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بررســی رابطــه مبادلــه ایــران در محصــوالت صنایــع شــیمیایی
طــی دوره 1390-1397
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چکیده
هدف این مقاله بررسی تحوالت رخ داده بر صادرات محصوالت

خأل جدی در سیاستگذاری صنعتی و راهبردهای تجاری کشور دارد.

صنایع شیمیایی برحسب شاخص رابطه مبادله است .در این

مدنظر قرار دادن نرخ رشد قیمت و سطح قیمت جهانی محصوالت

راستا ،با استفاده از شاخص فیشر  ،شاخص ضمنی قیمت

شیمیایی ،میتواند برای سیاستگذاری در زمینه بهبود رابطه مبادله

صادرات و واردات محصوالت شیمیایی برای سالهای 1390-97

مناسب باشد .مهمترین اقدام دراینباره ،حرکت به سمت محصوالت

محاسبه شده است.

شیمیایی پیچیدهتر و یا بهعبارتی ارتقاء زنجیره تولید و عزیمت به سمت

یافتههای مقاله نشان میدهد که رابطه مبادله در این محصوالت بهطور

صنایع شیمیایی میاندستی و پاییندستی است .برای این اقدام ،ایجاد

محسوسی از سال  1392به بعد بدتر شده است .بهعبارتی ،کشور برای

زمینههای الزم برای انعقاد موافقتنامههای تجاری ،آزادسازی بازارهای

واردات یک واحد وزنی از همان سبد محصوالت شیمیایی در سال

مالی ،جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و هدایت سرمایهگذاری

( 1393سال پایه) ،مجبور بوده است هرساله ،محصوالت شیمیایی

داخلی به سمت صنایع شیمیایی میاندستی و پاییندستی از ابزارهای

بیشتری را از نظر وزنی صادر کند .این وضعیت از رابطه مبادله ،نشان از

مهم پیچیده کردن محصوالت است]1[.

طبقهبندی F14, F19 :JEL
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 .2شناسایی صنایع شیمیایی و جایگاه محصوالت آنها

بنا بر تعریف ،رابطه مبادله ،قیمت نسبی صادرات برحسب

در تجارت ایران

واردات است .این رابطه از نسبت قیمت محصوالت

در این مقاله ،منظور از رشته فعالیتهای صنایع شیمیایی

صادراتی به قیمت محصوالت وارداتی بهدست میآید و

برحسب طبقهبندی آیسیک ویرایش  ،]4[ 3/1صنایع مندرج

نشان میدهد که با یک واحد کاالی صادراتی ،چند واحد

در جدول ( )3این مقاله است.

کاالی وارداتی میتوان خرید .رابطه مبادله ازآنرو اهمیت دارد

مالحظه میشود که صنایع موردنظر دارای یازده رشته

که نشاندهنده اندازه نسبی نفعبری یک کشور از تجارت

فعالیت و برحسب کدهای ششرقمی طبقهبندی سیستم

است .کشوری که رابطه مبادله برای آن ،رو به بهبودی باشد،

هماهنگ [ ،]5شامل  943محصول تجاری است .این
ً
صنایع ،گاز طبیعی و بعضا مشتقات ناشی از پاالیش نفت

ایران دارای مزیت رقابتی [ ]2در تولید محصوالت شیمیایی

خام و همچنین خود محصوالت شیمیایی را بهعنوان

است و این صنایع ،نقش پررنگی در تولید صنعتی و تجارت

خوراک استفاده نموده و محصوالت پتروشیمی و شیمیایی

ایران ایفا میکنند؛ محصوالت حاصل از این صنایع بهواسطه

را تولید میکنند.

منافع بیشتری از تجارت بهدست میآورد.

مزیت کشور  ،سهم زیادی در صادرات غیرنفتی ایران دارند؛

آن دسته از رشته فعالیتهای صنایع شیمیایی که برای

همچنین سهم این محصوالت در واردات ایران نیز چشمگیر

عملیات تولید خود نیازمند سایر محصوالت شیمیایی

است که نشاندهنده آن است که کشور در برخی از محصوالت

هستند ،در زنجیره پاییندست صنایع شیمیایی نسبت

این صنایع دارای مزیت نسبی نیست .به هر صورت ،برای

به صنعت شیمیایی عرضهکننده محصوالت شیمیایی

دستیابی به واقعیتها و قضاوت راجع به برخورداری از منافع

به آنها قرار دارند .ازاینرو در طی زنجیره تولید محصوالت

توسعهای حاصل از تجارت محصوالت شیمیایی کشور  ،الزم

شیمیایی ،صنایع مرتبط را به صنایع شیمیایی باالدستی،

است تا از شاخصهایی برای ارزیابی این مقوله استفاده کرد

میاندستی و پاییندستی طبقهبندی میکنند که شرح آن

که بررسی رابطه مبادله [ ]3یکی از اینها است.

در جدول ( )3مقاله آمده است.

مقاله حاضر  ،به بررسی رابطه مبادله ایران در تجارت

در نمودار ( ،)1ارزش دالری صادرات غیرنفتی کاالیی

محصوالت شیمیایی طی دوره  1390-1397میپردازد .برای

و صنایع شیمیایی ایران طی دوره  1390-97و سهم

این کار  ،پس از مقدمه ،تعریف رشته فعالیتهای صنایع

محصوالت شیمیایی از آنها ،آمده است.

شیمیایی در چارچوب کدهای آیسیک و جایگاه این رشته

طی دوره  ،1390-97متوسط صادرات کاالیی غیرنفتی

فعالیتها در زنجیره ارزش محصوالت شیمیایی بیان

کشور  29/5 ،میلیارد دالر و متوسط نرخ رشد ساالنه آن ،حدود

میشود .سپس ،جایگاه محصوالت شیمیایی در تجارت

 2/7درصد بوده است .متوسط ارزش صادرات و متوسط

کشور و همچنین وضعیت شرکای تجاری کشور در این

نرخ رشد ساالنه صادرات محصوالت صنایع شیمیایی

محصوالت مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه پس از مرور

نیز بهترتیب 11 ،میلیارد دالر و  2/5درصد است .مالحظه

ادبیات نظری رابطه مبادله و معرفی دادهها ،این شاخص

میشود صادرات محصوالت صنایع شیمیایی نرخ رشدی
ً
تقریبا برابر صادرات کل کاالیی کشور داشته و درعینحال

مختلف مورد تجزیهوتحلیل قرا میگیرد .در پایان جمعبندی

نوسانات آن بهگونهای است که انگار حولوحوش مقدار

و مالحظات ارائه میشود.

متوسط آن طی دوره ،در نوسان است .ازاینرو  ،انحراف

برای محصوالت شیمیایی کشور محاسبه و از جهات
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معیار صادرات محصوالت صنایع شیمیایی حدود 0/9

توجه به متوسط سهم حدود  37/4درصدی محصوالت

است؛ حال اینکه این شاخص برای صادرات کل کشور ،

صنایع شیمیایی از صادرات غیرنفتی کاالیی کشور ،

بیش از  2است.

میتوان به اهمیت این محصوالت شیمیایی در صادرات

وضعیت فوقالذکر بر این نکته اشاره دارد که روند سهم
ً
محصوالت صنایع شیمیایی تقریبا ثابت و متوسط نرخ رشد

کشور پی برد .در نمودار ( ،)2ارزش دالری واردات غیرنفتی
کاالیی و صنایع شیمیایی ایران طی دوره  1390-97و سهم

ساالنه این سهم ،حدود  -0/15درصد است .بااینحال ،با

محصوالت شیمیایی از آنها ،آمده است.

مأخذ :یافتههای مقاله بر اساس گمرک ایران ،آمار صادرات و واردات ،سالهای مختلف

مأخذ :یافتههای مقاله بر اساس گمرک ایران ،آمار صادرات و واردات ،سالهای مختلف
1390-97
(درصد)
شیمیایی از
شیمیاییصنایع
ایران و سهم
غیرنفتی دالر و جاری)
شیمیایی (میلیارد
غیرنفتی و
،0971کاالیی
صادرات کل
نمودار -1
صنایع کاالیی
صادرات
متوسط
دوره -79
طی
محصوالت
طی سهم
 0971و
دورهآن-79
ایران طی
صنایع

کشور 97/5،میلیارد دالر و متوسط نرخ رشد ساالنه آن،

شیمیایی از آنها ،آمده است.

حدود  9/9درصد بوده است .متوسط ارزش صادرات و
متوسط نرخ رشد ساالنه صادرات محصوالت صنایع شیمیایی
نیز به ترتیب 00 ،میلیارد دالر و  9/5درصد است .مالحظه
میشود صادرات محصوالت صنایع شیمیایی نرخ رشدی
تقریباً برابر صادرات کل کاالیی کشور داشته و درعینحال
نوسانات آن بهگونهای است که انگار حولوحوش مقدار
متوسط آن طی دوره ،در نوسان است .ازاینرو ،انحراف معیار
صادرات محصوالت صنایع شیمیایی حدود  1/7است؛ حال
اینکه این شاخص برای صادرات کل کشور ،بیش از  9است.
وضعیت فوقالذکر بر این نکته اشاره دارد که روند سهم

های مختلف
نرخسال
واردات،
صادرات و
ایران ،آمار
شیمیاییگمرک
مقاله بر اساس
محصوالتهای
مأخذ :یافته
رشد
متوسط
ثابت و
تقریباً
صنایع

واردات،
صادرات
ایران ،آمار
اساس
مقاله بر
نمودار:2 :یافتههای
مأخذ
مختلفصنایع شیمیایی از آن (درصد) طی 1390-97
هایو سهم
سالایران
جاری)
(میلیاردو دالر و
شیمیایی
گمرکصنایع
غیرنفتی و
کاالیی
واردات کل

ساالنه این سهم ،حدود  -1/05درصد است .بااینحال ،با
همانطور که نمودار فوق نشان میدهد ،کل واردات
توجه به متوسط سهم حدود  99/4درصدی محصوالت
رشد
کاالیی کشور طی دوره  ،0971-79با متوسط نرخ 11
صنایع شیمیایی از صادرات غیرنفتی کاالیی کشور ،میتوان به
ساالنه  -5درصد ،نزولی بوده است .ضمن اینکه این
اهمیت این محصوالت شیمیایی در صادرات کشور پی برد.

میرسد که نیاز کشور به محصوالت شیمیایی تولید خارج
است .گرچه بخشی از نیاز به
رابطه کم
بررسیحال
هرساله در
شدن در ...
مبادله ایران
محصوالت شیمیایی وارداتی کشور ،در داخل تولید میشود؛

همانطور که نمودار ( )2نشان میدهد ،کل واردات

ترخیص محصوالت شیمیایی زمانبر شود .نوسانات ارزی

کاالیی کشور طی دوره  ،1390-97با متوسط نرخ رشد ساالنه

نیز موجب شده است تا تجار با عدم اطمینان مواجه شوند.

 -5درصد ،نزولی بوده است .ضمن اینکه این شاخص،

عدم اطمینان موجب میشود که واردکنندگان محصوالت

نوسانات زیادی نیز داشته است؛ بهطور یکه انحراف معیار

شیمیایی ،سطح فعالیت خود را کاهش دهند .همچنین،
ً
شرکتهای بازرگانی که صرفا واردات مواد شیمیایی را انجام

دارای روند باثباتتر و شاخص انحراف معیار برای آن1/5 ،

میدهند ،دارای سقف واردات هستند و این امر واردات

است .واردات این محصوالت از  6/9میلیارد دالر در سال

محصوالت شیمیایی را تحت تأثیر قرار داده است .توجه

 1390به  4/8میلیارد دالر در سال  1397کاهش یافت؛

به این نکته مهم است که تولید و صادرات محصوالت

لذا متوسط نرخ رشد ساالنه واردات محصوالت صنایع

شیمیایی به محصوالت شیمیایی دیگری که در باالی

شیمیایی نیز حدود  -5درصد است.

زنجیره تولید قرار دارد و وارداتی نیز میباشند ،نیاز دارند؛

با مقایسه ارقام صادرات و واردات با یکدیگر  ،درمییابیم
ً
که اوال سهم محصوالت شیمیایی از صادرات کل بیشتر از

لذا در توسعه تولید و صادرات محصوالت شیمیایی ،تأمین
محصوالت شیمیایی وارداتی موردنیاز میباید در نظر گرفته

سهم واردات این محصوالت از واردات کل بیشتر است (11

شود.

آن 8/6 ،است .روند واردات کشور در محصوالت شیمیایی،

درصد در مقابل  37درصد) و دوم اینکه ،درحالیکه متوسط

با این اوصاف ،در تمامی سالهای دوره  ،1390-97تراز

نرخ رشد صادرات محصوالت صنایع شیمیایی کشور مثبت

تجاری ایران در محصوالت صنایع شیمیایی مثبت بوده که

است ( 2/5درصد) این شاخص برای واردات این دست از

در نمودار ( ،)3روند این تراز آمده است .بر اساس نمودار ،

محصوالت منفی است ( -5درصد) .این به این معنی است

این تراز مثبت تا سال  1396افزایشی بوده و تراز مثبت کشور

که محصوالت صنعت محصوالت شیمیایی کشور هرساله،

در محصوالت شیمیایی در سال  1397قدری کاهش یافت.

بیشتر و بیشتر به دنیای خارج صادر میکند ،اما در مقابل
بهنظر میرسد که نیاز کشور به محصوالت شیمیایی تولید
خارج هرساله در حال کم شدن است .گرچه بخشی از نیاز به
محصوالت شیمیایی وارداتی کشور  ،در داخل تولید میشود؛
اما این کاهش واردات ،علل مختلف دیگری نیز دارد که
مهمترین آنها ،تحریمهای اقتصادی علیه ایران است.
این تحریمها دسترسی به محصوالت شیمیایی وارداتی
موردنیاز کشور را بهدلیل مشکالت انتقال ارز و قرار داشتن
برخی از محصوالت شیمیایی وارداتی در زمره محصوالت

مأخذ :یافتههای مقاله بر اساس گمرک ایران ،آمار صادرات و واردات،

با مصرف دوگانه ،دشوار میکند .بخشی دیگر از موانع

سالهای مختلف
نمودار  :3تراز تجاری ایران در محصوالت صنایع شیمیایی
طی دوره ( 1390-97میلیارد دالر و جاری)

در حال تغییر  ،وجود نهادهای اعطاکننده مجوز متعدد و

وضعیت شرکای تجاری ایران در محصوالت شیمیایی

تعدد اسناد و زیرساختهای ضعیف ،موجب شده است تا

طی سالیان مختلف دوره  ،1392-97نشان میدهد تمرکز

برای واردات محصوالت شیمیایی ناشی از نامناسب بودن
ً
محیط کسبوکار کشور است .قانون و مقررات زیاد و دائما
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کشور از نظر مقاصد صادراتی بیشتر از مبدأهای وارداتی

 .3ادبیات موضوع و معرفی دادهها

و همچنین شرکای عمده کشور در صادرات این دست از

بنا بر تعریف ،رابطه مبادله ،قیمت نسبی صادرات برحسب

محصوالت ،در واردات نیز وجود دارند .برای نمونه ،چهار

واردات است .این رابطه از نسبت قیمت محصوالت

شریک اصلی ایران در تجارت محصوالت شیمیایی در

صادراتی به قیمت محصوالت وارداتی بهدست میآید و

سال  1397و سهم آنها از این تجارت ،در جدول ( )1آورده

نشان میدهد که چند واحد کاالی وارداتی توسط یک واحد

شده است.

کاالی صادراتی میتواند خریداری شود [ .]7سینگر []8
( )1950و پربیش ( ،]9[ )1950برای اولین بار بیان داشتند که
ً
کشورهای درحالتوسعهای که معموال مواد خام و واسطهای

جدول  -1چهار شریک اصلی ایران در تجارت محصوالت
شیمیایی در سال  1397و سهم آنها از این تجارت (درصد)
ردیف

صادرات

صادر میکنند ،بهاجبار هرساله بایستی مواد خام و

واردات

واسطهای بیشتری به ازای واردات مقدار ثابتی از محصوالت

کشور

سهم

کشور

سهم

1

چین

46

چین

24

2

عراق

15

امارات

15

و منافع بیشتر تجارت آزاد ،عاید اقتصادهایی میشود که

3

هند

11

ترکیه

12

توانایی تولید کاالهای صنعتی با ارزشافزوده باالتر را دارند.

4

امارات

8

کره

10

این اقتصاددانان بر این واقعیت اشاره داشتند که کشش

جمع

...

79

...

60

درآمدی تقاضا برای کاالهای صنعتی ،بزرگتر از کشش

موردنیاز خود صادر نمایند؛ یعنی رابطه مبادله برای
کشورهای درحالتوسعه بهمرور در حال وخیمتر شدن است

درآمدی تقاضای محصوالت اولیه و مواد خام است و لذا

مأخذ :یافتههای مقاله بر اساس گمرک ایران ،آمار صادرات و واردات ،سال
1397

افزایش درآمد کشورها به افزایش بیشتر تقاضای محصوالت

در سال  ،1397صادرات و واردات محصوالت شیمیایی

صنعتی منجر میشود تا اینکه تقاضای محصوالت اولیه

کشور بهترتیب 11/8 ،و  4/8میلیارد دالر بوده است .چهار

و مواد خام را افزایش دهد .این افزایش تقاضای محصوالت

کشور چین ،عراق ،هند و امارات ،درمجموع  79درصد از

صنعتی منجر به گرانتر شدن قیمت محصوالت صنعتی

مقاصد صادراتی (ترکیه در رتبه پنجم قرار دارد) و چهار

شده و کشورهای درحالتوسعهای که بیشتر صادرکننده

کشور چین ،امارات ،ترکیه و کره درمجموع  60درصد از مبدأ

مواد خام میباشند ،مجبور هستند تا محصوالت خام

وارداتی کشور را تشکیل میدهند؛ بنابراین مالحظه میشود

بیشتری را برای واردات مقدار معینی از محصوالت صنعتی

که در سال  ،1397در حالی تمرکز ایران در طرفهای

موردنیاز خود ،صادر کنند؛ از سویی دیگر  ،افزایش صادرات

تجاری صادرات محصوالت شیمیایی بیشتر از واردات

محصوالت خام نیز بهنوبه خود ،منجر به کاهش قیمت

این محصوالت است ،طرفهای عمده تجاری کشور در

محصوالت خام و مواد اولیه میشود .بهعبارتی ،رشد درآمد

صادرات ،شبیه طرفهای عمده تجاری کشور در واردات

کشورهای توسعهیافته که بهدلیل پیشرفت فناوری در این

است .ضمن اینکه بهاستثنای کشور امارات ،کشورهای

کشورها است ،در مقایسه با محصوالت خدماتی و صنعتی،

عمده صادرکننده محصوالت شیمیایی به ایران ،کشورهای

کمتر موجب تقاضای مواد اولیه و مواد خام میشود.
از طرف دیگر  ،پیشرفت فناوری باعث میشود تا

مطرح صاحب ذخایر نفت و گاز نیستند.

کاالهای صنعتی ،جانشین مواد اولیه شوند و یا اینکه سهم

13

بررسی رابطه مبادله ایران در ...

مواد خام در کاالهای صنعتی کاهش یابد؛ لذا پیشرفت

 ptاست ،نسبت به سال پایه (سال  )Oکه قیمتها  p0بوده،

فناوری سبب کاهش تقاضای محصوالت اولیه تولیدی

چه اندازه تغییر کرده است و یا بهعبارتدیگر  ،سبدی از

کشورهای درحالتوسعه میشود .برای نمونه ،اسپرائوس

محصول که در زمان  tو با سطح قیمتهای سال  tخریداری

[ ،)1980( ]10رابطه مبادله بین محصوالت اولیه و کاالهای

شده است (صادرات و یا واردات شده است) ،همین سبد

ک واحد

صنعتی را طی سالهای  1950-77محاسبه کرد و بر مبنای
رابطه مبادله بین محصوالت اولیه و کاالهای صنعتی را طی

محصول با قیمتهای سال  ،Oچه اندازه ارزش دارد.

شتند که

(معادل
یافت
کاهش
برایبه 85
مبادلهاز 114
رابطهخام،
شاخصمواد
تولیدکننده
25از
خام،
نده مواد
تولیدکن
کشورهای

ینگر][8

واسطهای

اسطهای

موردنیاز

شورهای

و منافع

توانایی

رند .این

درآمدی

درآمدی
افزایش
صنعتی

واد خام

صنعتی

برایاینکشورهای
رابطه
شاخص
محاسبات،
مبادلهمبنای
کرد و بر
محاسبه
محاسبات0591-،
این سالهای 77

را برای

از خود،

الت خام

∑

شاخص السپيرز بيان ميكند كه ارزش سبد كااليي كه در

 052ك

كدها)

با قیمتهای سال جاری (سال  )tچه ارزشی دارد.

محصو

بيشتر از حد و شاخص پاشه افزايش قيمتها را كمتر از حد

وارداتی نسبت به سال پایه چه تغییری کرده است.

بهصورت نظری ،شاخص السپیرز افزایش قیمتها

-

نشان ميدهد و ازاينرو براي محاسبه دقيقتر شاخص قيمت،

بنا بر تعریف ،شاخص فیشر] [00برابر با جذر

حاصلضرب شاخصهای پاشه [ ]12و السپیر [ ]13است:

را بیشتر از حد و شاخص پاشه افزایش قیمتها را کمتر از
از شاخص فيشر استفاده ميشود كه تركيبي از هر دو

حاصلضرب شاخصهای پاشه] [05و السپیر] [03است:

واردات

محاسبه.)0دقیقتر شاخص
ازاین
شاخصیدهد و
حد نشان م
برای (عبارت
رو است
پاشه
السپيرز و

√

كد در

صادرات ازو هر دو
قيمتکه ترکیبی
یشود
استفاده م
شاخص
واردات
ضمني
فیشرشاخص
مقاله،
قیمت ،ازدر اين

که در عبارت ( PP ،PF ،)0و  PLبه ترتیب شاخصهای

که در عبارت ( PP ،PF ،)1و  PLبهترتیب شاخصهای

بهطور

شيمياي

(عبارت .)1
السپیرز و پاشه
شاخص
هشتساله 0331-0331
استيک دوره
شيميايي براي
محصوالت

فیشر ،پاشه و السپیرز هستند.

مقاله،
صادراتدرو اين
قیمتموردنظر
ضمنی قيمت
شاخصشاخص
شده است.
محاسبه
واردات
مقاله،
در این

فیشر  ،پاشه و السپیرز هستند.
شاخص پاشه برابر است با:

∑
∑

موجب

طيف

دوره هشتساله است ،فرض میشود که تغییرات فناوری

براي دقت بيشتر ،محاسبات در سطح كدهاي چهاررقمي

از مح

در کاالهای شیمیایی وارداتی به آن اندازه نبوده که بر اعتبار

 HSصورت گرفته است .اين كار موجب ميشود تا كدهاي

ميگير

شاخصهای ضمنی موردنظر  ،خدشه وارد کند .همچنین

كمتري به خاطر عدم صادرات و واردات در برخي از سالها

قیمتهای سال پایه تقسیم میگردد و سپس در عدد 100

کدهای
شود تا
طبقهی
موجب م
كدهاياین کار
گرفته است.
 HSصورت
صنايع
،HS
بندي
چهاررقمي
برحسب

محصو

حذف شوند.

ضرب میشود .تفسیر شاخص قیمت پاشه بدینصورت
است که ارزش یک سبد کاال در زمان  tکه دارای قیمتهای

ن صورت
ضرب میشود .تفسیر شاخص قیمت پاشه به ای 

()0581

وزن ب

شاخصهاي ضمني موردنظر ،خدشه وارد كند .همچنين

قیمتهای سال پایه تقسیم میگردد و سپس در عدد 011
قیمت سال جاری ،بر ارزش سبد مصرفی سال جاری به

محصول که در زمان  tو با سطح قیمتهای سال  tخریداری

قيم

اعتبار
دوره نبوده كه
ازآنجاکهاندازه
وارداتي به آن
مقاله،كاالهاي
موردبررسیبر یک
شيميايي است.
شاخص فیشر

برای دقت بیشتر  ،محاسبات در سطح کدهای چهاررقمی

ی سبب

شیمیای

ایندر
فناوري
قیمتتغييرات
شود كه
فرض مي
 1390هشت
موردنظر در
شاخص
است،است.
سالهشده
محاسبه

پاشه،به
شاخصجاری
صادراتی)در در سال
(وارداتی
نشانیامیدهد.
کاالپایه را
ارزشنیزسبدسال
بوده و O

 ptاست ،نسبت به سال پایه (سال  )0که قیمتها  p0بوده،

-4

دوره
سالهي يک
موردبررس
است.
شاخص فيشر
-1397
دوره هشت
ازآنجاكهدوره
برای یک
شیمیایی
محصوالت

در عبارت ( q ،p ،)5و  tبه ترتیب قیمت ،مقدار و زمان

كمياب

شدهاند

طيلها
كه سا
برخی از
واردات در
کمتری به
دوره
ميباشند
صادراتكدو محصول
عدم بر 502
خاطرمشتمل
شيميايي

است که ارزش یک سبد کاال در زمان  tکه دارای قیمتهای

مواد گ

شوند ،31.ايران در  500محصول صادرات و در 505
حذف-0331

چه اندازه تغییر کرده است و یا بهعبارتدیگر ،سبدی از

7

صادرا

بهصورت نظري ،شاخص السپيرز افزايش قيمتها را

بنا بر تعریف ،شاخص فیشر [ ]11برابر با جذر

شماره  ،108مرداد و شهریور 1400

-

قيمتهاي سال جاري (سال  )tچه ارزشي دارد.

محصول وارداتی نسبت به سال پایه چه تغییری کرده است.

جارییبهبه
سال جار
بر یاارزش سبد
کاال جاری،
سبدسال
ارزشیمت
ق
مصرفیسال
صادراتی) در
(وارداتی

شورهای

زير اس

در سال پایه و با قیمتهای سال پایه خریداری شده است،

واردات نیز نشان میدهد که قیمت یک واحد محصول

()2

∑

شاخص السپیرز بیان میکند که ارزش سبد کاالیی که

شاخص قیمت واردات نیز نشان میدهد که قیمت یک واحد

()5

()3

برخي

سال پايه و با قيمتهاي سال پايه خريداري شده است ،با

بهخصوص ،چه تغییری کرده است .همچنین شاخص قیمت

شورهای

واد خام

شاخص ،تغيير
مورددرواقع،
شود؛
ضرب
عدد 011
بررسیدرقراراي منیگیرد.
سالميپایه
نسبت به
قیمتها

باشد،

()3

صادراتی
چه ارزش
خصوص،پایه)،
خصوص (سال
به
محصولهمچنین
واحداست.
تغییرییککرده
صادراتی به

پاشه،
ترتیبمیدهد.
پایه tرابهنشان
(،)2سال
عبارت نیز
دربوده و 0
شاخصزمان
قیمت،درمقدار و
 q ،pو

کاالهای

تغییردر
شاخص،سپس
اینه تقسيم و
سال پاي
شود؛كاالها در
ی سبد
ارزش
 ،)t100بر
(سال
درواقع ،در
ضرب م
در عدد
قيمتها نسبت به سال پايه موردبررسي قرار ميگيرد.

شاخص
که می
استفاده
صادرات و
ضمنی
شود .به یک
نسبت
وارداتدهد
نشان می
قیمتصادراتی
کاالهای
قیمت
سال
واحد به یک
که نسبت
نشان می
قیمت
محصول
ارزشدهدیک
صادراتیپایه)،
کاالهای (سال
خصوص
سال به

شاخص پاشه برابر است با:

واردات

محصو

های
شود.شاخص
مبادله ،از
واردات رابطه
برایو محاسبه
طورمعمول
ضمنی به
شاخص
استفاده می
صادرات
قیمت

()0

سوي

کاالها در
ارزش سبد
سپسي
تقسیمي ومت جار
پایهپايه به ق
سالسال
كاالها در
ارزش سبد
 ،)tبرشاخص،
(سال اين

برآورد شد.
 33درصد
محاسبه رابطه مبادله ،از شاخصهای
معمول برای
بهتاطور

()1

كه مر

سال پایه به
کاالها در
این
جاریدر
قیمت است.
السپيرز آمده
شاخص
سبد فرمول
ارزش (،)3
شاخص،عبارت
در

منظورشد.
بدون برآورد
مبادله،درصد
رابطهتا 33
شدننفت،
صادرات
کردن صادرات نفت،
کردنوخیمتر

خام و

رهاست،

است .در
شاخص
عبارتبا(،)3
آمدهدارد.
السپیرزارزش
چه اندازه
فرمولسال ،0
قيمتهاي
درمحصول

منظور
رابطه
یافتشدن
وخیمتر
که این
درصد
این
بدون که
مبادله ،تنزل)
 59درصد
(معادل
کاهش
تنزل) 89
 001به

شده و

واد خام

شده است (صادرات و يا واردات شده است) ،همين سبد

و يا و

بااليي

محصول واردات داشته است .البته ممکن است اين صادرات
14

شيمياي

8

برحسب کدهای چهار رقمی طبقهبندی  ،HSصنایع

محصوالت شیمیایی هستند که با فلزات گرانبها ،عناصر

شیمیایی مشتمل بر  215کد محصول میباشند که طی

کمیاب خا کها و ایزوتوپها و عناصر رادیواکتیو ترکیب

دوره  ،97-1390ایران در  211محصول صادرات و در

شدهاند .بهنظر میرسد که ترکیب محصوالت شیمیایی

 212محصول واردات داشته است .البته ممکن است

با مواد گرانقیمت ،موجب شده است تا این محصوالت

این صادرات و یا واردات مستمر نباشد( .کد چهاررقمی

قیمت باالیی داشته باشند .محصوالت با قیمت باالی

محصول  2602که مربوط به مواد منفجره است ،طی این

وارداتی شیمیایی کشور نیز بیشتر شبیه به صادرات است.

دوره هیچگاه از سوی ایران صادر نشده ،ولی ایران در برخی

شاخصهای قیمتی تجارت محصوالت شیمیایی

از سالها واردات داشته است) .ازآنجاکه میبایست سبد

ایران بهتنهایی ،همچون شاخص قیمتی سایر محصوالت

ساالنه محصوالت شیمیایی صادراتی یا وارداتی طی دوره

کاربردهایی دارند؛ اما اگر شاخص قیمتی صادرات و واردات

یکسان باشد ،آن دسته از محصوالت که صادرات یا واردات

باهم نگریسته شوند ،یعنی رابطه مبادله ،داللتهای خوبی

آنها در برخی از سالها صفر بود ،حذف شدند .نتیجه این

حاصل میشود .در نمودار ( ،)4رابطه مبادله محصوالت

کار بهقرار زیر است:

صنایع شیمیایی کشور برای دوره  1390-97و بر اساس
معادالت ( )1تا ( )3و روششناسی شرح دادهشده ،آمده است.

	-از  211کد چهار رقمی  HSمحصوالت صنایع شیمیایی

همچنین سال پایه  1393در نظر گرفته شده است [.]14

صادراتی که در برخی از سالهای دوره مشاهده
میشود 125 ،کد در تمامی سالها وجود دارد (حدود
 60درصد کل کدها)؛ اما بهطور متوسط بیش از 98
درصد از ارزش کل محصوالت شیمیایی صادراتی
کشور را پوشش میدهد.
	-از  212کد چهار رقمی  HSمحصوالت صنایع
شیمیایی وارداتی که در برخی از سالهای دوره
مشاهده میشود 185 ،کد در تمامی سالها وجود
دارد ( 87درصد کل کدها)؛ اما بهطور متوسط ،حدود
 97درصد از ارزش کل محصوالت شیمیایی وارداتی

مأخذ :یافتههای مقاله
نمودار  :4رابطه مبادله ایران در محصوالت صنایع شیمیایی

کشور را پوشش میدهد.

طی )1393=100( 1390-97

 .4وضعیت رابطه مبادله ایران در محصوالت صنایع
شیمیایی

طی دوره موردنظر  ،از سال  1392تا سال  ،1394رابطه

قیمت محصوالت شیمیایی که از تقسیم ارزش دالری بر

مبادله با شیب کمی ،نزولی بوده است؛ اما از سال 1394

وزن بهدست آمده باشد (ارزش واحد صادراتی یا وارداتی).

به بعد ،این روند همراه با نوسان ،نزولی شد؛ بهطور یکه

طیف وسیعی را در بر میگیرد .در صادرات کشور  ،آن دسته

رفتهرفته قدرت تأمین مالی واردات محصوالت شیمیایی

از محصوالت شیمیایی که در فصل  23طبقهبندی  HSقرار

از ناحیه صادرات همان دست از محصوالت رو به کاهش

میگیرند ،قیمت باالیی دارند .این دسته از محصوالت،

نهاد؛ یعنی ایران مجبور بوده تا برای واردات یک کیلوگرم
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بررسی متوسط واردات محصوالت شیمیایی کشور

محصوالت شیمیایی از دنیای خارج ،رفتهرفته محصوالت

برحسب وزن (تناژ ) و تعرفههای چهار رقمی طی دوره -97

شیمیایی بیشتری را از منظر ارزش وزنی صادر نماید.
همانطور که نمودار ( )4نشان میدهد ،نزولی بودن رابطه

 1392نشان میدهد که توزیع متوسط سهم بین محصوالت

مبادله کشور در محصوالت شیمیایی طی دوره 1392-97
ً
کامال مشهود است (بهاستثنای سال  1396که رابطه مبادله

وارداتی در مقایسه با صادرات محصوالت شیمیایی دارای
تمرکز کمتری است؛ بهطور یکه  10محصول شیمیایی

در این سال افزایش ولی سپس کاهش یافت) .درحالیکه

نخست وارداتی کشور برحسب وزن ،نزدیک به  40درصد از

متوسط رابطه مبادله ایران در محصوالت شیمیایی طی -97

وزن کل محصوالت شیمیایی را تشکیل میدهند .متوسط

 1392مقدار  93است-یعنی به ازای یک کیلوگرم صادرات

نرخ رشد ساالنه قیمت (ارزش دالری تقسیم بر وزن) برای

محصوالت شیمیایی 930 ،گرم محصوالت شیمیایی

برخی از  27محصول نخست وارداتی محصوالت شیمیایی

قادر بوده وارد نماید -متوسط نرخ رشد آن طی همین دوره،

که متوسط سهم برحسب وزن بیش از یک درصد دارند،

 -7درصد بوده است؛ یعنی بهطور متوسط هرساله کشور

مثبت و برای برخی دیگر منفی است.

میبایست  7درصد به مقدار وزنی صادر محصوالت

اما در مقابل ،تمرکز کشور در صادرات وزنی محصوالت

شیمیایی خود اضافه نماید تا بتواند همان مقدار وزنی سال

شیمیایی در مقایسه با واردات این نوع محصوالت ،باال

گذشته از محصوالت شیمیایی را وارد کند.

است .چهار محصولی که بهطور متوسط بیشترین سهم

برای بررسی دقیقتر این موضوع ،در نمودار ( )5از

را برحسب وزن طی دوره  1392-97داشتهاند ،بیش از 70

روند شاخص قیمت (شاخص فیشر ) صادرات و واردات

درصد از کل صادرات وزنی را به خود اختصاص دادهاند.

محصوالت شیمیایی طی  1392-97آورده شده است.

این چهار محصول برحسب تعرفه چهاررقمی ،کدهای

نمودار نشان میدهد که این دوره ،همواره شاخص قیمت

 3901 ،3102 ،2905و  2902و بهترتیب با نامهای «الکلهای

محصوالت شیمیایی وارداتی کشور از محصوالت شیمیایی

غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یا نیتروزه

صادراتی بیشتر بوده است.

آنها»« ،کودهای معدنی و شیمیایی ،ازته»« ،پلیمرهای
اتیلن ،به اشکال ابتدایی» و «هیدروکربورهای حلقوی»
هستند و بهترتیب ،سهم  16 ،18/3 ،27/4و  8/8درصدی از
متوسط ارزش وزنی صادرات کشور در محصوالت شیمیایی
را طی  1392-97به خود اختصاص دادهاند .متوسط نرخ
رشد ساالنه قیمت (ارزش دالری تقسیم بر وزن) طی -97
 1392برای محصول شیمیایی با تعرفه  2905نزدیک صفر
درصد ( 0/2درصد) و برای سه محصول دیگر منفی است
( -3/8 ،-8/6و  -7/9درصد) [.]15
بررسی وضعیت متوسط وزنی صادرات و واردات
محصوالت شیمیایی کشور طی  1392-97از منظر زنجیره

مأخذ :یافتههای مقاله
نمودار  -5شاخص قیمت صادرات و واردات محصوالت
شیمیایی ایران طی دوره )1393=100( 1397-92
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جدول  -2کدهای آیسیک چهار رقمی ویرایش  3/1صنایع شیمیایی
ردیف

کد آیسیک

شرح کد

تعداد کد  HSششرقمی

جایگاه در زنجیره ارزش صنعت شیمیایی

1

2411

تولید مواد شیمیایی اساسی بهجز کود و ترکیبات ازت

489

باالدستی ،میاندستی و پاییندستی

2

2412

تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت

32

باالدستی

3

2413

تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی

72

میاندستی

4

2421

تولید سموم دفع آفات و سایر فراوردههای شیمیایی مورداستفاده
در کشاورزی

5

پاییندستی

5

2422

تولید انواع رنگ و روغن جال و پوششهای مشابه و بتانه

20

پاییندستی

6

2424

تولید صابون و مواد پا ککننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها
و لوازمآرایش

38

پاییندستی

7

2429

تولید سایر محصوالت شیمیایی طبقهبندی نشده در جای دیگر

116

پاییندستی و میاندستی

8

2430

تولید الیاف مصنوعی

35

پاییندستی

9

2511

تولید الستیک رویی و تویی و روکش کردن مجدد و بازسازی
الستیکهای رویی

22

پاییندستی

10

2519

تولید سایر محصوالت الستیکی

46

پاییندستی

11

2520

تولید محصوالت پالستیکی بهجز کفش

68

پاییندستی

مأخذ :یافتههای تحقیق بر اساس  WITSو حسن ثاقب1396 ،

دارند ،درحالیکه این سهم برای صادرات محصوالت

	 16-درصد از محصوالت شیمیایی وارداتی کشور در

شیمیایی 51 ،درصد است.

باالی زنجیره قرار دارند ،درحالیکه این سهم برای

این بررسی نشان میدهد که سهم بیشتری از واردات

صادرات محصوالت شیمیایی 23 ،درصد است.
	 25-درصد از محصوالت شیمیایی وارداتی کشور در

وزنی محصوالت شیمیایی کشور در مقایسه با صادرات این

پایین زنجیره قرار دارند ،درحالیکه این سهم برای

محصوالت ،در زنجیره پاییندستی و میاندستی قرار دارد

صادرات محصوالت شیمیایی ،شش درصد است.

(بهترتیب  54و  26درصد).

	 23-درصد از محصوالت شیمیایی وارداتی کشور در

بررسی تغییرات رابطه مبادله محصوالت شیمیایی

میانه زنجیره قرار دارند ،درحالیکه این سهم برای

کشور بر اساس جایگاه آنها در زنجیره ارزش طی دوره -97

صادرات محصوالت شیمیایی 19 ،درصد است.

 1392زوایای دیگری از موضوع موردبحث را نمایان میکند.

	-شش درصد از محصوالت شیمیایی وارداتی کشور در

خ رشد رابطههای
جدول ( )3نشان میدهد که تمامی نر 

میانه و پاییندست زنجیره (کد آیسیک  )2429قرار

مبادله بر اساس طبقهبندی زنجیره ارزش این محصوالت،

دارند ،درحالیکه این سهم برای صادرات محصوالت

منفی است .دیده میشود که نرخ رشد این شاخص برای

شیمیایی ،یک درصد است.

محصوالت شیمیایی «میاندستی (کد  -1/1 »)2413است؛

	 30-درصد از محصوالت شیمیایی وارداتی کشور در

اما منفی بودن این نرخ رشد برای سایر طبقهبندیها بسیار

باال ،میانه و پاییندست زنجیره (کد آیسیک  )2411قرار

بزرگتر است؛ بنابراین میتوان گفت عالوه بر اینکه سهم
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بیشتری از واردات وزنی محصوالت شیمیایی ایران در

مزیت نسبی خود ،برخی ازایندست از محصوالت را نیز

مقایسه با صادرات وزنی اینگونه محصوالت ،در زنجیره

وارد نماید .آمار و ارقام همچنین نشان میدهند که صادرات

پاییندستی و میاندستی قرار دارد ،کشور در تمامی

محصوالت شیمیایی کشور طی سالهای اخیر  ،نرخ رشد

طبقهبندیهای محصوالت شیمیایی بر حسب زنجیره

مثبتی داشته است .ارزش صادرات محصوالت شیمیایی

ارزش ،با وخیمتر شدن رابطه مبادله مواجهه شده است.

کشور در سال  ،1390در حدود  10میلیارد دالر بود که با
متوسط نرخ رشد ساالنه  2/5درصدی ،به  11میلیارد دالر در

جدول  -3نرخ رشد ساالنه رابطه مبادله محصوالت شیمیایی
ایران طی  1392-97بر حسب طبقهبندی زنجیره ارزش (درصد)
جایگاه در زنجیره ارزش

کد آیسیک

نرخ رشد

باالدستی ،میاندستی و پاییندستی

2411

-9/6

باالدستی

2412

-11/9

میاندستی

2413

-1/1

پاییندستی و میاندستی

2429

-16

پاییندستی

2421،2422،2424
2430،2511،2519
2520

-5/3

سال  1397رسید.
گرچه صنعت محصوالت شیمیایی ایران بر اساس
شاخصهایی همچون کارایی اقتصادی ،انرژ یبری،
دسترسی به مواد اولیه موردنیاز و سهم از تقاضای جهانی،
نرخ رشد تقاضای جهانی و مزیت نسبی صادراتی
محصوالت تولیدی ،دارای مزیت رقابتی در تولید محصوالت
شیمیایی است و این محصوالت نقش پررنگی در تجارت
کشور دارد ،اما آنچه که مهم است ،تأثیر توسعهای تجارت
این محصوالت است .یکی از ابزارهای سنجش این تأثیر ،
بررسی رابطه مبادله این محصوالت است .علیرغم اهمیت

مأخذ :یافتههای مقاله

محصوالت شیمیایی در تجارت کشور  ،نتایج این مقاله
همانطور که در قسمتهای قبل این مقاله مالحظه

نشان میدهد که رابطه مبادله ایران در محصوالت صنایع

شد ،طرفهای عمده تجاری کشور در صادرات محصوالت

شیمیایی بهطور محسوسی از سال  1392به بعد در حال

شیمیایی شبیه به طرفهای عمده تجاری کشور در واردات

کاهش بوده است .این به این معنی است که کشور برای

است؛ لذا با توجه به آنچه در سطور باال آمد ،بهنظر میرسد

واردات یک واحد وزنی از همان سبد محصوالت شیمیایی

که ایران ،محصوالت شیمیایی که رشد شاخص قیمت

در سال  ،1393مجبور است هرساله ،محصوالت شیمیایی

آنها کمتر از رشد قیمت محصوالت شیمیایی وارداتی

بیشتری را از نظر وزنی صادر کند .این وضعیت از رابطه

کشور است ،صادر و از همان کشورها محصوالت شیمیایی

مبادله ،نشان از خأل جدی در سیاستگذاری صنعتی و

فرآوری شدهای که رشد قیمت باالتری از رشد قیمت

راهبردهای تجاری کشور دارد .تفسیر دیگر این مهم این

محصوالت شیمیایی صادراتی کشور دارد ،وارد میکند؛
ً
کشورهایی که عمدتا صاحب منابع نفتی و گازی نیستند.

است که ایران با صادرات یک واحد وزنی مشخص از
محصوالت شیمیایی ،ارز کمتری بهدست میآورد و لذا از
ناحیه صادرات محصوالت شیمیایی ،فقیرتر میشود.

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

این مقاله نشان داد که قیمت هر واحد برای آن دسته از

صنایع شیمیایی جایگاه مهمی در تجارت کشور دارد.

محصوالت شیمیایی که از نظر وزنی (تناژ ) سهم باالیی در

ایران بهواسطه برخورداری از منابع طبیعی وافر  ،قادر است

صادرات کشور دارند ،طی دوره موردبررسی با نرخ رشد ساالنه

برخی از محصوالت صنایع شیمیایی را صادر و بر اساس

منفی مواجه بوده است ،اما در مقابل ،این وضعیت برای آن
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دسته از محصوالت شیمیایی که سهم باالیی در صادرات

گرفت تا توسعه اقتصادی بیشتری حاصل شود .برای این

وزنی کشور دارند ،مشاهده نمیشود.

مهم ،ایجاد زمینههای الزم برای انعقاد موافقتنامههای

از دیگر یافتههای این مقاله ،این است که سهم بیشتری

تجاری ،آزادسازی بازارهای مالی ،جذب سرمایهگذاری

از واردات وزنی محصوالت شیمیایی کشور در مقایسه

مستقیم خارجی و هدایت سرمایهگذاری داخلی بهسمت

با صادرات این محصوالت ،در زنجیره پاییندستی و

صنایع شیمیایی میاندستی و پاییندستی از ابزارهای مهم

میاندستی قرار دارد؛ هرچند از دیگر یافتههای این مقاله،

پیچیده کردن محصوالت است؛ هرچند بدیهی است تالش

خ رشد رابطههای مبادله تمامی محصوالت
این است که نر 

در جهت کاهش آثار سوء تحریمهای اقتصادی و خروج

شیمیایی طبقهبندیشده بر اساس طبقهبندی زنجیره

کشور از فهرست سیاه  FATFبرای دستیابی به این ابزارها

ارزش ،منفی است .لذا میتوان گفت ایران بهگونهای تجارت

بسیار کلیدی و حائز اهمیت است.

محصوالت شیمیایی میکند که رشد شاخص قیمت
محصوالت صادراتی آن به مقاصد صادراتی ،کمتر از رشد

پینوشت

قیمت محصوالت شیمیایی وارداتی از مبدأهای وارداتی

1.1این مقاله برگرفته از این تحقیق است :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی ،رابطه مبادله ایران در تجارت محصوالت شیمیایی.1399 ،

در این زمینه است .مالحظه میشود ضمن اینکه عمده
ً
مبدأهای وارداتی محصوالت شیمیایی کشور تقریبا همان

2.2مهدی رضائی ( ،)1392به اولویتبندی سرمایهگذاری در صنایع
کشور بر اساس مزیت رقابتی آنها و با استفاده از شاخصهایی

کشورهای عمده مقاصد صادراتی هستند ،این کشورها

همچون کارایی اقتصادی صنایع ،انرژی بری صنایع (گاز طبیعی و

صاحب منابع نفتی و گازی نمیباشند.

برق مصرفی) ،دسترسی به مواد اولیه موردنیاز تولید صنایع ،سهم از

مدنظر قرار دادن رشد قیمت و سطح قیمت جهانی

تقاضای جهانی ،نرخ رشد تقاضای جهانی و مزیت نسبی صادراتی

محصوالت شیمیایی ،میتوانند برای سیاستگذاری در

محصوالت تولیدی صنایع و  ...پرداخت .بر اساس شاخصها و

زمینه بهبود رابطه مبادله مناسب باشد .اگر کشور به سمت

روششناسی بهکاررفته در آن تحقیق ،صنایع شیمیایی (صنایع

تولید و صادرات آن دسته از محصوالت شیمیایی عزیمت

مندرج در جدول  3پیوست این مقاله) در رتبههای باال سرمایهگذاری
قرار دارند .گرچه برخی از رشته فعالیتهای صنعت محصوالت

کند که نرخ رشد قیمت و سطح قیمت باالیی در سطح

شیمیایی در تمامی شاخصهای رقابتپذیری و برخی دیگر فقط

جهانی دارند ،به حتم ،رابطه مبادله کشور در این محصوالت

در چند شاخص رقابتپذیری حائز صالحیت برای سرمایهگذاری در

بهبود خواهد یافت .مهمترین اقدام اساسی دراینباره،

تولید و صادرات قرار دارند ،اما منحیثالمجموع ،رشته فعالیتهای

عزیمت کشور بهسمت تولید و صادرات محصوالت

صنعت محصوالت شیمیایی ،در رتبههای باالی سرمایهگذاری تولید

شیمیایی پیچیدهتر و یا بهعبارت دیگر  ،ارتقا در زنجیره

و صادرات از منظر رقابتپذیری قرار میگیرند.
3. Terms of Trade (TOT).

تولید و عزیمت به سمت صنایع شیمیایی میاندستی و

4. The International Standard Industrial Classification
of All Economic Activities (ISIC) ISIC rev 3.1.

پاییندستی است [.]16
گرچه برای سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی ،عوامل

5. Harmonized System (HS).

دیگری نظیر اشتغالزایی ،اتمام پروژههای ناتمام و ...دخیل

 6.6همانند آنچه بانک مرکزی در گزارشات خود در نظر میگیرد ،منظور

هستند ،اما اولویتبندی تولید محصوالت شیمیایی بر

از صادرات یا واردات کاالهای غیرنفتی ،حذف محصوالت با کد

اساس ارتقاء تولید را بایستی در کنار سایر مؤلفههای دخیل

تعرفهای  2710 ،2709و ( 2711شامل ارزش نفت خام ،فرآورده نفتی ،گاز
طبیعی ،میعانات و مایعات گازی) از کل صادرات یا واردات کاالیی

در راهبردهای سیاستگذاری صنعتی و تجاری در نظر

کشور است.
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