطالعات پیشگام بوده است .به دلیل
محدوديتهای سیستم مخارج خطی از جمله اين که
اين سیستم در دادههای مقطعی مفید نیست و همچنین
مشکل بودن تفسیر برآوردها به دلیل غیر خطی بودن
پارامترها و محدوديتهايی در خصوص کشش قیمتی و
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درآمدی و روابط مکملی بین کاالها بسیاری از مطالعات
به توسعه اين مدل پرداختند .مدل روتردام ( Theil,
 )1965و ترانسلوگ ( )Christensen et al. 1975را
میتوان در گروه مدل های انعطاف پذير قرار داد که پس
از بیان محدوديتهای سیستم مخارج خطی مطرح
شده اند .سیستم تقاضای ديگری که پس از مدلهای
روتردام و ترانسلوگ مطرح شد ،مدل تقاضای تقريباً
ايدهآل میباشد که توسط Deaton & Muellbauer
) (1980تبیین شده است .اين مدل از نظر عمومیت قابل
مقايسه با مدلهای روتردام و ترانسلوگ میباشد و
مزيتهايی نیز نسبت به آن ها دارد .پس از ارائه الگوی
سیستم معادالت تقاضای تقريباً ايدهآل ،سیستم تقاضای
تقريباً ايدهآل درجه دوم ( )QUAIDS1ارائه شد که در
آن سهم بودجه ای عالوه بر اين که تابعی از مخارج کل
است؛ تابعی از مربع لگاريتم مخارج نیز میباشد ( Banks
 .)et al., 1997اين مدل نه تنها خواص مطلوب سیستم
تقاضای تقريباً ايدهآل را دارد ،بلکه مزيتهای نسبتاً
بیشتری به منظور مدل سازی الگوی مخارج مصرفی را
دارا میباشد .اين سیستم بهترين سیستم تقاضای
جمع پذير کامل در دسترس میباشد که واکنشهای غیر
خطی تغییرات قیمتها و مخارج را نشان میدهد و
اجازه می دهد که کاالها در برخی سطوح درآمدی لوکس
و در برخی سطوح ديگر ضروری باشند .همچنین
برخالف  AIDSدر اين سیستم کشش مخارجی مستقل
از سطح مخارج نمیباشد ( Jing et al., (2004),
) .)Matsuda, (2006به منظور برآورد کششهای قیمتی
جبرانی بکار رفته در رابطه ( )3در اين مطالعه ابتدا
سیستم تقاضای تقريباًًٌ ايدهآل درجه دوم ()QUAIDS
برای  4گروه چوب خام ،واسطه ،نهايی وارداتی و چوب
خام داخلی تخمین زده شد .مدل  QUAIDSبصورت
رابطه ( )4میباشد .در رابطه باال   j ،  ij ،  iو i
پارامترهای اين تابع هستند s i .سهم مخارج اختصاص
يافته به گروه چوبی وارداتی و داخلی  p j ،iقیمت
کاالی  jو  Mمخارج کل اختصاص يافته به چوب و
فرآوردههای چوبی وارداتی و خام داخلی میباشد.

1 . Quadratic Almost Ideal Demand System
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n
 M 
si   i    ij log p j   j log 

j 1
 f ( p) 
2

i 

 M 
 log 


g ( p)   f ( p)  

) f ( pشاخص قیمت السپیرس است که به صورت
رابطه ( )5تعريف میشود:
log f ( p)   si 0 log pi

() 5

i

که در آن  ، p iقیمت کاال در سالها ی مختلفs i 0 ،
سهم بودجه ای کاالی مورد نظر در سال پايه است .در
مدل  QUAIDSنیز همانند  AIDSاعمال محدوديتهای
جمع پذير ،تقارن و يکنواختی الزامی است .اين
محدوديتها به ترتیب در روابط زير آمده است:
() 6

n

n

n

i 1

i 1

i 1

 i  1 ,   ij  0 ,  i  0 ,
i, j  1,2,..., n

 ij   ji

کشش های قیمتی جبرانی (هیکس) در مدل
 QUAIDSبر اساس روابط زير محاسبه میشود ( Banks
.)et al., 1997
ui
)s j
si

() 7

() 8

  ij )  (1 

uij
si

( eijh 

si
2i   M  
 i 
log

 ln m
g ( p)   f ( p)  

ui 

si
2   M  
  ij  ( i  i log 
) 
 ln p j
g ( p)   f ( p)  

() 9

2

uij 

    M 
( j    ji log pi )  i i log 

g ( p)   f ( p)  
i 1
n

کشش هیکس تنها اثر قیمتی را در نظر میگیرد و
به طور خالص تغییرات قیمتی را لحاظ میکند ،لذا،
بیانگر روابط خالص میباشد  ij .دلتای کرونکر است،
به اين صورت که اگر  j=iباشد   ij  1و در غیر اين

صورت   ij  0است.
آمار و اطالعات مربوط به واردات چوب و فرآورده-
های چوبی کشور و نرخ تعرفه مربوط به هر يک در
سالهای  1361- 1390از اداره گمرک و سازمان صنعت،

276

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،47-2شماره 1395 ،2

معدن و تجارت و همچنین آمار مربوط به میزان و چوب
برداشتی از جنگلهای کشور از سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور گردآوری شده است .میزان واردات
چوب و فرآورده های چوبی به کشور که به صورت وزن
بیان شده است ،با استفاده از ضرايب تبديل Mantel
) (1973به حجم چوب بهکار رفته در هر يک از
فرآوردهها ،تبديل شده است .بدين صورت که کدهای
تجاری  49 ،48 ،47 ،44و  94که مربوط به چوب و
فرآورده های چوبی است ،از گزارشات کل واردات کشور
در سالهای مختلف استخراج و سپس برای هر کد در
هر سال جمع وزن محاسبه و با ضرب در ضرايب تبديل
به ترتیب 3/320 ،3/893 ،2/639 ،3/893 ،2/269
Shoeibi et al.,
()،Rafighi et al., (2006
) )Adeli (2012)،(2010متر مکعب حجم چوب هر کد
محاسبه و در نهايت حجم کل معادل چوبی وارد شده به
کشور محاسبه گرديد و در نهايت چوب و فرآوردههای
چوبی وارداتی به کشور به سه گروه خام ،واسطه و نهايی
وارداتی گروه بندی شدند.
در مطالعه حاضر ،سیستم تقاضای تقريباً ايدهآل
درجه دوم برای گروه چوب خام ،واسطه و نهايی وارداتی
و چوب خام داخلی (( )i=1,2,3,4به عنوان يک جانشین
برای چوب وارداتی) مورد برآورد قرار گرفت تا روابط بین
قیمت و درآمد (مخارج) و تقاضای چوب و فرآوردههای
چوبی و روابط مکملی يا جانشینی بین گروههای چوبی
بررسی گردد .شکل رياضی اين توابع به ترتیب در
معادالت ( )12( ،)11( ،)10و ( )13نشان داده شده
است .که در آن:
 : s1سهم مخارجی چوب خام وارداتی
 : s2سهم مخارجی چوب واسطه وارداتی
 : s3سهم م خارجی چوب نهايی وارداتی
 : s4سهم مخارجی چوب خام داخلی
 : p1قیمت هر واحد چوب خام وارداتی
 : p2قیمت هر واحد چوب واسطه وارداتی
 : p3قیمت هر واحد چوب نهايی وارداتی
 : p4قیمت هر واحد چوب خام داخلی
 : Mمخارج کل اختصاص يافته به اين گروه (گروه
چوب وارداتی و چوب خام داخلی)
) : f ( pشاخص قیمت السپیرز

s1  1   11 log p1   12 log p2   13 log p3   14 log p4 
()10

()11

2

 M  1   M  
 log 
1 log 

 

 f ( p)  g ( p)   f ( p)  
s2   2   21 log p1   22 log p2   23 log p3   24 log p4 
2

 M  2   M  
 log 
 2 log 

 

 f ( p)  g ( p)   f ( p)  
s3   3   31 log p1   32 log p2   33 log p3   34 log p4 
2

()12

 M  3   M  
 log 
 3 log 

 

 f ( p)  g ( p)   f ( p)  

s4   4   41 log p1   42 log p2   43 log p3   44 log p4 
()13

2

 M  4   M  
 log 
 4 log 

 

 f ( p)  g ( p)   f ( p)  

همچنین به منظور تخمین معادالت و استخراج
نتايج از نرم افزار  Eviewsو  Excelاستفاده شده است.
نتایج و بحث
پس از جمع آوری اطالعات میزان واردات چوب و
فرآورده های چوبی و نرخ تعرفه گمرکی در دوره مورد
مطالعه (طی سالهای  )1361-1390ابتدا میانگین،
انحراف معیار و ضريب تغییرات هر يک از متغیرها
محاسبه و در جدول ( )1گزارش شده است .همانگونه
که مالحظه م یگردد ،ب یشترين میانگین سهم مخارجی
در طی سال های مورد بررسی مربوط به چوب خام
داخلی میباشد که در حدود نیمی از کل مخارج
اختصاص يافته به گروههای چوبی ( 49/15درصد)
مربوط به چوب خام داخلی است .چوب نهايی وارداتی
با  35/15درصد و چوب واسطه وارداتی با  10/8درصد
در ردههای بعدی قرار میگیرند .کمترين میانگین سهم
مخارجی مربوط به چوب خام وارداتی است که 4/9
درصد میانگین کل مخارج مربوط به آن م یباشد.
بنابراين در طی سالهای  1361-1390چوب خام
داخلی سهم مخارجی بااليی را به خود اختصاص داده
است که اين خود نشان میدهد ،بیشتر تقاضای داخلی
در اين دوره از طريق برداشت چوب از جنگلهای کشور
تأمین شده است .بررسی میانگین میزان واردات انواع
چوب و برداشت چوب از جنگلهای شمال ،نشان داد که
از چوب نهايی وارداتی با میانگین واردات  1628هزار
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مترمکعب دارای بیشترين میانگین واردات چوب در طی
دوره مورد برر سی بوده و سهم بااليی از واردات چوب
مربوط به اين گروه چوبی بوده است .پس از آن چوب
واسطه و خام وارداتی به ترتیب با میانگین واردات 560
و  467هزار متر مکعب در ردههای قرار دارند .همچنین،
نتايج بیانگر باال بودن میانگین برداشت چوب از
جنگلهای کشور بوده بهطوريکه در اين دوره ،چوب خام
داخلی (برداشتی از جنگلهای شمال در طرحهای
بهرهبرداری) دارای میانگین  1343هزار مترمکعب بوده
که با نوع مشابه وارداتی خود يعنی چوب خام وارداتی
قابل مقايسه نیست .در نهايت بررسی میزان تعرفه
گمرکی انواع چوبهای وارداتی نشان میدهد که چوب
واسطه وارداتی با میانگین تعرفه  30/16درصد در طی
سالهای 1361-1390باالترين میانگین نرخ تعرفه را
دارا بوده است .ضريب تغییرات نرخ تعرفه چوب خام
وارداتی ( )1/12نشان میدهد که تغییرات تعرفه چوب

مثبت بودن ضريب مربوط به قیمت خودی در معادالت
با نظريه تقاضا سازگاری دارد ،بهطوريکه با افزايش قیمت
انواع چوب وارداتی و داخلی ،سهم مخارج مربوط به هر
کاال از کل بودجه اختصاص يافته به اين گروه ،افزايش
میيابد .اين امر نشان م یدهد کشش قیمتی واردات
چوب خام ،واسطه و نهايی و چوب خام داخلی کوچکتر
از يک میباشد؛ چرا که با افزايش يک درصدی قیمت هر
يک از آنها ،میزان تقاضا کمتر از يک درصد کاهش
خو اهد يافت و در نتیجه کل مخارج بر روی آن محصول
افزايش میيابد.
ضرايب لگاريتم مخارجی در معادالت مربوط به
چوب وارداتی و معادله چوب خام داخلی متفاوت است.
ضريب لگاريتم مخارجی مثبت مربوط به چوب خام،
واسطه و نهايی وارداتی نشان میدهد که با افزايش
مخارج اختصاص ياف ته به انواع چوب وارداتی ،نسبت
بودجه اختصاص يافته به واردات اين کاالها به ترتیب

خام میتواند اثر قابل توجهتری بر میزان واردات داشته
است.
در ادامه ،پس از برآورد سیستم تقاضای
 QUAIDSبرای انواع چوب وارداتی و چوب خام
داخلی ،کششهای خود قیمتی و متقاطع جبرانی
(هیکس) به منظور بهرهگیری از آن در تعیین شاخص
رفاهی تغییرات جبرانی محاسبه شدند .نتايج برآورد
سیستم معادالت تقاضای تقريباً ايدهآل درجه دوم چوب
خام ،واسطه و نهايی وارداتی به کشور و چوب خام
داخلی در جدول ( )2گزارش شده است .ضريب R2
باالی معادالت در اين سیستم و نیز معنیداری بیشتر
ضرايب مدل ،مبین خوبی برازش سیستم است ،به-
طوريکه بیشترين ضريب  R2برای معادله چوب خام
وارداتی ( )R2=0/96بهدست آمده است .مقادير عرض از
مبدأ برای معادالت چوبهای وارداتی منفی و برای
چوب خام داخلی مثبت و در سطح  5درصد معنیدار
شده است ،بهطوريکه باالترين عرض از مبدأ مربوط به
معادله چوب خام داخلی میباشد .نتايج نشان میدهد
که ضريب متغیر قیمت خودی در تابع تقاضای واردات
چوب خام ،واسطه و نهايی و همچنین ،چوب خام داخلی

 0/48 ،0/12و  1/005درصد افزايش میيابد .همچنین
ضريب لگاريتم مخارجی منفی مربوط به چوب خام
داخلی بیانگر اين مطلب است که با افزايش يک درصدی
مخارج کل ،نسبت بودجه اختصاص يافته به چوب خام
داخلی  1/61درصد کاهش میيابد و به عبارت ديگر،
سهم چوب خام داخلی تحت تأثیر مخارج کل اختصاص
يافته به اين گروه از کاال قرار میگیرد .همچنین ضريب
مربع لگاريتم مخارجی در معادالت مربوط به چوب
وارداتی بصورت منفی ،اما از سطح معنیداری قابل
قبولی برخور دار نشده است .اما همانطور که از نتايج
پیداست ضريب مربع لگاريتم مخارجی مربوط به چوب
خام داخلی با عالمت مثبت ( )0/11و در سطح  5درصد
معنیدار شده است.
کششهای خود قیمتی بیانگر اثر تغییر قیمت کاال
بر روی میزان تقاضای آن کاال و کششهای متقاطع نیز
بیانگر رابطه جانشین ی و يا مکملی کاالها میباشد .انتظار
میرود عالمت تمامی کششهای خود قیمتی منفی
باشد که اين عالمت به ارتباط عکس میان قیمت و
مقدار تقاضای واردات اشاره دارد .کششهای متقاطع نیز
ممکن است مثبت يا منفی باشد .اگر کشش متقاطع

مثبت ،و برای چوب نهايی وارداتی و چوب خام داخلی
در سطح قابل قبول ( 5درصد) معنیدار شده است.

مثبت باشد بیانگر جانشین بودن دو کاال و اگر منفی
باشد بیانگر مکمل بودن آن دو کاال است .ارايه تفسیر
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کششهای مختلف محاسبه و تفسیر شده است.

اقتصادی از ضرايب پارامترهای برآورد شده فرم تابعی
 QUAIDSبصورت مستقیم امکان پذير نیست ،لذا

جدول  -1میانگین و انحراف معیار میزان واردات و سهم مخارجی انواع چوب وارداتی و خام داخلی و نرخ تعرفه وارداتی
( طی سالهای )1361-1390
میزان واردات و تولید داخل چوب (هزار مترمکعب)
میانگین

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

انحراف معیار

467
1628
560
1343

نرخ تعرفه گمرکی وارداتی انواع گروه چوبی

ضريب تغییرات

0/89
0/55
1/21
0/25

420
932
679
345

میانگین

19/30
29/31
34/98
-

انحراف معیار

21/63
25/67
30/16
-

ضريب تغییرات

1/12
0/87
0/86
-

میانگین سهم
مخارجی ()%

4/9
35/15
10/8
49/15

مأخذ :يافته های مطالعه
جدول  -2مقادير ضرايب برآورد شده مدل  QUAIDSبرای انواع چوب وارداتی و داخلی
چوب خام وارداتی

i
1 j

چوب نهايی وارداتی

ضريب

t

ضريب

t

ضريب

t

**- 0/36

- 2/40

***- 1/56

- 2/86

**- 2/64

- 2/11

***5/56

4/06

0/002

0/22

0/006

0/90

***0/017

3/09

*** -0/025

- 4/22

0/031

1/13

***0/075

4/29

*** - 0/11

- 6/33

***0/19

7/53

*** - 0/28

-14/91

ضريب

t

چوب واسطه وارداتی

چوب خام داخلی

2j

3j
4j

***

i
i

**0/12

2/01

**

0/48

2/19

-0/007

- 1/28

-0/029

- 1/25

R2

0/96

0/78

0/42

5/71

*1/005

1/98

**- 1/61

- 2/90

- 0/07

- 1/50

**0/11

2/01

0/80

-

مأخذ :يافته های مطالعه (* ***،**،به ترتیب معنی داری در سطح  %5 ،%10و  %1است).

نتايج کشش های خود قیمتی و متقاطع جبرانی در

افزايش يک درصد در قیمت اين نوع چوب ،در صورت

جدول ( )3نشان داده شد .تمامی کششهای خود
قیمتی جبرانی منفی و تأيیدی بر وجود رابطه عکس بین
قیمت و مقدار تقاضا برای گروههای چوبی است .
بیشترين کشش خود قیمتی جبرانی در بین انواع
چوبهای واردتی مربوط به چوب خام وارداتی (-0/92
درصد ) و کمترين آن مربوط به چوب نهايی وارداتی
( - 0/39درصد) است .بنابراين با افزايش يک درصد به
قیمت چوب خام و نهايی وارداتی در صورت ثابت بودن
ساير شرايط مقدار تقاضای وار دات اين نوع چوبها به
ترتیب  0/92درصد و  0/39درصد کاهش میيابد.
همچنین ،برای چوب خام داخلی میتوان گفت با

ثابت بودن ساير شرايط مقدار تقاضا برای آن بیشتر از
يک درصد ( -4/47درصد) کاهش میيابد که بیانگر
کشش پذيری و حساسیت بیشتر تقاضای اين گروه
چوبی نسبت به تغییرات قیمت خود میباشد.
کشش متقاطع جبرانی برای انواع چوبهای وارداتی
مثبت و بیانگر وجود رابطه جانشینی بین آنهاست .بطور
مثال کشش متقاطع جبرانی بدست آمده برای چوب
خام وارداتی نشان میدهد که افزايش يک درصد در
قیمت چوب واسطه و نهايی وارداتی به ترتیب منجر به
افزايش  0/19درصدی و  0/44درصدی مقدار تقاضای
واردات چوب خام خواهد شد .بررسی کشش متقاطع
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جبرانی برای چوب واسطه وارداتی نیز نشان م یدهد که
افزايش  1درصدی در قیمت چوب نهايی وارداتی باعث
افزايش  0/58درصدی تقاضای واردات چوب واسطه می
گردد .عالمت مثبت ضريب کشش بدست آمده تأيیدی
بر وجود رابطه جانشینی بین اين دو گروه چوبی است .
همچنین حساسیت تقاضای واردات چوب واسطه وارداتی
نسبت به تغییرات قیمت چوب خام وارداتی پايین است.
در نهايت کشش متقاطع جبرانی بدست آمده برای چوب
نهايی وارداتی نشان میدهد افزايش يک درصدی در
قیمت چوب خام و واسطه وارداتی به ترتیب منجر به
افزايش  0/12و  0/42درصدی مقدار تقاضای واردات
چوب نهايی میگردد .اين به معنای افزايش مقدار تقاضا
برای واردات چوب نهايی در صورت افزايش قیمت دو
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گروه ديگر است .کششهای متقاطع برای چوب خام
داخلی نیز نسبت به تغییرات قیمت انواع چوب وارداتی
منفی و بیانگر وجود يک نوع رابطه مکملی بین چوب
وارداتی و داخلی است .به عبارت ديگر افزايش قیمت
انواع چوب وارداتی منجر به کاهش مقدار تقاضا برای
چوب خام داخلی میگردد .اين نتیجه در حالی است که
با افزاي ش قیمت چوب خام داخلی تقاضا برای چوب خام
وارداتی افزايش میيابد ،چرا که کشش بدست آمده
مثبت و برابر  0/12درصد بدست امده است .بطور جزئی
تر افزايش يک درصد در قیمت چوب خام داخلی ،با
فرض ثابت بودن ساير شرايط منجر به افزايش 0/12
درصدی در مقدار تقاضا برای چوب خام وارداتی می
گردد.

جدول  -3نتايج محاسبه کشش جبرانی (هیکس) برای انواع چوب
کشش

چوب خام وارداتی

(قیمت)
چوب خام وارداتی
چوب واسطه وارداتی
چوب نهايی واردتی
چوب خام داخلی

-0/925
0/199
0/441
0/125

چوب واسطه وارداتی
0/095
-0/726
0/581
-0/295

چوب نهايی وارداتی
0/126
0/425
-0/394
-0/158

چوب خام داخلی
-0/441
-0/936
-5/107
- 4/47

مأخذ:يافته های مطالعه

برای محاسبه تغییرات رفاه ناشی از کاهش تعرفه
گمرکی انواع چوب وارداتی گزينههای سیاستی تعديل
قیمت به صورت کاهش نرخ تعرفه  75 ،50 ،30و 100
درصدی در جهت حذف موانع تعرفهای و آزاد سازی
تجاری در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی
تعريف شده است .با توجه به اينکه هر گونه تعديل
قیمت (ناشی از تغییر تعرفه) يک مبدأ اولیه (قبل از
اجرای سیاست) و يک نقطه ثانويه (پس از اجرای
سیاست) دارد ،مبدأ اولیه وضعیت متغیرها در سال
 1390يعن ی متناظر با آخرين سال برای دادههای آماری
و نزديکترين سال به شرايط فعلی کشور در نظر گرفته
شده است .نتايج محاسبه شاخص تغییرات جبرانی در
جدول ( )4برای انواع چوب وارداتی با در نظر گرفتن
سناريوی مزبور ارائه شده است .با کاهش  75 ،50 ،30و
 100درصدی نرخ تعرفه چوب خام وارداتی ،مقدار CV

به ترتیب معادل  -475 ،-317 ،- 190و  - 634میلیارد
ريال بدست آمده است ،که عالمت منفی آنها بیانگر
بهبود رفاه کارگزاران اقتصادی تقاضا کننده چوب
می باشد .در واقع با کاهش تعرفه گمرکی چوب خام
وارداتی با در نظر گرفتن روابط بین انواع چوب ،تقاضا
کنندگان چوب از نظر رفاهی در وضعیت بهتری قرار
گرفته و مخارج آنها به ترتیب  0/069درصد0/11 ،
درصد 0/17 ،درصد و  0/23درصد کاهش میيابد .از
آنجايیکه شاخص تغییرات جبرانی در حالت کاهش
قیمت بیانگر مقدار پولی است که بايد از تقاضا کننده
گرفته شود تا پس از اعمال سیاست در همان سطح
مطلوبیت قبلی باقی بماند ،لذا میتوان بیان کرد که در
صورت کاهش نرخ تعرفه چوب خام وارداتی تحت
سناريوهای مورد نظر ،میتوان به ترتیب ،317 ،190
 475و  634میلیارد ريال از تقاضا کنندگان دريافت
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نمود به گونهای که آن ها همان مقدار قبل از کاهش
ق یمت را تقاضا نمايند .همچنین با کاهش تدريجی نرخ
تعرفه واردات چوب واسطه ،شاخص رفاهی تغییرات
جبرانی تحت سناريوهای  75 ،50 ،30و  100درصد
کاهش نرخ تعرفه ،به ترتیب معادل ،-6300 ،-3780
 -9451و  - 12601میلیارد ريال بدست آمده است .به
بیان ديگر میزان مخارج گروه تقاضا کننده در نتیجه
کاهش تعرفه چوب واسطه تحت سناريوهای مزبور به
ترتیب معادل  1/38درصد 2/30 ،درصد 3/46 ،درصد و
 4/61درصد کاهش میيابد.
در نهايت ،با کاهش نرخ تعرفه واردات فرآوردههای
چوبی نهايی و کاهش قیمت وارداتی برای آن ،تغییرات

جبرانی به ترتیب معادل  -6737 ،-4491 ،-2694و
 -8982میلیارد ريال بدست آمده است .بنابراين اعمال
سناريوهای کاهش نرخ تعرفه منجر به بهبود وضعیت
رفاهی و کاهش مخارج کارگزاران اقتصادی تقاضاکننده
چوب خواهد شد .در نهايت با مقايسه نتايج بهدست آمده
برای چوب خام و واسطه و نهايی وارداتی میتوان بیان
کرد که کاهش نرخ تعرفه واردات فرآوردههای چوبی
واسطه نسبت به چوب خام و نهاي ی اثر مثبت بیشتری
بر رفاه تقاضاکنندگان چوب دارد و پس از آن بیشترين
اثرات رفاهی ،پس از اجرای سناريوهای مزبور ،مربوط به
گروه چوب نهايی وارداتی میباشد.

جدول  -4میزان تغییر مخارج تق اضاکنندگان چوب و درآمد دولت بعد از اجرای سناريو کاهش نرخ تعرفه گمرکی نسبت به سال پايه
مخارج مصرفی گروه تقاضا کنند در سال
پايه  272841میلیارد ريال
درآمد ناشی از وضع تعرفه دولت در سال
پايه  2974/75میلیارد ريال

چوب خام
وارداتی

چوب واسطه
وارداتی

چوب نهايی
وارداتی

کاهش  %30نرخ
تعرفه گمرکی

کاهش  %50نرخ
تعرفه گمرکی

کاهش  %75نرخ
تعرفه گمرکی

کاهش  %100نرخ
تعرفه گمرکی

مخارج مصرفی
مقدار CV
درصد تغییر مخارج

272650
- 190
-0/069

272523
- 317
-0/11

272365
- 475
-0/17

272206
-634
-0/23

درآمد ثانويه دولت

2957/91

2946/69

2932/66

2918/64

تغییرات درآمد دولت
مخارج مصرفی
مقدار CV
درصد تغییر مخارج

-16/83
269060
- 3780
-1/38

- 28/05
266539
- 6300
-2/30

- 42/08
263389
- 9451
- 3/46

-56/11
260239
- 12601
- 4/61

درآمد ثانويه دولت

2629/03

2398/54

2110/44

1822/34

تغییرات درآمد دولت

- 345/72

- 576/20

- 864/30

- 1152/40

مخارج مصرفی
مقدار CV
درصد تغییر مخارج

270145
- 2694
-0/98

268349
- 4491
- 1/64

266103
- 6737
- 2/46

263857
- 8982
-3/29

درآمد ثانويه دولت

2819/25

2715/58

2586

2456/41

تغییرات درآمد دولت

- 155/50

- 259/16

- 388/75

- 518/33

مأخذ :يافته های مطالعه

در قسمت ديگری از اين مطالعه اثر کاهش تعرفه بر
روی درآمد دولت ناشی از وضع تعرفه گمرکی مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت که نتايج آن در جدول ()4
گزارش شده است .همانطور که مالحظه میشود درآمد
دولت قبل از اعمال سناريو در نتیجه وضع تعرفه گمرکی
واردات چوب معادل  2974/75میلیارد ريال محاسبه

شده است .اين میزان درآمد دولت در نتیجه اعمال
سناريو کاهش تعرفه گمرک ی کاهش يافته است و
بیشترين کاهش درآمد برای گروه چوب واسطه وارداتی
به دست آمده است .به طور مثال ،تحت سناريوی کاهش
 30درصدی تعرفه چوب خام وارداتی ،درآمد دولت
معادل  2957/91میلیارد ريال بدست آمده است که
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نسبت به وضعیت قبل از اعمال سناريو معادل 16/83
میلیارد ريال کاهش يافت .همچنین اعمال سناريو
کاهش  30درصدی تعرفه گمرکی واردات چوب واسطه
واردتی نیز منجر به کاهش درآمد دولت به میزان
 345/72میلیارد ريال شد .بطور جزئی تر با اعمال
سناريوی مورد نظر درآمد ثانويه دولت معادل 2629/03
میلیارد ريال بدست آمد .در نهايت با اعمال سناريو
کاهش  30درصدی تعرفه گمرکی چوب نهايی وارداتی
درآمد دولت از  2974/75میلیارد ريال به 2819/25
میلیارد ريال کاهش يافته است که اين کاهش معادل
 155/50میلیارد ريال میباشد .همچنین ،در نتیجه
اعمال سناريو  50درصد کاهش تعرفه گمرکی چوب
خام ،واسطه و نهايی وارداتی میزان تغییر در درآمد
دولت به ترتیب معادل  -28/05میلیارد ريال-576/20 ،
میلیارد ريال و  -259/16میلیارد ريال بدست آمده است.
عالمت منفی بیانگر کاهش درآمد دولت پس از اعمال

محاسبه کشش جبرانی برای انواع چوب ،از معیار
تغییرات جبرانی استفاده شد .با توجه به اينکه تغییرات
رفاهی بر اساس کششهای قیمتی تابع تقاضا به دست
آمده است ،پس اين تغییرات رفاهی متعلق به گروه تقاضا
کننده انواع چوب است .البته با توجه به استفاده از چوب
خام داخلی در اين مطالعه ،تغییرات رفاهی متعلق به
مجموع کارگزاران اقتصادی تقاضا کننده چوب میباشد
که متشکل از واردکنندگان چوب و جامعه خريدار چوب
خام داخلی است .بر اساس نتايج ،کششهای جبرانی
محاسبه شده نشان دهندهی وجود رابطه جانشینی بین
انواع چوبهای وارداتی بوده است که نتايج اين مطالعه
همسو با نتايج مطالعه )Arbatzis & Klonaris (2009
میباشد .ماهیت چوبها در اين مطالعه به گونهای در
نظر گرفته شد که تفاوت آنها در میزان فرآوری است.
لذا ،تفاوت در میزان فرآوری صورت گرفته در هر يک
میتواند دلیلی بر جانشینی انواع چوبهای وارداتی باشد.

سناريوی کاهش تعرفه گمرکی است .بیشترين کاهش
درآمد دولت به گروه چوب واسطه و کمترين آن به گروه
چوب خام وارداتی اختصاص دارد .برای سناريوهای
کاهش  75درصدی و  100درصدی تعرفه گمرکی نیز
نتايج به صورت مشابه باال تفسیر میگردد .به عبارت
ديگر با کاهش  75درصد تعرفه گمرکی واردات چوب
خام ،واسطه و نهايی تغییر در درآمد دولت به ترتیب
معادل  -42/08میلیارد ريال -864/30 ،میلیارد ريال و
 -388/75میلیارد ريال بدست آمده است .در نهايت با
کاهش  100درصدی تعرفه گمرکی انواع چوب ،درآمد
دولت به ترتیب برابر  2918/64میلیارد ريال1822/34 ،
میلیارد ريال و  2456/41میلیارد ريال بدست آمد که
نسبت به وضعیت قبل از اعمال سناريو ،کاهشی معادل
 56/11میلیارد ريال 1152/40 ،میلیارد ريال و 518/33
میلیارد ريال داشته است.

آنگاه میتوان گفت چوب واسطه قادر است با انجام
عملیات فرآوری به راحتی به چوب نهايی تبديل شود و
اين به معنی امکان باالی جانشینی میان آنهاست.
همین نکته در مورد چوب خام نیز میتواند صادق باشد.
در مورد وجود رابطه مکملی بین چوب واسطه و نهايی
وارداتی و چوب خام داخلی میتوان گفت با نگاه به اين
مطلب که در حقیقت فرآوری چوب واسطه و نهايی
وارداتی قبل از ورود به داخل کشور و با تکنولوژی خارج
از کشور انجام شده است ،استفاده از اين چوبها را به
عنوان جايگزين چوب خام داخلی محدود میکند .در
واقع انعطاف پذيری کم اين نوع چوبها در مقابل چوب
خام وارداتی در انتخاب نوع فرآيند تولید میتواند دلیلی
بر وجود رابطه مکملی باشد .لذا ،تغییر صنايع داخل در
جهت استفاده از چوبهای وارداتی میتواند بر تنظیم
واردات چوب با توجه به روابط موجود تأثیر گذار باشد.
همچنین میتوان اينگونه بیان نمود که با کاهش قیمت
چوب واسطه وارداتی به عنوان يک نهاده مصرفی در
صنايع مربوطه میزان عرضه محصوالت آنها افزايش می
يابد و همین کاهش هزينه تولید و افزايش درآمد صنايع
فعال در زمینه تولید فرآوردههای چوبی میتواند انگیزه

نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسی اثرات رفاهی کاهش نرخ تعرفه که همراه با
کاهش قیمتهای وارداتی است؛ در جهت اعمال
سیاستهای تعرفهای مناسب ،حايز اهمیت خواهد بود.
در اين مطالعه به منظور بررسی اثرات رفاهی پس از
برآورد سیستم تقاضای تقريباًًٌ ايدهآل درجه دوم و

ای در جهت تولید بیشتر و در نتیجه استفاده بیشتر از
ساير نهادهها از جمله چوب خام برداشتی از جنگل ايجاد
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نمايد .طبق نتايج بدست آمده ،کاهش تعرفه با کاهش
مخارج تقاضاکنندگان چوب منجر به افزايش رفاه آنان
میگردد .تغییرات جبرانی بدست آمده نشان میدهد
بیشترين مقدار  CVدر سناريوهای کاهش تعرفه واردات
مربوط به چوب واسطه و پس از آن مربوط به چوب
نهايی میباشد .همچنین ،بررسی تأثیر اعمال سیاست
کاهش تعرفه گمرکی واردات انواع چوب نشان داد که
کاهش تعرفه منجر به کاهش درآمد دولت (ناشی از
وضع تعرفه) شد و اين کاهش برای گروه چوب واسطه
بیشتر از دو گروه ديگر بوده است .از مقايسه اثر کاهش
تعرفه چوب خام و واسطه وارداتی میتوان نتیجه گرفت
که در هر دو حالت در وضعیت رفاهی کارگزاران
اقتصادی تقاضا کننده چوب بهبود حاصل میشود .اين
بهبود در حالتی که کاهش تعرفه روی چوب واسطه
وارداتی اعمال شود ،بیشتر بوده است ،اما به واسطه
رابطه مکملی با چوب خام داخلی ،موجب افزايش

و لحاظ کردن اثرات زيست محیطی ،کاهش تعرفه
واردات چوب خام میتواند موثر واقع شود ،زيرا ضمن
افزايش رفاه تقاضا کنندگان چوب ،میتواند میزان
برداشت از منابع داخلی را نیز کاهش دهد .به طور
خالصه میتوان بیان کرد که با توجه به افزايش رفاه
تقاضا کنندگان چوب تعرفه واردات چوب بر اساس يک
برنامه زمانی کاهش يابد .در ا ين 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 جهت عضويت در اين
سازمان تالش میکند و همچنین روابط بین انواع چوب،
حائز اهمیت است .در نهايت اتخاذ تصمیم از سوی
متولیان هر يک از دو گروه چوب وارداتی و داخلی به
طور مجزا و انفرادی ،ممکن است پیامدهای نامطلوبی در
گروه ديگر به همراه داشته باشد .از اين رو پیشنهاد
می شود مديريت واحدی بر هر دو گروه از چوب حاکم

برداشت از منابع داخلی میگردد .لذا ،اگر هدف از اعمال
کاهش تعرفه ،بهبود وضعیت رفاهی باشد ،میتوان از
سیاست کاهش تعرفه چوب واسطه وارداتی ،همراه با
سیاستها يی همچون حمايت از طرح توسعه زراعت
چوب با هدف تأمین بخشی از تقاضای چوب خام داخلی
استفاده شود که ضمن بهبود وضعیت رفاهی ،از منابع
جنگلی به میزان کمتری برداشت شود .اما اگر هدف از
کاهش تعرفه ،جلوگیری از برداشت بی رويه از منابع
جنگلی باشد ،با توجه به تأکید برنامههای توسعه پايدار
بر حفظ منابع طبیعی به منظور استفاده نسلهای آينده،

باشد تا آثار سیاستهای اتخاذ شده در مجموع بازار
چوب مورد توجه قرار گیرد .از آنجايی که در اين مطالعه
تمرکز بیشتر بروی فرآوردههای چوبی وارداتی و به طور
کل واردات انواع چوب معطوف بوده است ،در نهايت
پیشنهاد می شود بازار داخلی چوب و گروه مصرف کننده
فرآورده های چوبی و میزان تقاضا برای آنان نیز در
مطالعات آينده مد نظر قرار گیرد تا ضمن توجه به بازار
چوب کشور ،اثرات سیاستهای مختلف از جمله
تغییرات تعرفه گمرکی برای جامعه محاسبه گردد.
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