
  

 

  1390، سال اول، شماره سوم، تابستان هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشپژوهشی،  فصلنامه علمی

و اثر آن بر واردات کاالهاي سازمان تجارت جهانی  ن بهرایالحاق ا
  رانیاي ا هیسرما  - اي واسطه

  سیدمحمدرضا سیدنورانیدکتر ،تاري ...ا فتحدکتر ، صمد عزیزنژاد

  5/4/1390: پذیرش           4/11/1389: دریافت

  چکیده
الحـاق بـه سـازمان     .انکارناپـذیر اسـت   ضـرورتی  هـا  آنعوامل مختلفی است که شـناخت و بررسـی    تأثیرواردات تحت 

و  الملـل  هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغـام در تجـارت بـین    د از طریق سازوکارتوان میتجارت جهانی 
در این راستا و بـا توجـه بـه بـاال      .دهد قرار  تأثیرتقاضاي واردات را تحت ) هاي داخلی و خارجی قیمت( نسبی  هاي قیمت

الحـاق ایـران بـه سـازمان تجـارت       هـاي اثر ایـن مقالـه  اي در کل واردات کشور،  اي و سرمایه کاالهاي واسطهبودن سهم 
ــ  1387ي دورة هـا  دادهو بـا اسـتفاده از   ، با استفاده از روش خـود توضـیح بـرداري    مذکور بر واردات کاالهايرا جهانی 

مـدت واردات ایـن دسـته از     تابع بلنـد  دهد میها نشان  ینتایج حاصل از بررس .است دادهارزیابی قرار آزمون و مورد 1350
الملل و حساسـیت کمـی نسـبت بـه نـرخ       در اقتصاد بین ادغامالملل و  کاالها، حساسیت باالیی نسبت به سطح تجارت بین

مـدت و   هـاي زمـانی کوتـاه    در ایـن راسـتا نتـایج دوره    .مورد بررسی داشـته اسـت   ةدر طول دورهاي نسبی  و قیمت تعرفه
   .کنند لندمدت الگو همدیگر را تأیید میب

هاي وارده به تقاضاي واردات مورد بررسـی   اثرات شوك دهد میها و آنالیز واریانس نیز نشان  بررسی اثرات شوك
اي بیشـترین اثـر را از ادغـام     اي سـرمایه  کند و تغییرات تقاضاي واردات کاالهاي واسطه سال به سمت صفر میل می 3طی 

 . پذیرد الملل می در تجارت بین

  ؛ نرخ تعرفهجمعی اقتصادي هم ؛الملل تجارت بین ؛سازمان تجارت جهانی ؛جهانی شدن:کلیديکلمات 
  .JEL: F13;F14;F15بندي طبقه
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  مقدمه
ــات  ــذاکرات گ ــت، کــه  1آخــرین دور م ــه مشــهور اس ــه دور اروگوئ ــرین و  از طــوالنی  ب ت

اي بـه تجـارت    کرات، توجـه ویـژه  زیـرا در ایـن مـذا    .ترین مـذاکرات بـوده اسـت    پرمجادله
که در دورهاي  ـ  ی و مهندسی و مالکیت معنويفنمحصوالت کشاورزي، نساجی، خدمات 

تا آن زمـان همـاهنگی نزدیکـی میـان      که اینبا توجه به  .معطوف شد ـ  قبلی مطرح شده بود
هـا مطـرح بـوده     ها و دخالت شدیدي که از سوي دولـت  کشورهاي عضو، به لحاظ حمایت

هاي نهایی در  هاي بسیار متفاوت، تا حصول توافق نداشت، به نظم درآوردن این رویه وجود
هاي یاد شـده، تصـمیم    هاي مهم در زمینه گذشته از حصول توافق .دور اروگوئه، دشوار بود

اتخاذ شد که به تأسـیس  گات  تري درباره تشکیالت سازمانی توافقنامه تعرفه و تجارت مهم
سازمان جهانی تجارت، سازمانی دائمـی، پرقـدرت، داراي    .انجامید 2سازمان تجارت جهانی

سرعت و قدرت عمل باال و ضمانت اجرایی الزم براي تصـمیمات و تعهـدات مـورد توافـق     
اي که شعار جهـانی سـازي    میالدي یعنی همان دوره 1995این سازمان از ابتداي سال  .است

  . کرد کار افتاده بود، شروع به ها نااقتصاد بر سر زب
 .هدف اصلی سازمان تجارت جهانی، همگرایی بیشتر اقتصادي و جهانی شدن آن اسـت 

بیشـتر   .اسـت پیچیـده و داراي ابعـاد مختلـف    ي هـا   ألهسـ م جهانی شدن اقتصـاد، از طرفی نیز 
هاي چنـد ملیتـی    مستقیم خارجی و ایجاد شرکت گذاري سرمایهاقتصاددانان، رشد تجارت و

هـاي دیگــر جهـانی شــدن،    از مشخصــه .داننـد  هـانی شــدن مـی  هـاي اصــلی ج  را از مشخصـه 
هـم در   مسـأله هـا اسـت کـه ایـن      گرایی یا حذف تعرفه آزادسازي تجاري و کاهش حمایت

هـاي مختلـف از جملـه گـروه کاالهـاي       زمینه صادرات و هم در زمینه واردات بـراي گـروه  
ل توسـعه، بخشـی از   کشـورهاي در حـا  براي مثـال   .اي قابل بررسی است سرمایه ـ  اي واسطه

                                                
 

1- General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 
2- Word Trade Organization (WTO) 
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ایـن   .کننـد  مـی  درآمدهاي خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه بـه کاالهـاي صـادراتی   
و از بین رفتن رقابت واقعی بین  1رابطه مبادله هاي نسبی اقدام، موجب غیرواقعی شدن قیمت

لذا در روند جهـانی شـدن میـدان رقابـت از سـطح منطقـه بـه         .کاالهاي صادراتی شده است
تـر هسـتند کـه قـدرت رقابـت       یابد و در این روند کشورهایی موفق ن گسترش میسطح جها

   .)1381آذربایجانی، ( داشته باشند واردات و صادرات ،الملل باالتري از بعد تجارت بین
 تـأثیر در تـابع تقاضـاي واردات،    شـدن هاي جهـانی   با وارد کردن شاخص مقاله،در این 

 .شده اسـت اي بررسی  سرمایه - اي کاالهاي واسطهت بر واردا WTOاثرات الحاق ایران به 
صـنایع پوسـت و     اي در این تحقیق شامل گروه صنایع نسـاجی،  سرمایهـ    اي واسطه کاالهاي

آالت  آهـن و فـوالد و ماشـین    ، صنایع تولیدات فلزات اساسی و ذوب فلـزات و دباغی چرم
و دلیـل  ت گرفتـه  صـور  2چهـار رقمـی   هايبراسـاس کـد   بنـدي  ایـن طبقـه  . حمل و نقالست

هـاي   اي مربـوط بـه گـروه    اي ـ سـرمایه   انتخاب آن است که عمده واردات کاالهاي واسـطه 
  3. و سایر کاالها سهم ناچیزي دارند باشد میمذکور 

در  .پـردازد  بخش دوم به پیشـینه پـژوهش مـی    .شود میصورت زیر سازماندهی  ادامۀ مقاله به
کند و  بخش چهارم نتایج تجربی را بررسی می .شود می ارایهبخش سوم مبانی نظري تحقیق 

  . شود می ارایههاي سیاستی  و توصیه گیري نتیجهدر نهایت در بخش پنجم 

  4ایراندر اي  سرمایهـ  اي روند واردات کاالهاي واسطه تحلیل
بـودن در تولیـد سـایر     5اي اي، کاالهایی هستند که ضمن سرمایه سرمایه ـ  اي کاالهاي واسطه

در . )1386قـوانین صـادرات و واردات،   وزارت بازرگـانی،  ( شـوند  کار گرفته مـی  کاالها به

                                                
 

1- Terms of Trade 
2- International Standards  Industrial Classification  (ISIC) 

چنین آمار گمرك جمهوري اسالمی  و همزنامه و گزارش اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران راآمار ت ساسبرا- 3
  . است بودهدرصد  80بیش از اي از کل واردات همواره  سرمایه –اي  هاي مختلف، سهم کاالهاي واسطه سال درایران 

4- http://tsd. cbi. ir/intTSD/Display/Display. aspx 
5-Capital 
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بررسـی   1350-11388يهـا  سـال اي طـی   سـرمایه ـ   اي روندواردات کاالهاي واسـطه 1جدول
اي ـ    واردات کاالهــاي واسـطه ، شـود  مــیگونـه کــه از جـدول مالحظـه     همــان .شـده اسـت  

افـزایش   1353دالر در سـال   4655بـه   1350میلیون دالر در سال  1593اي از حدود  سرمایه
رسد دلیل چنین رشدي  نظر می  به .درصد رشد داشته است 192حدود  دورهیافته و طی این 

با نوساناتی روند رشد واردات این کاالها  .باشد) 1353تکانۀ نفتی سال ( افزایش قیمت نفت
بـا شـروع    .درصدي اسـت  6/22دهندة نرخ رشدي معادل  ادامه داشته که نشان 1356تا سال 

درصـد   21سـاالنه معـادل    متوسط رشد ازجنگ تحمیلی حجم واردات این دسته از کاالها 
پس  .بر واردات این دسته ازکاالها است کاهش صدور نفتتأثیرکه بیانگر بوده   برخوردار

هـاي خـارجی دولـت در اثـر اجـراي       بـا افـزایش بـدهی    زمـان  همو از خاتمه جنگ تحمیلی 
 افـزایش  1370اي در سـال   سـرمایه ـ   اي ارزش واردات کاالهاي واسطه ،تعدیل هاي سیاست

داشته و در  کاهشیي بعد روند ها سالسپس واردات کاالهاي مذکور در  .یافتچشمگیري 
واردات  چنـین  هـم . میلیون دالر افزایش یافته است 28898به ) 1383( سال پایانی برنامه سوم

درصـد برخـوردار    7/11از رشدي معادل  1383سبت به سال ن 1384ها در سال  این قلم کاال
دلیـل   .درصد رشد داشـته اسـت   10 /6میزان  به 1384نسبت به سال  1385بوده ولی در سال 
اي  به کاهش واردات کاالهاي سـرمایه  توان میرا  1385تا  1383ي ها سالچنین نوسانی بین 

اي و  دو قلـم کاالهـاي واسـطه    افـزایش هـر   چنـین  هـم و  1383نسبت به سـال   1384در سال 
البتـه نکتـه قابـل توجـه در واردات      .نسـبت داد  1384نسبت به سال  1385اي در سال  سرمایه

اي  اي این است که سهم عمده کل واردات به کاالهـاي واسـطه   اي ـ سرمایه  کاالهاي واسطه
اي بـه   هکاالهاي واسـط  1388و  1387، 1386، 1385ي ها سالبراي مثال در  .اختصاص دارد

درصـد از   16و  17، 16، 18اي به ترتیب  درصد و کاالهاي سرمایه 70و  71، 71، 68ترتیب 

                                                
 

در نظر گرفتـه   1350- 1388، دوره مطالعه 1350هاي قبل از سال  دلیل عدم دسترسی به اطالعات مالیات بر واردات در سال به -1
  . شده است
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   .)1جدول ( اند کل واردات کشور را به خود اختصاص داده
  )میلیون دالر( ایراندر اي  سرمایهـ  اي واردات کاالهاي واسطه .1جدول

 سال
کاالهاي 

 اي هواسط

کاالهاي  سهم
اي از  واسطه
 رداتکل وا

 )درصد(

کاالهاي 
 اي سرمایه

کاالهاي  سهم
اي از کل  سرمایه

 )درصد( واردات

  مجموع کاالهاي
  اي سرمایه -اي هواسط

  نرخ رشد
  )درصد( 

1350  9/1110  9/53  9/482  4/23  1593 9/28  
1351  1266 2/49  642 25 1908 7/19  
1352  1912 2/51  906 2/24  2818 7/47  
1353  3224 3/50  1331 1/20  4655 2/65  
1354  4337 1/37  3489 8/29  7826 1/68  
1355  4773 4/37  3803 30 8576 6/9  
1356  5679 8/38  4019 5/27  9698 1/13  
1357  3919 8/37  290/8  28 6827 6/29-  
1358  3872 9/39  1835 9/18  5707 4/16-  
1359  4580 3/42  1738 16 6318 7/10  
1360  6189 8/45  2149 9/15  8338 32 
1361  5321 9/44  2308 5/19  7629 5/8-  
1362  8419 5/46  4352 24 12771 4/67  
1363  6065 8/41  3867 7/26  9932 2/22-  
1364  5570 8/48  2421 2/21  7991 5/19-  
1365  4017 9/42  2199 5/23  6216 2/22-  
1366  4161 4/44  2209 6/23  6370 5/2  
1367  3492 7/42  1869 9/22  5361 8/15-  
1368  5859 7/45  2915 8/22  8774 7/63  
1369  9574 1/51  4363 3/23  13937 8/58  
1370  12049 6/40  9911 4/33  21960 6/57  
1371  1/13555  4/45  8212 5/27  21767 1-  
1372  5/15249  1/76  5085 4/25  5/20334  6/ 6-  
1373  4/12432  4/75  2771 5/23  4/15203  2/25-  
1374  6/10305  7/83  1860 1/15  6/12165  20-  

1375  7779 5/51  3807 2/25  11586 8/4-  
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1376  6542 1/46  4661 8/32  11203 3/ 3-  
1377  6311 44 6001 42 12312 9/ 9  
1378  6206 49 4520 36 10726 8/12-  
1379  7401 52 4845 34 12246 2/14  
1380  8228 45 7127 39 15355 4/25  
1381  9765 44 9667 43 19432 6/26  
1382  12165 46 11248 42 23413 5/20  
1383  16755 47 12143 34 28898 4/23  
1384  23485 60 8785 22 32270 7/11  
1385  28308 68 7382 18 35690 6/10  
1386  34269 71 7959 16 42228 3/18  
1387  39790 71 9734 17 49524 3/17  
1388  3/38632  70 2/8830  16 2/47465  2/4-  

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران : خذأم

که از نسبت ارزش مالیات بر واردات بـه  ) نرخ تعرفه( مؤثر حقوق ورودينرخ  چنین هم
رونـدي متغیـر    2شده در جـدول   ارایهآید نیز بر اساس آمار  دست می ارزش کل واردات به

سـال  درصـد در  1/14به  1350درصد در سال 8/23طوري که نرخ مذکور از  به .داشته است
 1363درصـد و در سـال    4/7معادل  1358سپس این نرخ در سال  .یافته است کاهش 1353

درصد کاهش یافته اما بعد از  7/1نرخ تعرفه به  1367در سال  .درصد بوده است 1/4معادل 
 .درصـد افـزایش یافتـه اسـت     9/1خاتمه جنگ و در پایان برنامه اول توسعه نرخ مذکور بـه  

، 4/5نیــز بــه ترتیــب  1387و  1386، 1385 ،1384، 1383، 1378ي هــا ســالنــرخ تعرفــه در 
دهنـدة رونـد تقریبـاً صـعودي ایـن        درصد بوده است که نشـان  7/9و  6/9، 5/9، 1/10، 7/10

د یکـی از موانـع الحـاق بـه سـازمان      توانـ  مـی ایـن رونـد    .است 1378-1387متغیر طی دورة 
زیـرا،   .اي مورد توجه قـرار گیـرد   عرفههاي ت گذاري تجارت جهانی باشد که باید در سیاست

کشورهایی که خواهان پیوستن به این سـازمان هسـتند، بایـد در یـک بـازة زمـانی مشـخص        
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  . نسبت به کاهش و حذف تدریجی نرخ تعرفه اقدام کنند
  )نرخ تعرفه( 1مؤثر حقوق ورودينرخ  .2جدول   

تحقق رخ تعرفه ن
تحقق رخ تعرفه ن  سال  یافته

  سال  یافته
  عرفهرخ تن

 تحقق یافته
 

 سال

30/6 1376 10/4 1363 8/23  1350  
9/4 1377 9/3 1364 7/25  1351 

4/5 1378 2/3 1365 9/23  1352  
9/6 1379 2/2 1366 1/14  1353  
4/8 1380 7/1 1367 6/11  1354  
2/9 1381 3/2  1368 5/13  1355  
1/10 1382 9/1 1369 3/16 1356  
7/10 1383 3/2  1370 9/13 1357  
1/10 1384 8/2 1371 4/7 1358 

5/9 1385 1/3 1372 4/7 1359  
6/9  1386  1/4 1373 7/4  1360  
7/9  1387  5/2  1374 2/5 1361  

-  1388  4/4 1375 3/4 1362  

  . براي محاسبه نرخ تعرفه مؤثراز نرخ ارز بازار آزاد براي تبدیل ارقام دالري به ریال استفاده شده است* 

  
  قمبانی نظري تحقی

ل براي کشورهاي در حال توسـعه ایـن اسـت کـه     لالم یکی از فروض اساسی در تجارت بین
اي وارداتی در ایـن کشـورها، جانشـین کـاملی بـراي کاالهـاي        سرمایه -اي  کاالهاي واسطه

مشابه داخلی است؛ این مورد یک فرض اساسی و عقالیی است زیرا واردات کشورهاي در 
که فناوري تولید یا ساخت آن در کشـورهاي   شود میا شامل حال توسعه عمدتاً کاالهایی ر

                                                
 

  )اتارزش کل وارد/ کل درآمد گمرك از محل حقوق ورودي= نرخ مؤثر حقوق ورودي.  (1
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 -اي  براي تولیـد کاالهـاي نهـایی بـه واردات کاالهـاي واسـطه       ها آنمذکور وجود ندارد و 
 مـؤثر در این راستا براي تحلیل اثـر عوامـل    .)2006، 1دوتا و احمد( اي نیازمند هستند سرمایه

کـه واردات   شـود  مـی اي ایـران ابتـدا فـرض     هسرمای -اي  بر تقاضاي وادات کاالهاي واسطه
)(3خـارجی   هـر کشـوري تـابعی از عوامـل مختلفـی از قبیـل شـاخص قیمـت         2حقیقی fP ،

هاي نسبی در نرخ  ضرب قیمت یعنی حاصل) e( ، نرخ ارز حقیقیP)(داخلی  شاخص قیمت
بـا در نظـر    .اسـت ) Y( و درآمد ملـی ) 4رخ تعرفهن( ارز بازار آزاد، نرخ مؤثر حقوق ورودي

 صـورت زیـر در نظـر گرفـت     تابع اولیه تقاضاي واردات را به توان میگرفتن موارد یاد شده 
  ):1383 ،رحمانی(

 )1(                                                                                          ),,,( YePfPfM   
تر شده و  هاي داخلی، کاالهاي خارجی نسبت به کاالهاي داخلی ارزان ا افزایش قیمتب

هاي خارجی، کاالهـاي   با افزایش قیمت .یابد و برعکس لذا تقاضا براي واردات افزایش می
تـر شـده و در نتیجـه تقاضـا بـراي واردات کـاهش        خارجی نسبت به کاالهاي داخلی گـران 

اند که شاخص قیمت کاالهاي وارداتی را نیـز   عات نشان دادهبرخی مطال .یابد و برعکس می
هـاي نسـبی    د هماننـد قیمـت  توانـ  مـی کـار گرفـت، زیـرا     هاي نسبی بـه  جاي قیمت به توان می

، چـون  )e( بـا افـزایش نـرخ ارز    .)2002، 5تانـگ ( قرار دهـد  تأثیرتقاضاي واردات را تحت 
باید پول داخلی بیشـتري پرداخـت    براي خرید هر واحد پول خارجی براي مقاصد وارداتی،

تـر شـده و تقاضـا بـراي واردات      شود، لذا کاالهاي خارجی نسبت به کاالهاي داخلی گران
و باالخره با افزایش درآمد ملی، مصرف و تقاضـاي کـل و در نتیجـه تقاضـا      شود میکاسته 

   .یابد براي واردات افزایش می

                                                
 

1- Dutta and Ahmad 
2- Real Import 
3- Foriegn Price Index 
4-Tariff Rate (TRF) 
5- Tang  
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دي دربارة اثرات جهـانی شـدن اقتصـاد و    بعد از فروپاشی نظام برتن وودز، مطالعات زیا
هاي کاالهاي وارداتی و داخلی صورت گرفت کـه ایـن    رابطه بین تغییرات نرخ ارز و قیمت

گروه اول روي اثر جهانی شدن اقتصـاد و تغییـر نـرخ    : شوند مطالعات به سه دسته تقسیم می
شدن اقتصاد،  گروه دوم روي اثر جهانی .ارز روي شاخص قیمت کل واردات تمرکز دارند

هــاي واردات یــا رشــته تولیــدي بــه   تغییــرات نــرخ ارز و تغییــرات نــرخ تعرفــه روي قیمــت 
گروه آخر نیز مطالعاتی هستند کـه روي   .)2003، 1پوالرد و کاگلیم( خصوصی تأکید دارند

گفـت واردات   تـوان  مـی  .انـد  فروشی متمرکز شده کننده و عمده هاي قیمت مصرف شاخص
اي و در مجمـوع واردات تمـامی کاالهـا از متغیرهـاي زیـادي       سـرمایه  -اي  کاالهاي واسطه

بـا وجـود    .پـذیرد  مـی  تـأثیر هاي ارز، رابطه مبادله هر کشور و قیمت نسبی واردات  نظیر نرخ
اي عموماً در مطالعـات تجربـی مربـوط بـه اثـرات       سرمایه -اي  این، تجارت کاالهاي واسطه

شـایان ذکـر اسـت، اثـر      .)2005، 2کـان تـورك  ( ستتغییر نرخ ارز مورد غفلت واقع شده ا
p،fp  وe زیرا مثالً افزایش نرخ ارز .روي واردات حقیقی تا حدي مبهم است )e ( سبب

امــا در محاســـبه واردات   شــود  مــی کــاهش مقــدار واردات بــر حســب پـــول خــارجی      

حقیقی
P

f
rMfPe ، 3پارسـلی ( شـود  مـی سبب افزایش واردات حقیقـی   e، افزایش نرخ ارز ..

  . ن اشاره شدمسلط همان اثر باشد که در باال به آ، اثر شود می؛ از این رو فرض )2003
از طرفی نیز با توجه به اثرگذاري متغیرهاي سیاستی نظیر نرخ تعرفه، باید به این نکته توجـه   

فه وضع شـده روي کاالهـاي وارداتـی نیـز مقـدار و تقاضـاي واردات را       داشت که نرخ تعر
؛ به نحوي که هر چقدر نرخ تعرفه افزایش یابـد، قیمـت تمـام شـده     دهد میقرار  تأثیرتحت 

حساسـیت تقاضـاي واردات بـه    ( کاالهاي وارداتی را افزایش داده و میل نهـایی بـه واردات  
    .)2006دیز، ( دهد میرا کاهش ) نرخ تعرفه

                                                
 

1-Pollard and Coughlim  
2- Turk Can  
3- Parsley  
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  :صورت زیر بازنویسی کرد تابع واردات را به توان میبنابراین 

 )2(                                                                                      ),,,,( TRYefPPfIM  

در زمینه جهانی شـدن  ) 1997( 3و ویلیامسون 2، کیم1بر اساس مطالعه خوبی که مخی جا
ــین  صــنایع شــیمیایی انجــام دادهو بــراي  ــار ســطح تجــارت ب ــد، دو معی و  LIT(4( الملــل ان

ــین   ــارت ب ــی تج ــل همگرای ــاخص   IIT(5(المل ــوان ش ــه عن ــی    ب ــدن معرف ــانی ش ــاي جه ه
و هـر   دباشـ  مـی الملل براي یک بخـش خـاص    دهنده وسعت ارتباط بین نشان LIT.اند شده

دهنده این واقعیت است که بخش مورد نظر با توجه به سطح تولید  قدر کوچکتر باشد، نشان
گیــري  ایـن شــاخص شـرط الزم بــراي انـدازه    .کنــد در تجـارت شــرکت مـی   تــر کـم خـود،  
و یـک   نیز نشان دهنده تجارت درون بخشـی اسـت کـه بـین صـفر      IIT .شدن است جهانی

نشان دهنده عدم وجود تجارت درون بخشـی و یـک بیـانگر تجـارت کامـل       صفر .باشد می
، شـرط الزم و کـافی در رابطـه بـا     LITاین شاخص به همراه شـاخص  .درون بخشی است

  . رود بحث جهانی شدن اقتصاد به شمار می
لیــد هــاي ســنتی واردات، تقاضــا بــراي واردات را تــابعی از متغیرهــاي تو  هرچنــد مــدل 

توسـعه   تـر  کـم کنند، امـا در کشـورهاي    هاي نسبی بیان می ناخالص ملی، نرخ تعرفه و قیمت
درآمـدهاي ارزي محـدود بـوده و نیـاز بـه تجـارت        کـه  ایـن یافته و در حال توسعه به دلیـل  

 هاي مذکور از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت    خارجی و واردات بیشتر است، اثر شاخص
  . )1989، 6موران(

                                                
 

1- Mekhija 
2- Kim 
3- Williamson 
4- Level of International Trade (LIT) 
5- Integration of International Trade (IIT) 
6-Moran  
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  پژوهشپیشینه 

  مطالعات خارجی

اي نقـش مهمـی در    سـرمایه  -اي  ، کاالهـاي واسـطه  دهـد  مینتایج تعدادي از مطالعات نشان 
 اي بـا سـایر عوامـل تولیـد     سـرمایه  -اي ترکیـب کاالهـاي واسـطه    .فرآیند تولیـد ملـی دارنـد   

ایی گر کند تا به مزیت تخصص ها فراهم می ، این امکان را براي بنگاه)سرمایه و نیروي کار(
  . )1991، 1گروسمن و هلپمن( دسترسی داشته باشند

رفتار ، »یجمع همتخمین تابع تقاضاي واردات براي هند به روش «اي با عنوان  در مطالعه
بـر اسـاس    .اسـت  بررسـی شـده   1975-1995ي هـا  سـال طـی   هندوسـتان  کشور کل واردات

ت بیشـتر توسـط تولیـد    تقاضـاي واردا  این تحقیق، عمل آمده از هبرآوردهاي اقتصادسنجی ب
ناخالص داخلی توضیح داده شده و تـابع مـذکور نسـبت بـه تغییـرات قیمـت نسـبی واردات        

  2. ي داشته استتر کمحساسیت 
در مطالعه خود رفتار تقاضاي واردات براي اندونزي را بررسـی کـرده و   ) 2002( 3تانگ

ی وجـود  جمعـ  همابطه هاي نسبی ر است بین تقاضاي واردات، درآمد واقعی و قیمت دریافته
هـاي نسـبی اثـري منفـی روي تقاضـاي       که درآمـد واقعـی اثـر مثبـت و قیمـت      طوري دارد به

هایی براي صادرات و واردات کشور ترکیـه   مدل دیگر اي در مطالعه چنین هم .واردات دارد
در این الگوها عمدتاً رابطۀ بین متغیرهایی نظیر نـرخ واقعـی ارز، کـاهش     .است برآورد شده

توضـیح  زش لیره ترك، نـرخ تعرفـه و کسـري حسـاب جـاري بـا اسـتفاده از روش خـود         ار
که افزایش نـرخ ارز واقعـی و    دهد مینتایج این مطالعه نیز نشان  .بررسی شده است 4برداري

  5. کاهش نرخ تعرفه اثر مثبتی روي تراز تجاري کشور ترکیه داشته است

                                                
 

1-Grossman and Helpman  
2-Dutta and Ahmad, 2001.   
3- Tang 
4- Vector Auto Regressive  (VAR) 
5- Aydin, Ciplak and Yucel, 2004.   
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اي در کشـورهاي   اي ـ سـرمایه   اي واسـطه نشان داده است، واردات کاالهـ ) 2005( 1انیسگو
داري روي رشـد صـنعتی و اثـر مثبـت غیرمسـتقیمی روي رشـد        مورد مطالعه اثر مثبت و معنا

   .غیرصنعتی داشته است
جهـانی  اقتصـاد  رشد در  مؤثرعنوان یکی از عوامل  هاي ب میت کاالهاي واسطههبررسی ا

ایـن  در اقتصـادي  هـا را بـراي رشـد    کاال دسـته از  دلیل اهمیت ایـن دیگري است که  همطالع
ي به تولیـد  ا  تجارت کاالهاي واسطهنسبت طی سه دهه گذشته  که ایناول  :2دانند عوامل می

رشـد چشـمگیري   3عضـو سـازمان کنفـرانس اسـالمی    کشـورهاي   اغلـب در ناخالص داخلی 
 مجموع کل تجارت درکاالها از اي که متوسط سهم تجارت این دسته  گونه به ،داشته است

   .است رسیدهدرصد  50حدود  بهطی این سه دهه  OICکشورهاي عضو 

  مطالعات داخلی
هاي درآمدي و قیمتی تقاضا بـراي واردات و اثـر آن بـر     برآورد کششی با عنوان در تحقیق

ییـر  غتگیـرد   نتیجه می )1376( قطمیري، 1342-1373ي ها سال طیتوسعه اقتصادي در ایران 
نتـایج   .شـود  مـی گزینی تولیدات داخلی به جاي واردات تأییـد ن در پتانسیل موجود براي جای

   .استمورد مطالعه  ةباز بودن اقتصاد در دور ۀبیانگر افزایش درج این کار دیگر
متغیرهاي کالن اقتصادي برواردات کل کشور یا گروه خاصی از کاالهـا   تأثیردر زمینه 

دیگـري بـا عنـوان     حقیـق ت در .، تاکنون تحقیقات محـدودي صـورت گرفتـه اسـت    ایران در
 -1372 يهـا  سـال طی  سازمان تجارت جهانی بر صنعت فوالد بهایران  بررسی اثرات الحاق

 ،صــنایعی و آذربایجــانی( تــابع تقاضــاي واردات صــنعت فــوالد بــرآورد شــده اســت،1350
بـا فـرض    - هـاي تعرفـه   ، به ازاي هر ده درصد کاهش در نرخپژوهشاین بر اساس . )1379

ر لـذا د  .یابـد  درصد افـزایش مـی   6/2مقدار تقاضاي واردات فوالد  -سایرشرایط ثابت بودن
                                                

 
1- Guisan 
2- Steger and Bretschger, 2005 . 
3-The Organization of Islamic Cooperation (OIC) 
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تغییـر در  ؛ که سـاختار تـابع تقاضـاي واردات فـوالد بـه همـین صـورت بـاقی بمانـد          صورتی
  . دهد میقرار ن تأثیرجدي تحت صورت  بههاي تعرفه، تقاضاي واردات فوالد را   نرخ

اي ناشـی از جهـانی    بررسی اثرات سرریزهاي منطقـه به در مطالعه خود ) 1381( آذربایجانی
دریـاي خـزر و جمهـوري     ةاقتصادي بر رشـد اقتصـادي کشـورهاي حـوز     گراییهم شدن و
اي  هاي منطقه یجمع همداري بین  اارتباط مثبت و معن گیرد وي نتیجه می .است پرداختهقفقاز 

  . ردهاي برونگرایی با رشد اقتصادي کشورهاي منطقه وجود دا و سیاست
نشـان    بررسی اثرات جهانی شدن اقتصاد بر تجارت خارجی ایراناي با عنوان  نتایج مقاله

اي  که بر اساس معادالت تقاضاي واردات و عرضه صادرات، گروه کاالهاي واسطه دهد می
هـاي الزم بـراي ورود بـه بازارهـاي      اي در دو بخش کشاورزي و ساختمان توانـایی  سرمایه ـ

رده و بخـش کاالهـاي مصـرفی بیشـترین زیـان را از پدیـده جهـانی شـدن         جهانی را پیدا کـ 
  . )1381،کلباسی و جالئی( متحمل خواهد شد

به ارزیابی آثـار جهـانی شـدن بـر الگـوي تقاضـاي واردات       ) 1383( صامتی و همکاران
صـورت تـابعی از    تقاضا بـراي واردات را بـه   ها آن .اند پرداخته 1338-1381ایران طی دورة 

نتـایج حاصـل از مطالعـه     .اند نسبی کاالهاي وارداتی و قدرت خرید مردم فرض کردهقیمت 
تجارت جهانی، باعـث افـزایش واردات   در فرآیند جهانی شدن و ادغام  دهد مینشان  ها آن
   .شود می

د توانـ  میاي  اي و واسطه که واردات کاالهاي سرمایه دهد میدیگري نشان   نتایج مطالعه
کننـدگان را افـزایش دهـد و در     تر و توان انتخـاب مصـرف   کشور رقابتی صنایع را در داخل

ایـن در   .سـازي تجـاري بـراي رشـد و توسـعه ایفـا نمایـد        نهایت نقشی مؤثر در فرآینـد آزاد 
 هاي انتقال دانـش بـه داخـل و بـومی شـدن آن را فـراهم کـرد        شرایطی است که بتوان زمینه

  . )1384 ،زاده مرادي و مهدي(
را در  وري بهـره اند اوالً، وضع تعرفـه روي کاالهـاي نهـایی،     اري نشان دادهمطالعات بسی

هـاي   وضع همان تعرفه شکاف موجود بـین فعالیـت   ثانیاً؛ دهد میقرار ن تأثیرتحت  ها ناسازم
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-اي کنـد؛ و ثالثـاً، اخـذ تعرفـه از کاالهـاي واسـطه       هاي مورد بررسـی را متحـول نمـی    بنگاه
 دهـد  مـی هایی را کاهش  بنگاه وري بهره  ، آستانهشود میوضع ها  اي که توسط دولت سرمایه

   .)2006، 2دیز( هستند 1که متکی به منابع داخلی

  تصریح مدل
هاي قبلی، تابع تقاضـاي واردات مـورد اسـتفاده در ایـن      ي بخشها یافتهبا توجه به  توان میاکنون 

ــه را تصـــریح کـــرد  ــر ر بـــراي  .مقالـ ــاري بـ ــازي تجـ ــرآورد اثـــرات آزاد سـ ــاي بـ   وي کاالهـ
 اي، با اعمال تغییراتی، با استفاده از مـدل مـورد مطالعـه صـنایعی و آذربایجـانی      سرمایه ـ  اي واسطه

تـابع تقاضـاي واردات کاالهـاي مـورد      )1998( کار گرفته شـده توسـط دوتـا    هو روش ب )1379(
  :برآورد خواهد شدزیر بررسی به شکل تعدیل یافته 

)3                         (          ),,,,( TRFtIITtLITPMDdYfMIC                               
  :که در آن

MIC   و 1376واردات کل کشور به قیمت ثابـت dY     1376قیمـت ثابـت   درآمـد ملـی بـه .

dP
mP

PMD  یقیمـت وارداتـ  شـاخص  نسـبت  [شاخص قیمت نسبی )mP(  قیمـت  شـاخص  بـه

 .])dP( داخلی

)(

)(

tXtM
dt

Y
tMtX

tLIT



   ــین ــارت ب ــطح تج ــاخص س ــل ش ــه در آن المل ت اواردtMک

  .درآمد ملی استdtYکل صادرات وtX، اي سرمایه –اي  کاالهاي واسطه
 

)(
1

tMtX
tXtM

tIIT



 کـه بیـانگر میـزان     3الملـل  بـین همگرایی یا ادغـام در تجـارت   ص خشا

                                                
 

1- Domestically-Sourced Firms 
2- Diez  

 آثار جهانی شدن بر(الملل با توجه به مطالعه جالیی و صادقی با عنوان  این متغیر و متغیر شاخص ادغام در تجارت بین - 3
  . انجام شده، محاسبه شده است 1383که در سال ) الگوي تقاضاي واردات ایران
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  .است تجارت با شرکاي تجاري

tM
trfY

TRF  اسـت کـه بـر اسـاس      تعرفه کاالهاي وارداتـی مؤثر حقوق ورودي یا نرخ

Y( کل درآمد گمرك از حقوق ورودينسبت  rtf( به ارزش کل واردات )tM(   محاسـبه
زیـر   صـورت  بـه بعد از اصالحات عبـارتی و ویرایشـی    باالمدل شکل لگاریتمی  .است شده

  :خواهد بود
)4                      (),,,,( LnPMDLnTRFtLnIITtLITLndLnYfLnMIC                      

  

  تجربینتایج تحلیل 

  پایایی متغیرها آزمون
ي تجربی براین فرض استوار اسـت کـه متغیرهـاي    در کارها OLSاستفاده از روش برآورد 

از طـرف دیگـر بـاور غالـب آن اسـت کـه بسـیاري از         .هستند پایازمانی مورد استفاده  سري
از ایـن رو قبـل از اسـتفاده از ایـن متغیرهـا الزم       .نیسـتند  پایازمانی در اقتصاد  متغیرهاي سري
براي رفع این مشکل از آزمـون   .کرداطمینان حاصل  ها آن2ناپایایییا  1پایاییاست نسبت به 

  . شود میاستفاده  NP(3( ان ـ جی ـ پرون
 رگیرد و از چها پایایی متغیرها مورد استفاده قرار می این آزمون براي تعیین پایایی یا عدم

که هم در حالـت سـطح و هـم     شود میتشکیل  5MPTو tMZ،MZ،4MSBآماره آزمون
ها از اصـالح آمـاره آزمـون     این آماره 6. کند در حالت تفاضل، پایایی متغیرها را بررسی می

                                                
 

1-Stationary 
2-Non-Stationary 
3-N.G-Perron 
4- Bartlett test 
5- Parzen test 

  :براي مطالعه بیشتر به آدرس زیر مراجعه شود - 6
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فرضیه صفر عـدم پایـایی متغیرهـا را بـر      ها آنآیند و در  دست می به) 1989( 1پرون فیلیپس ـ  
نتـایج ایـن آزمـون در     .کنـد  مـی آزمـون   GLS(2( یافتـه  اساس روش حداقل مربعات تعمـیم 

  :شده است ارایه 3حالت سطح براي متغیرهاي الگو در جدول 
  براي سطح متغیرهاي الگوي مورد مطالعه) NP( پرون  نتایج آزمون ان ـ جی ـ. 3جدول 

LnMIC  

  NPهاي  آماره
MZ

 tMZ  MSB  MPT  

78/11-  62/1-  19/3  26/1  

  مقادیر بحرانی
1%  00/12-  18/2-  17/4  78/1  
5%  41/12-  98/1-  23/4  17/3  

10%  92/11-  80/1-  28/5  45/4  

dLnY
  

NP MZهاي  آماره
 tMZ  MSB  MPT  

41/7-  07/3-  28/4  88/4  

  مقادیر بحرانی
1%  21/11-  00/4-  04/5  96/4  
5%  23/8-  81/3-  33/6  17/5  

10%  58/7-  78/3-  53/6  02/5  

LnLIT  

NP MZهاي  آماره
 tMZ  MSB  MPT  

46/7-  14/4-  78/4  83/6  

  مقادیر بحرانی
1%  27/8-  62/4-  95/4  88/6  
5%  90/7-  57/4-  38/5  63/7  

10%  62/7-  50/3-  57/6  54/8  

LnIIT  

NP MZهاي  آماره
 tMZ  MSB  MPT  

87/4-  00/6-  19/2  36/3  

  مقادیر بحرانی
1%  27/6-  01/6-  47/3  05/4  
5%  04/6-  94/6-  80/3  29/3  

10%  43/5-  62/4-  58/4  58/3  

LnTRF  

NP MZهاي  آماره
 tMZ  MSB  MPT  

00/11-  06/1-  57/3  42/4  

  مقادیر بحرانی
1%  15/12-  85/3-  64/4  36/5  
5%  90/12-  01/2-  65/4  87/4  

                                                                                                              
 

Series Regression/Unit Root Test/NP http://www.Eviews/Time  
1- Phillips-Perron 
2- Generalized Least Squares (GLS) 
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10%  32/11-  27/1-  65/3  53/4  

LnPMD  

NP MZهاي  آماره
 tMZ  MSB  MPT  

69/5-  21/4-  01/5  32/4  

  مقادیر بحرانی
1%  50/6-  64/5-  85/5  70/4  
5%  01/6-  02/5-  56/6  24/5  

10%  87/5-  76/4  65/7  46/6  

محاسبات پژوهش حاضر: مأخذ  

در ) NP( پـرون   ، چهـار آمـاره آزمـون ان ـ جـی ـ      دهـد  مینشان  3چنانچه نتایج جدول 
براي متغیرهـاي الگـو مقایسـه شـده      ها آندرصد با مقادیر بحرانی  10و  5، 1سطوح اطمینان 

زیـرا مقـادیر    .ناپایا هسـتند ) سطح( تمامی متغیرها در حالت عادي ،بر اساس این نتایج .است 
ست و ها آن در تمامی سطوح و براي همۀ متغیرها کوچکتر از مقادیر بحرانی  NPهاي  آماره

 .بـراي هـیچ یـک از متغیرهـا رد کـرد      توان میفرضیه صفر مبنی بر عدم وجود پایایی را نلذا 
 معـادل  MZبر اساس  LnMICبراي متغیر  NPدرصد آماره آزمون  5براي مثال در سطح 

اسـت و  کـوچکتر  ) -41/12( است که قدر مطلق آن از قدر مطلق مقدار بحرانـی ) -78/11(
ایـن رونـد بـراي     .، رد کـرد شـود  مـی فرضیه صفر را که ناپایایی متغیر را شـامل   توان میلذا ن

عنـوان   تـوان  مـی درصـد اطمینـان    90سطوح کلیه متغیرها صادق است و در نتیجه حداقل بـا  
  . کرد که متغیرهاي الگوي مورد مطالعه ناپایا هستند

کنـد کـه در    پرون از تفاضل متغیرها استفاده مـی براي رفع ناپایایی متغیرها آزمون ان ـ جی ـ   
این مطالعه نیز تفاضل مرتبه اول متغیرهـاي الگـو مـورد آزمـون قـرار گرفتـه و نتـایج آن در        

کـه همـۀ متغیرهـاي الگـو در حالـت تفاضـل        دهـد  مینتایج نشان  .شده است ارایه 4جدول 
ت بر عدم پایـایی متغیرهـا دارد،   فرضیه صفر را که دالل توان میشوند و لذا  مرتبه اول پایا می

بـراي مثـال در سـطح     .رد کرد و نتیجه گرفـت تفاضـل مرتبـه اول متغیرهـاي الگـو پایاسـت      
، بـر اسـاس   )LnMIC، )DLnMICبـراي تفاضـل مرتبـه اول     NPدرصد آزمـون   5اطمینان 
ــادل MZآمــاره  ــی  اســت ) -70/15( مع ــدار بحران ــق مق ــدر مطل ــق آن از ق ــدر مطل   کــه ق

 I)1(از مرتبـه اول یـا    جمـع  هـم  LnMICاست و لذا تفاضل مرتبه اول  تر بزرگ )-10/14(
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نتیجـه   تـوان  مـی جایی که این روند براي همه متغیرهاي الگـو صـادق اسـت،     از آن .باشد می
 تـوان  مـی بـوده و   I)1(از مرتبـه اول یـا    جمـع  هملیه متغیرها گرفت که تفاضل مرتبه اول ک

  . زد مدت و بلند مدت تخمین ی و در قالب الگوهاي کوتاهجمع همرا به روش  ها آن
  

  براي تفاضل مرتبه اول متغیرهاي الگوي مورد مطالعه) NP( جی ـ پرون  نتایج آزمون ان ـ .4جدول 

DLnMIC  

NP MZهاي  آماره
 tMZ  MSB  MPT  

70/15-  62/7-  16/5  19/6  

  مقادیر بحرانی
1%  80/13-  08/6-  14/4  78/3  
5%  10/14-  08/7-  13/3  17/4  

10%  42/13-  21/6-  28/3  45/4  

dDLnY  

NP MZهاي  آماره
 tMZ  MSB  MPT  

71/10-  68/6-  36/6  23/5  

  مقادیر بحرانی
1%  83/9-  58/4-  35/4  78/3  
5%  15/10-  98/5-  49/5  83/3  

10%  41/9-  20/4-  79/5  12/4  

DLnLIT  

NP MZهاي  آماره
 tMZ  MSB  MPT  

25/12-  26/5-  42/5  35/5  

  مقادیر بحرانی
1%  62/11-  79/4-  17/5  23/4  
5%  83/11-  23/5-  23/4  98/4  

10%  42/10-  26/4-  73/4  32/5  

DLnIIT  

NP MZهاي  آماره
 tMZ  MSB  MPT  

26/9-  61/6-  35/6  91/3  

  مقادیر بحرانی
1%  85/8-  42/5-  17/6  26/3  
5%  75/8-  23/5-  06/5  63/2  

10%  47/8-  33/4-  03/5  42/2  

DLnTRF  

NP MZهاي  ارهآم
 tMZ  MSB  MPT  

69/22-  69/4-  47/6  52/5  

  مقادیر بحرانی
1%  42/11-  48/3-  31/5  58/4  
5%  24/11-  81/3-  04/5  81/3  

10%  50/10-  21/3-  53/4  74/4  
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DLnPMD  

NP MZهاي  ارهآم
 tMZ  MSB  MPT  

06/10-  56/9-  24/4  02/6  

  مقادیر بحرانی
1%  99/8-  24/7-  02/4  89/5  
5%  02/9-  63/8-  26/3  61/4  

10%  63/8-  32/6-  01/3  23/4  

  محاسبات پژوهش حاضر: ماخذ

  1ون شکست ساختاري پرونآزم

،tآماره آزمون) 1989( 2پرون
)ˆ(
1ˆ

eS
t         را بـراي آزمـون ریشـه واحـد گسـترش داد تـا ،

براي متغیرها آزمـون   زمان همبتواند شکست ساختار را در روند یا عرض از مبدأ یا هر دو را 
  : به شرح زیر تعریف شده است Yتغیرها براي م فرضیه صفر هر یک از این حالت .کند

 A)     tttt eYTBdDY  1)( 
 B)     ttttt eDUyY   )( 121  

C)     tttttt eDUTBdDyY   )()( 121  
)(1در روابــط فــوق  tTBD  1اســت اگــرTBt  باشــد و در غیــر ایــن صــورت

0)( tTBD  1چنـین  هماست؛tDU    خواهـد بـود اگـرTBt      باشـد و در غیـر ایـن
   .است 0tDUصورت 

، درآمـد ملـی بـه قیمـت     LnMICآزمون ریشه واحد براي متغیرهاي تقاضاي واردات 
بـا اسـتفاده از آزمـون پـرون      LnPMDقیمـت نسـبی    و شاخصdLnY) 1376( ثابت سال
در این راستا آزمون پرون براي سه متغیر مورد نظر در سطح و تفاضل مرتبـه   .گیرد انجام می

تا ضمن آزمون پایایی، وجود شکست ساختاري نیز در روند این متغیرهـا   شود میاول انجام 
  . ارزیابی شود

                                                
 

1- Perron Breakpoint Test 
2- Perron 
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 دهـد  مـی در سطح متغیرهاي مـورد بررسـی نشـان    ) 5( به جدول ي مربوطها دادهبررسی 
که ضریب )5تا  1جداول  ،1989 2، موریمون و نکاگاوا1989، پرون 1982 1نلسون و پالسر(

)(و آماره آزمون آن ) 48/0( معادل )ˆ(متغیر وابسته با وقفه  ̂t      کـه بـا اسـتفاده از رابطـه

)ˆ(
1ˆ

eS
t    که قدر مطلـق آمـاره    شود میمالحظه  .است -47/3محاسبه شده معادل)( ̂t 

درصـد اسـت و بـر     5در سطح ) -76/3( تر از مقدار بحرانی نلسون و پالسر و پرون کوچک
مبنی بر وجود ریشـه واحـد و شکسـت سـاختاري الگـو،       را فرضیۀ صفر توان میاین اساس ن

)1(    رد کرد؛ در نتیجه متغیر لگاریتم تقاضاي واردات داراي شکست در رونـد شـده ،
بـراي سـطح متغیرهـاي مـورد     ) 5( در جدول) Cمدل ( طور کلی نتایج آزمون پرون به .است

عرض از مبدأ الگـوي مـورد مطالعـه دچـار      1350-1385که طی دوره  دهد میبررسی نشان 
نظیر جنگ بـه الگـو داراي توجیـه     3اضافه شدن یک متغیر مجازي شکست شده است و لذا

در سـطح تفاضـل مرتبـه اول متغیرهـاي مـورد      ) Aمـدل  ( نتایج آزمون پرون چنین هم .است
 درصـد  5کـه در سـطح    دهـد  مـی ، نشـان  )dDLnY( و) DLnMIC(، )DLnPMD( بررسی،

)1(مبنی بر وجود ریشه واحد فرضیه صفر    ؛ زیـرا ضـریب متغیـر وابسـته بـا      شـود  میرد
)(و آمـاره آزمـون آن   ) 12/0( معادل )ˆ(وقفه  ̂t      کـه بـا اسـتفاده از رابطـه

)ˆ(
1ˆ

eS
t 


 

)(لـق آمـاره   جا که قـدر مط  از آن .است -18/5محاسبه شده معادل  ̂t  از مقـدار   تـر  بـزرگ
درصد است، این متغیـر در ایـن حالـت     5در سطح ) -17/4( بحرانی نلسون و پالسر و پرون

  . خواهد بود؛ نتایج براي سایر متغیرها نیز صادق است I)1( از مرتبه جمع همپایا و 
ات این است کـه اوالً عـرض   نتیجه کلی مربوط به پایایی متغیرهاي الگوي تقاضاي وارد

دچـار شکسـت شـده و بایـد     ) 1359سـال  ( اي مشـخص  از مبدأ تابع مـورد بررسـی در دوره  

                                                
 

1- Nelson and Plosser 
2- Morimune and Nakagava  
3- Dummy Variable 
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جا کرده است به الگو اضـافه شـود؛    زا عرض از مبدأ را جابه طور برون متغیري مجازي که به
ه بــهســتند و بــر اســاس نتــایج  I)1( از مرتبــه اول یــا جمــع هــمتمــامی متغیرهــاي الگــو  ثانیــاً

  . را برآورد کرده و مورد تحلیل قرار داد ها آنرابطه بلندمدت  توان میآمده  دست
  dLnYو LnMIC ،LnPMDتحلیل رگرسیونی پرون براي سطح متغیرهاي  .5جدول 

  مقداربحرانی پرون
  *% 5در سطح 

C :(( مدل   
k

i ttitBtt eyCytTDdDTty
1 11 ˆˆˆ)(ˆˆˆˆ ،3.0،38n  

)ˆ(eS  ̂t  ̂  ̂t  ̂  
̂t  ̂  K دوره شکست  

LnMIC    
76/3 -  15/0  47/3 -  48/0  42/2  01/0  40/2  46/0  1  1385 -1350  

LnPMD  
76/3 -  11/0  18/2 -  76/0  30/2  01/0  12/2  52/0  1  1385 -1350  

dLnY
 

 

76/3 -  18/0  56/2 -  54/0  80/2  003/0  82/2  45/0  1  1385 -1350  

  مقداربحرانی پرون
  *% 5در سطح 

 ):A( مدل

   
K

i ttittBtt eyCyTDdtDuy
1 11 ˆˆˆ)(ˆˆˆˆ  3.0 38n  

)ˆ(eS  ̂t  ̂  ̂t  ̂  
̂t  ̂  K دوره شکست  

DLnMIC    
17/4 -  17/0  18/5 -  12/0  25/0  01/0  25/3  14/0  1  1385 -1350  

DLnPMD    
17/4 -  75/0  32/4 -  43/0  30/1  02/0  99/0 -  01/0 -  1  1385 -1350  

dDLnY  
  

17/4 -  20/0  45/4 -  11/0  62/1  14/0  11/2  11/0  1  1385 -1350  

K :،تعداد وقفه    
3/0

36
)13591350(10


  تا
T :10است و  1359سال  یا سال شکست ساختار الگو        TT  B    
  . 3.0درصد و  5داري  سطح معنا *

 (A) در مدل

Lim     12
1

2
211

2
21 }}{{ˆ   AA اگرT 

  :که جایی
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SETLimeeELimTA
T

t

T
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    (C) در مدل -
Lim 1ˆ   

راگ )}3343(2)}{2541(3{)1ˆ( 13232  St   
̂ ،12( عرض از مبدا تابع روند ˆˆ   ( 12تغییرات عرض از مبدا و ˆˆ  ،̂   شـیب

)ˆˆ(تابع روند،  12      تغییرات شیب تـابع رونـد و
12

ˆˆ  ، ̂    پـارامتر خودتوضـیحی و
)ˆ(eS انحراف معیار نمونه مورد بررسی است .  

  تعیین تعداد وقفه بهینه
هاي تعیین وقفه بهینه استفاده از معیارهاي اطالعـاتی   گونه که قبالً ذکر شد یکی از راه همان

آورده  6هـاي مختلـف در جـدول     فهها براي وق مقادیر این آماره .باشد میک و شوارز ئیآکا
به لحـاظ قـدر   ( ها مقدار بهینه وقفه در کمترین مقدار این آماره که اینبا توجه به  .شده است

حداکثر تعداد وقفه برابر یـک   6دست آمده در جدول  براساس نتایج به، دهد میرخ ) مطلق
   .است

  تعیین تعداد وقفه بهینه براي مدل .6جدول 

 AIC SW مرتبه وقفه

2 42/112- 86/110- 

1 05/98- 56/101- 

0 6/152- 89/140- 

 محاسبات پژوهش حاضر: مأخذ

از آنجـا کـه   ( هاي شکست ساختاري و ریشه واحد مشخص شد، اکنون که نتایج آزمون
صورت کشش قابل تفسیر باشد و بـا   به  ها آنضرایب  دهد میگیري از متغیرها اجازه  لگاریتم

گذار، متغیرهـاي مـورد    تقاضاي واردات نسبت به متغیرهاي اثر  یل کششتوجه به نیاز به تحل
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، مدل لگاریتمی و نهـایی زیـر جهـت    )اند مطالعه به شکل لگاریتمی مورد استفاده قرار گرفته
  :استفاده شده است ها دادهبرآورد و تحلیل 

 )5(),,,,,( WLnPMDLnTRFLnIITLnLITdLnYfLnMIC                                

در نظـر   1359-1368بیانگر متغیر موهومی جنگ است که براي دوره  Wرابطه  این در
  . گرفته شده است

  جوهانسونی به روش گرایتخمین بردارهاي هم
ی جمعـ  همو حداکثر مقادیر ویژه اقدام به برآورد بردارهاي  1هاي اثر چنانچه براساس آزمون
بهترین جواب براي الگـوي   ،روند زمانی و عدم وجود عرض از مبدأ شود، در حالت وجود

 یجمعـ  هـم براساس آزمون اثر وجود یـک بــردار   در این راستا  .آید دست می همدت ب کوتاه
کـه از مقـادیر بحرانـی     اسـت 11/24آزمـون در ایـن رابطـه     ةیید است چرا که آمـار أمـورد ت

مـون براسـاس حداکــثر مقـادیر ویـژه      اگر هــمین آز  .استتر کمدرصد 95 در سطح 42/32
که بعد از اعمـال قیـود    شود مییید أت یجمع همصورت گیرد، در این حالت وجود دو بردار 

  . )7 جدول( خطی تفسیر خواهند شد

  براساس آزمون اثر و حداکثر مقادیر ویژه یجمع همتعیین تعداد بردارهاي  .7جدول
 تعداد بردارها درصد 90مقدار بحرانی  درصد 95مقدار بحرانی  کمیت آماري نوع آزمون

 آزمون اثر

40/61  41/52 90/48 r <= 0 
11/24 42/32 12/28 r <= 1 

11/8 30/18 15/17 r <= 2  
15/1 16/8 56/7 r <= 3 

  
آزمون حداکثر 

 مقادیر ویژه

36/42  19/32 73/26 r <=0 
14/22 97/20 20/18 r <=1 

82/5 67/13 36/14  r <= 2 
14/1 42/9 30/7 r <= 3 

                                                
 

1-Trace 
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  محاسبات پژوهش حاضر: خذأم 
بعد از اعمال قیود خطی برآورد  جوهانسونبه روش  یجمع همکه بردارهاي  در صورتی

دسـت آمـده از آزمـون     هفقط یکی از بردارهاي بـ  8شده جدول  ارایهنتایج  بر اساسشوند، 
لـذا   .تفاوت چندانی نـدارد  ،ثردار شده و با بردار حاصل از آزمون ااحداکثر مقادیر ویژه معن

   .شود میدست آمده از آزمون اثر تحلیل  هبردار ب صرفاًبه این دلیل 
  جوهانسون قبل از نرمال کردن و بدون روند زمانیبه روش  یجمع همبرآورد بردارهاي  .8دول ج

 بردار متغیرها

LnMIC 
32413/0-  

)1080/0-(  

dLnY
  

17672/0-  
)01252/0-(  

LnTRF  
01063/0  

)0016/0(  

LnLIT 
38542/0-  

)18421/0-(  

LnIIT  
76410/0-  

)2840/0-(  

LnPMD  
04716/0  

)0180/0-(  

W 
10842/0  

)0026/0(  

  . ف معیارها هستنداعداد داخل پرانتز انحرا
  محاسبات پژوهش حاضر: خذأم
، جوهانسـون تعادلی بلندمدت بـا اسـتفاده از روش    جمع همبعد از تعیین تعداد بردارهاي 

بـا   رابطـه در عـالوه بـر ایـن     .فرد هستند یـا خیـر   هباید مشخص شود آیا این بردارها منحصر ب
تنهـا   جوهانسـون روش ا کـه  از آنجـ  .روابط اقتصادي ساختاري بلندمدت چه مفهومی دارند

سـوي دیگـر   کند، و از  تعیین می یجمع همفرد را در فضاي  همنحصر ب یجمع همتعداد بردار 
 تـوان  مـی ، لذا دهد مینتیجه را  پایایینیز بردارهاي  ایستاهر ترکیب خطی از بردارهاي  چون

 .ابی قـرار داد را مـورد ارزیـ   هـا  آنرابطه موجود بـین   ،یجمع همبا اعمال قید بر روي روابط 
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،در راستاي نرمالیزه کـردن نتـایج،   بنابراین الزم است قیدهایی براساس مبانی نظري اقتصادي
ی اعمال شـود تـا بتـوان روابـط تعـادلی بلندمـدت را شناسـایی        جمع همبر ضرایب بردارهاي 

ر شناسایی بسیار مهم است زیرا توجیه اقتصادي و تفسیر برآوردهاي نامقید بسـیا  مسأله .نمود
)11(بعد از اعمال قید 1. مشکل است a بر متغیرLnMIC  5نتایج حاصل از برآورد معادلـه 

  ):9مطابق با نتایج حاصل از جدول ( شود می ارایهزیر صورت  هب
 )6(     

)57.3()13.5(

34.015.0

)21.2()78.2()71.2()44.2(

03.037.219.15478.0









WLnPMD

LnTRFLnIITLnLITdLnYLnMIC

 
 
  . )هستندtپرانتز آماره  ، اعداد داخل6شده در جدول  ارایهاعمال قید بر بردار ( 

اي  سرمایه ـ   اي واردات براي گروه کاالهاي واسطه يکه تقاضا دهد میشان نرابطه فوق 
رابطه مسـتقیم و   الملل بین اقتصاددر  ادغامالملل و  بین   با درآمد حقیقی سرانه، سطح تجارت

کـه در   tآمارة که از  طور همان .رابطه معکوس دارد هاي نسبی و جنگ ، قیمتبا نرخ تعرفه
، تمامی ضرایب حاصـل بـه لحـاظ آمـاري معنـادار      شود میداخل پرانتز آمده است مالحظه 

   .هستند

  

  

  

                                                
 

تـوان حـداکثر دو قیـد روي     جمـع مـی   ساز و کار اعمال قید بر روابط همجمعی به این نحو است که بـه ازاي هـر بـردار هـم     - 1
11( وابسـته قیـدي    ضریب متغیر وابسته بایـد یـک باشـد، روي متغیـر     که ایندر این مطالعه با فرض . متغیرها اعمال کرد a  (

  . جمعی نرمالیزه شود اعمال شده است تا نتایج اولیه هم
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نرمالیزه کردن و بدون روند بعد از )trace( جوهانسونبه روش  یجمع همبرآورد بردارهاي  .9جدول 
11( زمانی a( 

 بردار متغیرها

LnMIC 
0000/1  

)0000/0(  

dLnY
  

  

54783/0  
)2242/0(  

LnTRF  
03295/0 -  

)0149/0-(  

LnLIT 
19480/1  

)4408/0(  

LnIIT  
36871/2  

)8506/0(  

LnPMD  
14620/0 -  

)0285/0-(  

W 
33610/0 -  

)0941/0-(  

  . هستند اعداد داخل پرانتز انحراف معیارها
  محاسبات پژوهش حاضر: خذأم

اي  سـرمایه  ـ  اي تابع برآورد شده بیانگر اثرپذیري زیاد تقاضاي واردات کاالهاي واسـطه 
این واقعیـت کـه    .استالملل و ادغام در تجارت جهانی  کشور از تغییرات سطح تجارت بین

کمی نسبت به تغییرات نـرخ تعرفـه از خـود نشـان      تقاضاي کاالهاي مورد بررسی حساسیت
هـاي   اثر متغیـر جنـگ در بلندمـدت روي واردات کـاال     چنین هم .دگرد میتأیید نیز  دهد می

بـه نحـوي    .اما اثر آن چندان قابل مالحظـه نیسـت   .منفی است دار و معناطور  مورد بررسی به
اي را هر سال به میزان تقریبی  ـ سرمایه   اي که دورة جنگ تقاضاي واردات کاالهاي واسطه

   .درصد کاهش داده است 33/0
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چنین بیان کرد که در صورت الحاق  توان میدست آمده  هدر این راستا و با عنایت به نتایج ب
، سطح تجارت جهانی و به تبـع آن میـزان تجـارت کاالهـاي     به سازمان تجارت جهانی اوالً

و  افـزایش یافتـه  الملـل   یزان ادغام در اقتصـاد بـین  ، مثانیاً .مورد بررسی افزایش خواهد یافت
مشابه داخلی چنـدان   و کاالهااین هاي تعرفه تقاضاي  با کاهش و یا حذف نرخ که این نهایتاً

اي نسـبت بـه    اي ـ سـرمایه   ؛ زیرا تقاضاي واردات کاالهاي واسـطه گیرد قرار نمی تأثیرتحت 
ي تـر  کـم را به مقدار  ها آنه تقاضاي ي داشته و کاهش نرخ تعرفتر کمنرخ تعرفه حساسیت 

کاهش یا حذف تعرفه وارداتی کاالهاي مورد بررسـی در   بنابراین سیاست .دهد میافزایش 
  . است توجیهاقتصاد ایران قابل 

  1برآورد الگوي تصحیح خطا
بـرآورد شـود،    6ی تخمین زده شـده در رابطـه   جمع همچنانچه الگوي تصحیح خطاي بردار 

شده است، مـورد تحلیـل قـرار     ارایه 10اصل از این برآورد را که در جدولنتایج ح توان می
بـه   بیان کرد که اوالً تمامی ضرایب در این حالـت  توان میدست آمده  هبراساس نتایج ب .داد

 ةدهنـد  است کـه نشـان   96/0برابر  )2R( تعیین ضریب چنین هم. دار هستند امعن لحاظ آماري
 اسـت  -62/0ضریب جمله تصـحیح خطـابرابر    ثانیاً .دهندگی باالي الگوست یحقدرت توض

تقاضاي کاالهاي مورد بررسـی در  در درصد از عدم تعادل  62در هر سال  دهد میکه نشان 
 بـروز  عبارتی چنانچه تقاضاي واردات کاالهـاي مـذکور در اثـر    به .شود میبعد تعدیل  ةدور

درصـد از انحـراف مـورد     62یر شود در هر سال حـدود  متغیرهاي الگو، دچار تغی در نوسان
و بنـابراین تعـدیل بـه سـمت تعـادل،       شود مینظر با حرکت به سمت مقادیر تعادلی برطرف 

ضریب مربوط بـه   شود می، مشاهده نتایج حاصلبا عنایت به  .گیرد خوبی صورت می نسبتاً به
جنگ بـر رونـد واردات    ناچیزامامنفی  تأثیرةدهند که نشان است -14/0متغیر مجازي جنگ 

  . استمدت  اي در کوتاه سرمایهـ  اي کاالهاي واسطه

                                                
 

1-Error Correction Model. 
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مدت نیز درآمد ملی سرانه، سطح تجارت و ادغام در تجـارت   در الگوي کوتاه چنین هم
بـراي نمونـه    .انـد  اي داشـته  اي ـ سـرمایه   الملل اثري مثبت روي واردات کاالهـاي واسـطه   بین

درصـد   3/0سـرانه تقاضـاي واردات را بـه میـزان تقریبـی      درصد درآمـد حقیقـی    1افزایش 
انـد؛ بـراي مثـال     هاي نسبی نیز داراي اثـري منفـی بـوده    نرخ تعرفه و قیمت و دهد میافزایش 
درصـد کـاهش    45/0تقاضاي واردات را به میزان تقریبی قیمتهاي نسبی درصدي  1افزایش 

جهـت عمـل کـرده     یـک راسـتا و هـم   مدت متغیرها در  مدت و بلند لذا اثرات کوتاه .دهد می
  . است

  یجمع همبه روش  LnMICالگوي تصحیح خطا براي  .10جدول 
 tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیرها

 03/2 10/5 36/10 عرض از مبداء

dLnMIC 21/0 08/0 63/2 

dLnYd (-1) 31/0  06/0 17/5 

dLnTRF (-1) 21/0-  09/0 33/2- 

dLnLIT (-1) 92/0 42/0 19/2 

dLnIIT (-1) 17/1  45/0  60/2  
dLnPMD (-1) 45/0-  22/0  05/2-  

Ecm (-1) 62/0-  26/0 38/2- 

*D1 14/0-  04/0 50/3-  
9682/0                   R-squared  

97099/0  
D*  یک متغیر مجازي به مدل اضافه شده است به عنوانمتغیر جنگ که .  

  محاسبات پژوهش حاضر: خذأم

  IRF(1( برآورد تابع واکنش آنی
که چنانچه شوکی به متغیر وابسـته یعنـی تقاضـاي واردات     دهد میبرآورد تابع واکنش آنی نشان 

البته عمده اثرات شوك در پایـان سـال اول    .رود وارد شود، تا سال سوم اثر این شوك از بین می

                                                
 

1-Impulse Response Function 
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  . )11جدول( شود میم و سوم به صفر نزدیک ي دوها سالو مابقی در  شود میبرطرف 
  تابع واکنش آنی .11جدول

  اثرات واکنش  دوره ایجاد شوك
0  21530/1  
1  18205/0  
2  08523/0  
3  01142/0  
4  E-31932/0 

5  E-41621/0  
6  E-51585/0  
7  E-61620/0  
8  E-72238/0  
9  E-83128/0  

10  E-928501/0  
 

  اي سرمایه-اي کاالهاي واسطه تقاضاي واردات آنالیز واریانس
 100که در سـال اول تقریبـا    دهد میسال متوالی نشان  10بررسی نتایج آنالیز واریانس براي 

؛ اما با گذشـت زمـان و   شود می درصد تغییرات تقاضاي واردات توسط خودش توضیح داده
صـد از  در 20حـدود   المللـی  بـین الملل و ادغـام در تجـارت    در سال پنجم سطح تجارت بین

درصــد  17نیزحــدود  10در ســال  .دهنــد مــیتغییــرات تقاضــاي واردات کشــور را توضــیح 
درصد تغییرات آن نیـز   10و  المللی بینتوضیحات تقاضاي واردات توسط ادغام در تجارت 

که بیانگر افزایش اثـرات متغیرهـاي مسـتقل بـر متغیـر      شود می  توسط نرخ تعرفه توضیح داده
  . )12جدول ( توابسته در بلند مدت اس

  نتایج تحلیل واریانس تقاضاي واردات .12دولج
  LnPMD  LnTRF  LnIIT  LnLIT  LnYD  LnMIC  دوره

0  1228/0  016/0  161/0  227/0  103/0  1  
1  038/0  051/0  167/0  164/0  062/0  908/0  
2  060/0  069/0  168/0  134/0  044/0  855/0  
3  073/0  080/0  168/0  116/0  034/0  824/0  
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4  081/0  087/0  168/0  105/0  028/0  805/0  
5  086/0  092/0  169/0  098/0  024/0  791/0  
6  090/0  095/0  169/0  092/0  021/0  781/0  
7  093/0  097/0  169/0  089/0  018/0  774/0  
8  096/0  099/0  169/0  085/0  016/0  768/0  
9  099/0  101/0  169/0  082/0  015/0  763/0  

10  099/0  103/0  169/0  080/0  014/0  759/0  

  هاي سیاستی و توصیه گیري نتیجه

  گیري نتیجه

سطح هاي نسبی،  قیمتمتغیرهایی نظیر نرخ تعرفه، درآمد حقیقی سرانه،  تأثیردر این تحقیق 
ــین  ــارت بـ ــل و  تجـ ــین الملـ ــارت بـ ــام در تجـ ــل ادغـ ــاي   الملـ ــروه کاالهـ ــر واردات گـ   بـ

در  .قرار گرفته اسـت کید بر آزادسازي تجاري مورد آزمون أاي ایران با ت سرمایه ـ  اي واسطه
ــ هــمتحلیــل تجربــی بــراي تخمــین تــابع تقاضــاي کاالهــاي مــورد بررســی از مــدل    ی جمع

در این راستا نتایج حاصـل از بـرآورد    .و الگوي تصحیح خطا استفاده شده است جوهانسون
  :برشمردزیر شرح  به توان میتابع تقاضاي واردات کاالهاي مورد بررسی را 

دات کاالهاي مورد بررسی داللت بر این دارد که تـابع مـذکور   برآورد تابع تقاضاي وار
الملـل و ادغــام در تجــارت   بیشـترین حساســیت را نسـبت بــه متغیرهــاي سـطح تجــارت بــین   

، نشـان  باشـد  مـی هـاي جهـانی مـرتبط     این واکنش کـه بـا سـطح بـازار     .تالملل داشته اس بین
الملـل کـه از    در تجـارت بـین   ی یـا ادغـام  جمع همالملل و  افزایش سطح تجارت بین دهد می

 افزایش وارداتد، موجب نرو شمار می نیز به تجارت جهانیسازمان هاي الحاق به  زمینه پیش
د بـه صـادرات کاالهـاي مربوطـه     توان میشده و از این طریق اي  سرمایهـ   اي کاالهاي واسطه
  . نیز کمک کند

در  تحقـق یافتـه  تعرفـه  حساسیت تقاضاي واردات نسبت به نـرخ  بر اساس نتایج حاصل، 
کاهش یا حذف نرخ تعرفه کاالهاي مورد بررسـی  سیاست رو  از این .سطح پایینی قرار دارد

  . باشد توجیهقابل د توان میدر راستاي الحاق به سازمان تجارت جهانی 
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نمایـد، بیـانگر    مدت را به تعادل بلندمدت مرتبط می کوتاه نوساناتضریب تصحیح خطا که 
 .مـدت اسـت   کوتـاه  نوساناتهنگام بروز   ت تعادل بلندمدت بهمکت به سحر بااليسرعت 

  . دهد مییید قرار أی متغیرهاي الگو را در بلندمدت مورد تجمع هم مسأله این
 .وضعیت واردات کاالهاي مورد بررسی طی بازه زمانی مورد مطالعه بهبـود یافتـه اسـت   

 لـل و میـزان ادغـام تجـارت کشـور     الم افـزایش سـطح تجـارت بـین     تـوان  میدلیل این امر را 
کـه رونــد آمــاري واردات   ن اســتادر اقتصــاد جهـانی د ) افـزایش روابــط تجـاري کشــور  (

  . نیز مؤید آن است 1اي در جدول  اي ـ سرمایه کاالهاي واسطه
در  .ه استدشرشد درآمد ملی نیز موجب واکنش مثبت واردات کاالهاي مورد بررسی 

الملـل و رشـد    ت جهانی موجـب افـزایش سـطح تجـارت بـین     الحاق به سازمان تجار ، نتیجه
اي  سـرمایه ـ   اي موجـب افـزایش واردات کاالهـاي واسـطه     بـه نوبـه خـود   اقتصـادي شـده و   

هاي تعرفه  کاهش نرخ تأثیرتحت  تر کماز آنجا که تقاضاي کاالهاي مشابه داخلی  .شود می
تهدیــدي بـراي رشــد  گیــرد، واردات کاالهـاي مـذکور    قـرار مـی   WTOدر اثـر الحـاق بــه   

    .شود میاقتصادي کشور محسوب ن
مـدت و بلندمـدت موجـب کـاهش نسـبی تقاضـاي        هـاي نسـبی در کوتـاه    افزایش قیمت

درصــدي  1بــه نحـوي کـه بـا افـزایش      .شـود  مـی اي  اي ـ سـرمایه   واردات کاالهـاي واسـطه  
مـدت و   نـد درصـد در بل  30/0هاي نسبی، تقاضاي واردات این کاالها به میزان تقریبی  قیمت

مـدت ایـن متغیـر بیشـتر از اثـر       البتـه اثـر کوتـاه    .یابـد  مدت کاهش می درصد در کوتاه 45/0
هاي نسبی ناشی از افزایش قیمـت کاالهـاي وارداتـی،     لذا افزایش قیمت .مدت آن است بلند

اي  اي ـ سرمایه  هزینه تولید کاالهاي نهایی تولید شده در داخل کشور را که کاالهاي واسطه
د قـدرت صـادراتی   توانـ  مـی ایـن امـر    .دهـد  مـی نقش دارد، افزایش  ها آناتی در تولید وارد

کشور را نیز کاهش دهد که در این صورت اثري منفی بر ادغام در اقتصـاد جهـانی خواهـد    
  . داشت

کـه   طـوري  بـه  .کننـد  می ارایهجهتی را  مدت و بلندمدت متغیرها نتایج هم الگوهاي کوتاه
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 . تر است مدت متغیرها پررنگ کوتاه در برخی موارد اثرات

که عمـده اثـرات شـوك وارد شـده بـر تقاضـاي        دهد میبرآورد تابع واکنش آنی نشان 
ي دوم هـا  سالو مابقی در  شود میواردات کاالهاي مورد بررسی در پایان سال اول برطرف 

 . شود میو سوم به صفر نزدیک 

ی بیانگر افزایش اثرات متغیرهاي مستقل سال متوال 10بررسی نتایج آنالیز واریانس براي 
  . مدت است الملل، بر متغیر وابسته در بلند خصوص ادغام در تجارت بین به

  هاي سیاستی توصیه
اي ایـران نسـبت بـه     سـرمایه  ـ  اي با توجه به حساسیت کم تقاضاي واردات کاالهاي واسـطه  

، نرخ تعرفه این گـروه از  انیسازمان تجارت جهبهتر است در راستاي پیوستن به  ،نرخ تعرفه
با ایـن کـار عـالوه بـر تغییـر       .کاهش یابد تا به آزادسازي کامل منجر گرددتدریج  بهکاالها 

در امـر تولیـد و    ها آنکارگیري  اي و به اي ـ سرمایه  واردات کشور به سمت کاالهاي واسطه
و تقویــت  امیــدوار بــه افــزایش رشــد اقتصــادي تــوان مــیبیشــتر در کشــور  گــذاري ســرمایه
طـور کلـی همگرایـی     الملـل و بـه   الملل، ادغام در تجارت بین هاي سطح تجارت بین شاخص

  . اقتصادي شد
 -اي  واسـطه  بـر اسـاس نتـایج تحقیـق، تقاضـاي واردات کاالهـاي       کـه  ایـن با عنایت بـه  

الملـل و همگرایـی اقتصـادي     اي ایران ارتباط مستقیم و معناداري با سطح تجارت بین سرمایه
هـاي مناسـب از قبیـل تشـویق صـادرات غیرنفتـی و        د با اجراي سیاسـت توان مید، دولت دار

، ایـن  )بهبود روابط تجاري از طریق بهبود روابط سیاسـی ( تعامل سازنده با اقتصادهاي دیگر
به عبارتی بهبود روابط سیاسی با کشورهاي مختلف موجب بهبود . ها را تقویت کند شاخص

با ایجاد مزیت رقـابتی در صـادرات    توان میکه بعد از این مرحله  شود میروابط تجاري نیز 
نظیر اصالح و بهبود فضاي کسب و کار خصوصا کـاهش تعـداد مراحـل و    ( غیرنفتی کشور

  . ، زمینه افزایش صادرات را فراهم کرد)هاي الزم براي صادرات هزینه
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