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صصی اه و نشست  اه یش هما ، گروه  ژپوهشی  ت خدما  دفتر  تخ
 ی 

 ژپوهشی  ونت معا

 ربانهم رزیی  و مدرییت     ژپوهش و  آموزش  عالی  موسسه 
صصی-     سمینار علمی تخ
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 به ورود از پس که داده انجام خود اقتصاد و تجارت سازی آزاد برای را زیادی های تالش چین گذشته دهه چند در

واردات  برای را خود های تعرفه میزان چین دوره این در. است شده تسریع 1440 دسامبر در 0جهانی تجارت سازمان

این  که شده باعث چین توسط 1ای تعرفه غیر ابزارهایاعمال  گسترش حال، این با. داد کاهش ای محصوالت کارخانه

قرار  جهانی تجارت سازمان به 3تجارت فنی موانعکشور معرفی کننده  دومیندر جایگاه  متحده ایاالت از پس کشور

  .گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

ی گمرکی اعمال شده از سوی چین ها تعرفهو  تجارت فنی موانع ثیرأت، 0سازی گرانشی با استفاده از مدل مقاله این در

 - 1441 های سال طی( HS) هماهنگ سیستم رقمی 6 کد تعرفه سطح در ای کارخانه محصوالت واردات ارزش بر

واردات محصوالت و حجم ارزش  موجب افزایشها  تعرفه کاهش که دهد می نشان نتایج. شده است بررسی 1402

 این با. داشته است ها آن وارداتو حجم   ارزش اثری مثبت بر چین توسط تجارت فنی موانع اعمال و ای شده کارخانه

بیانگر آن است که موانع فنی نتایج . دهد می کاهشرا  تجاری اقدام دو هر تأثیرمتغیرها،  زایی درون کنترل حال،

محصوالت غیر غذایی بر واردات محصوالت غذایی اثری معنادار ندارد، در حالی که افزایش این موانع، واردات تجاری 

دهد که موانع فنی تجاری اعمال شده توسط چین  های این پژوهش نشان می یافته ،نهایت در دهد. را افزایش می

 .دارد ای محصوالت کارخانه صادرکننده کشورهایبر  ات متمایزیثیرتأ
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