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بررسي تابآوری اقتصاد ایران به شوک وارداتي كاالهای مصرفي،
واسطهای و سرمایهای در بستر الگوی اقتصادسنجي كالن ساختاری
حسین

صمصامی1

حبیب

نعمتی2

تاریخ ارسال 1397/07/17 :تاریخ پذیرش1397/12/12 :

چکیده
تابآوری اقتصادی در ایران بعد از آشکار شدن آسیبپذیری اقتصاد به شوک¬های مختلف موردتوجه خاص
قرارگرفته است؛ لذا تجارت خارجی به دلیل ماهیت فرامرزی خود در معرض مخاطرات بیشتری قرار دارد .بهمنظور
بررسی نحوی اثرگذاری واردات به تابآوری اقتصادی ابتدا الگوی کالن کوچکمقیاس اقتصادی و برآورد شده
است .سپس با حل الگو و شبیهسازی آن تأثیر شوکهای وارداتی بر تولید ناخالص داخلی موردبررسی قرارگرفته
است .در این پژوهش برای اولین بار رویکرد سنجش کمی تابآوری با استفاده از بررسی آثار شوک بر مدل کالن
ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است .سناریوهایی شوک به تفکیک کاالهای مصرفی  ،واسطهای و سرمایهای
بر سیستم وارد میشود؛ سپس شدت تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل مورد بررسی
قرار میگیرد؛ که نشان میدهد شوک بر واردات کاالهای واسطهای اصلیترین تهدید تابآوری اقتصادی است.

واژگان کلیدی :تابآوری اقتصادی ،واردات ،کاالی مصرفی ،کاالی واسطهای ،کاالی
سرمایهای ،اقتصادسنجی کالن ساختاری.
طبقهبندی E10 ,C51 ,C62 ,F14 :JEL

 -1استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران ،پست الکترونیکی:
H-Samsami@sbu.ac.ir
 -2کار شناس ار شد سی ستمهای اقت صادی ،دان شکده اقت صاد دان شگاه شهید به شتی  ،تهران ،ایران (نوی سنده م سئول)،
پست الکترونیکیh.nemati21@gmail.com :
 -این مقاله مستخرج از رساله کارشناسیارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است.
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 -1مقدمه
بحران مالی  2008بسیاری از کشورها جهان را تحت تاثیر خود قرار داد ،این در حالی است
که برخی از کشورها اثر بسیار کمتری از بحران گرفتند و بعضی دیگر با وجود اثرپذیری
قابل توجه ،توانستند با سرعت بیشتری به حالت مطلوب بازگردند؛ این مساله موجب توجه
ویژه اندیشمندان و صاحبنظران به مقوله تابآوری اقتصادی شد (استیگلیتز .1)2010،در واقع،
پاسخ به این سوال که چه عواملی تاثیرپذیری یک سیستم اقتصادی را از شوک خارجی کمتر
میکند یا سرعت ترمیم آسیبدیدگی را باالتر میبرد ،موضوعی است که تابآوری
اقتصادی بررسی میکند.
در ایران دو عامل باعث توجه ویژه به بحث تابآوری شد؛ عامل اول ،آسیبهایی است
که در طول سالهای گذشته از طریق شوک به اقتصاد کشور وارد شد و نشان از آسیبپذیری
کشور در مقابل این شوکها دارد .عامل دیگر ،مناقشات راهبردی ایران بعد از انقالب
جمهوری اسالمی بود که غالبا از مسیر سیاسی به مسائل اقتصادی کشیده میشود (سیف،
 ،)1392این عامل نیز در کوتاهمدت قابل حل نیست و از این رو ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در سال  1392به عنوان سیاست کلی حاکم بر سایر سیاستهای جمهوری اسالمی ایران
ابالغ شد.
هر چند آســیبهای ایران در ســالهای گذشــته از نظام مالی بینالملل و صــادرات نفت
مشـــهودتر بوده ،اما واردات نیز به دلیل ماهیت فرامرزی خود با چالشهای قابل مالحظهای
درگیر اســت .اندازه مبادالت خارجی یکی از اســاســیترین متغیرهای تاثیرگذار بر توســعه
اقتصـــادی اســـت ،از این رو ،هر یک از اجزای واردات شـــایان توجه خاص اســـت .حجم
واردات از جهات مختلف موضــوع بااهمیت و اســاســی اقتصــاد کالن بهشــمار میآید؛ .در
سمت عرضه کل ،واردات کاالی سرمایهای و واسطهای بهعنوان بخشی از نهادههای تولیدی
در فرآیند تولید مورد اســتفاده قرار میگیرد و در ســمت تقاضــای کل ،بخشــی از تقاضــای
محصوالت داخلی با واردات کاالهای مصرفی ،کاالهای واسطهای و کاالهای سرمایهای به
خارج از کشور منتقل میشود .از این رو ،تابع واردات به تفکیــــک کاالهــــای سرمایهای،
واســطهای و مصــرفی دارای ســاختار متفاوت بوده و میزان اثرگذاری هر کدام بر متغیرهای
1- Stiglitz
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کالن اقتصــادی از جمله رشــد اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و تورم متفاوت اســت .بنابراین،
شـــناســـایی دقیقتر میزان اثرگذاری هر یک از گروههای کاالیی (مصـــرفی ،واســـطهای و
ســرمایهای) بر متغیرهای مورد اشــاره میتواند با اتخاذ ســیاســتهای اقتصــادی ،بازرگانی و
فرهنگی متفاوت ،کارایی و اثربخشی بی شتری داشته باشد .همچنین روند فزاینده واردات در
طول دهههای اخیر ،اهمیت این موضــوع را دوچندان میکند و نیاز به بررســی آثار واردات
در اقتصاد کشور را مشهودتر میکند.
مبادالت خارجی عالوه بر آثار بلندمدت در کوتاهمدت نیز میتواند آثار ب سیار شدیدی
بر اقتصاد داشته باشد .بررسی آسیبپذیری اقتصاد به کاهشهای شوکگونه انواع واردات
در بستر مفهوم تابآوری اقتصادی مطرح است .به بیان دیگر ،انواع واردات از نظر سرعت
برگشـــت به تعادل و میزان آســـیب بر تولید ناخالص داخلی در چارچوب یک ســـیســـتم
اقتصــادســنجی کالن قابل بررســی اســت .بهمنظور بررســی نحوی این تاثیرگذاری ابتدا یک
الگوی کالن کوچکمقیاس اقت صادی برآورد می شود که الزم ا ست تقا ضای واردات در
ســه بخش کاالی مصــرفی ،کاالی ســرمایهای و کاالی واســطهای در الگو لحاظ شــود .این
الگو از طریق مدل خودبازگشتی با وقفههای توزیعی ) (ARDLبرآورد شده و سپس با حل
الگو و شـــبیهســـازی آن ،تاثیر متغیر واردات بر تولید ناخالص داخلی مورد بررســـی قرار
میگیرد.
بخشهای مختلف مقاله پیش رو در ادامه به این صورت ساماندهی شده است :در بخش
دوم پی شینه تحقیق مرور می شود .در بخش سوم ،ادبیات تابآوری شرح و ب سط داده شده
اســـت .در بخش چهار و پنجم به ترتیب به روش پژوهش و اعتبار الگوی ســـاخته شـــده،
پرداخته می شود .در بخش ش شم سناریوهای شوک وارداتی به سی ستم مورد ارزیابی قرار
میگیرد و در نهایت نتایج پژوهش در بخش هفتم ارائه میشود.

 -2پیشینه پژوهش
در ایران ،تابآوری با مفهوم بومی و کالنتر اقتصاد مقاومتی همراه بوده است از این حیث
برای برر سی آن به مقوله اقت صاد مقاومتی باید پرداخت؛ در مطالعات اقت صاد مقاومتی بی شتر
به مفاهیم و توصــیههای کلی در این مورد بســـنده شـــده اســـت ،اما مطالعات بینالمللی در
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گسترش و بازتعریف مفهوم تابآوری کوشیدهاند و تالش در پرداخت به جزئیات بیشتر و
کمی کردن این مفهوم داشتهاند.
برگوگلیو و لینو )2006( 1در پژوهشــی با عنوان «مفهومســازی و اندازهگیری تابآوری
اقتصادی» شاخصهای انعطافپذیری اقتصاد را در چهار محور شامل :ثبات اقتصاد کالن،
کارایی بازار خرد ،حکمرانی خوب و توســـعه اجتماعی تعریف میکند و ســـعی در ارائه
شاخصی برای اندازهگیری تابآوری دارد.
آدام رز )2009( 2در پژوهشـــی با عنوان « تابآوری اقتصـــادی در بالیی طبیعی» بیان
میکند که توانایی جذب زیان یا بهبود ســریع در زمان بحرانها ،میتواند عملکردی (ذاتی)
یا اکتســـابی (تطبیقی) باشـــد .تابآوری ذاتی ،قابلیت افزایش عملکرد دارد و تابآوری
اکتســـابی با تالش زیاد و ایجاد مهارت تولید میشـــود و از یادگیری پس از حادثه تبعیت
میکند و مرز کارایی تولید را به سمت باال منتقل میکند.
کریســتال اورمیر )2012( 3در پژوهشــی با عنوان «آسـیبپذیری و تابآوری اقتصــادی؛
درس هایی از جزیره کوچک در کارائ یب شـــرقی برای کشـــورهای درحالتوســـعه» به
تابآوری اقتصـــادی میپردازد و آســیبپذیری اقتصـــادی را در مقابل تابآوری تعریف
کرده و بیان میکند نقاط آســـ یب پذیر میتواند از عوامل داخلی از جمله :درجه باز بودن
اقتصاد ،وابستگی به طیف محدودی از صادرات ،وابستگی به واردات کاالهای استراتژیک
و داشتن وابستگی محیطی و باال بودن هزینه مبادله ناشی شود.
برا ساس پژوهش کری ستال اورمیر ،مالحظه می شود که نقاط آ سیبپذیر معرفی شده،
بسیار نزدیک به چالشهای کشور ایران است بهاینترتیب که صادرات ایران بسیار محدود
بوده و در مقابل واردات کاالهای اسـتراتژیک باالیی دارد .همچنین هزینه مبادله تحت تاثیر
تحریمهای اقتصادی باال است.
ســیف ( )1391در مطالعه خود با عنوان «الگوی پیشــنهادی اقتصــاد مقاومتی جمهوری
ا سالمی ایران» مفهوم اقت صاد مقاومتی در ایران را شامل مولفههای ر شد اقت صادی ،عدالت
اقتصــادی ،ثبات اقتصــادی و تابآوری اقتصــادی معرفی میکند و به راهبردهای چهارگانه
مقابله ،خنثیسازی ،جذب و ترمیم و پخش و تضعیف اشاره دارد.
1- Briguglio and Lino
2- Rose, Adam
3- Overmyer, krystal
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داوودی و همکاران ( )1393نگرش نهادی به اقتصـــاد مقاومتی داشـــتهاند و در مقاله
«نگرشی نهادی بر ساختارسازی قدرت در عرصه داخلی جهت نیل به اقتصاد مقاومتی» بیان
میکنند که قســمت مهمی از جذب تنشها در ســاختار نهادی قدرت ریشــه دارد و به کار
بســتن نهادها و کنشهای جمعی با روابط پایین به باال میتواند ابعاد مهمی از س ـیاس ـتهای
کلی اقتصاد مقاومتی را تامین کند.
نوفرستی ( )1395در مقاله «اقتصاد مقاومتی و راههای دستیابی به آن» اقتصاد مقاومتی را
اقتصــادی تابآوری و پایداری میداند و اقتصــاد مقاومتی حاصــل بهینهیابی مقید اســت که
عالوه بر قیدهای متداول ،تابآوری و پایداری ،دو قید عمده آن هستند.
ب نابر آن چه از م طال عات داخلی و خارجی عنوان شــــد ،در تعریف و نظر یه پردازی
درخصوص اقتصاد مقاومتی اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی اقتصاد مقاومتی را تعاریفی از
تابآوری می دانند و گروهی دیگر با وجود پذیرش م شابهت هایی بین اقت صاد مقاومتی
و تاب آوری اقتصــادی ،این تعریف را کامل نمی دانند و حتی تعاریف ســلبی از اقتصــاد
م قاومتی را نفی کرده و ت عاریف ای جابی از آن ارا ئه می ده ند .آن چه در در مورد آن
اتفاق نظر وجود دارد ،حفظ رشــد اقتصــادی و عدم آســیب پذیری در مواجه با شــوک
ا ست .همان طور که مطالعات انجام شده ن شان می داد ،ر شد اقت صادی ارتباط موثری بر
واردات به تفکیک نوع کاالی آن دارد و ب سیاری از آ سیبهای اقت صادی وارد شده بر
اقتصــاد ایران از کانال واردات بوده اســت  .عالوه بر این ،در تمام مطالعات انجامشــده
هیچ یک درون زا یی اقت صاد را به معنی عدم ا ستفاده از فر صت های بین المللی ندان سته و
در بعضی از مطالعات بر برون گرایی اقتصاد مقاومتی تاکید شده است .کریستال اورمیر
بیشــترین تاکید را به اثر تجارت خارجی بر تاب آوری دارد به گونه ای که در «درجه باز
بودن اقت صاد» و «واب ستگی به واردات کاالهای ا ستراتژیک» به طور م ستقیم به تجارت
خارجی ا شاره می کند .مطالعات داخلی غالباً در سطح مفاهیم بوده اند و کمتر به مطالعه
جزئیات و استفاده از آمار و اطالعات پرداخته اند  .از این رو ،نیاز به مطالعه در شاخه های
مختلف و به صورت کمی ضروری به نظر میرسد.

 -3مبانی نظری تابآوری
موضوع تابآوری اقتصادی در سالهای اخیر بهویژه پس از بحران مالی  ،2008مورد توجه
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نخبگان این حوزه قرارگرفته اســـت .ریشـــه کلمه ( Resilienceتاب آوری) ،کلمه التین
 Resilioبه معنی حالت ارتجاعی دا شتن ا ست که برای اولین بار در علم بوم شنا سی مطرح
شد و بعد از آن در علوم مهندسی بهصورت گسترده کاربرد پیدا کرد.
در سالهای اخیر تعاریف به نسبت دقیقتری از تابآوری در اقتصاد ارائه شده است؛ از
نظر آدام رز ( )2009تابآوری در اقتصاد میتواند به دو صورت ایستا و پویا تعریف شود؛
تابآوری اقتصــادی ایســتا 1توانایی یک ســیســتم در حفظ وظیفهاش (مانند تداوم تولید)
هنگام بروز شوک ا ست .این تعریف با م ساله بنیادی اقت صاد ،یعنی تخ صیص کارای منابع
همتراز اســـت که هنگام وقوع فجایع تشـــدید میشـــود .دلیل اینکه بهعنوان ایســـتا تعریف
میشــود ،این اســت که میتواند بدون تعمیر و بازســازی که نه فقط ســطح جاری فعالیت
اقتصــادی را تحت تاثیر قرار میدهد ،بلکه میتواند مســیر زمانی آینده آن را نیز تحت تاثیر
قرار دهد ،به دست آید.
یک تعریف عمومیتر که مالحظات پویا را در برگرفته و میتواند تابآوری اقتصـادی
پویا 2نامیده شود ،سرعت ی ا ست که یک سی ستم از یک شوک شدید بهبود پیدا میکند تا
حالت مطلوبش را به دست آورد .این مفهوم همچنین شامل مفهوم ثبات سیستم است ،زیرا
داللت بر این دارد که سیستم توانایی بازگشت به عقب را دارد .این نوع تابآوری به نسبت
پیچیدهتر اســت ،زیرا مســاله ســرمایهگذاری بلندمدت همراه با تعمیر و بازســازی را شــامل
میشود که فرآیندهایی قابل اجرا برای مراحل پس از حادثه هستند.
تابآوری ،هم از محرکهای داخلی و هم از محرکهای تصمیمات سیاسی عمومی یا
خصــوصــی ناشــی میشــود (میلتی .3)1999 ،در زمان بحرانها ،توانایی جذب زیان یا بهبود
ســریع میتواند عملکردی (ذاتی) 4یا اکتســابی (تطبیقی) 5باشــد .تابآوری ذاتی اشــاره به
توانایی معمولی مقابله با بحران ها دارد (برای مثال ،موجودی انبار ،توانایی بنگاه های فردی
که نهادهای دیگر را جایگزین کنند یا توانایی بازارها که منابع را در واکنش به عالئم قیمتی
تخصــیص مجدد بدهند) .این تواناییها میتواند پیش از حادثه افزایش پیدا کند .تابآوری
1- Static Economic Resilience
2- Dynamic Economic Resilience
3- Mileti
)4- Operational (Inherent
)5- Acquired (Adaptive
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تطبیقی اشاره به توانایی حفظ وظیفه در شرایط بحرانی از طریق مهارت و تالش زیاد دارد.
بریگوگلیو و همکاران از دانشــگاه مالتا نخســتین افرادی بودند که شــاخص تابآوری
اقتصــادی را ارائه دادند .آنها مطرح کردند که شــاخص ســاده تابآوری ،تولید ناخالص
داخلی ( )GDPســرانه اســت؛ زیرا این متغیر توانایی کشــور برای مقابله با آســیبپذیری را
دربر میگیرد .از نگاه ایشـان تابآوری حداقل سـه توانایی مسـتتر در یک اقتصـاد را نشـان
میدهد؛ توانایی اقتصـــاد در اجتناب از این شـــوک ها ،توانایی اقتصـــاد در تحمل اثر این
شوکها و توانایی اقت صاد در بازیابی سریع از شوکهای اقت صادی تخریبکننده بیرونی.
بریگوگلیو همچنین شاخصهای تابآوری اقت صادی را در حوزههای ثبات اقت صاد کالن،
کارایی بازار اقتصاد خرد ،حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی میداند.
پژوهش حاضـــر در حوزه ثبات اقتصـــاد کالن انجام گرفته و توانایی اقتصـــاد ایران در
تحمل اثر شوک وارداتی و سرعت بازیابی آن را بررسی میکند.

 -4روششناسی پژوهش
همانطور که عنوان شد مفهوم تابآوری در اقتصاد عاریتی از سایر شاخههای علوم ا ست.
برای اندازهگیری آن نیز میتوان از رشـــته های مهندســـی الگو گرفت .در این زمینه ابتدا
عملکرد سی ستم شبیه سازی می شود ،سپس با ایجاد تنش ( شوک) در بخشهای مختلف
ســیســتم ،عملکرد و پایداری آن ثبت میشــود .در این پژوهش از این روش برای ســنجش
تاب آوری اقت صاد کالن ا ستفاده شده ا ست؛ به این ترتیب که حفظ سطح تولید ،عملکرد
اصلی سیستم اقتصادی درنظر گرفته شده و تابآوری سطح تولید بر شوکهای کاهش در
انواع واردات سنجیده میشود .برای این کار سلسله گامهای زیر طی شده است:
گام اول -الگوی کالن ساختار اقتصادی تنظیم شده و معادالت رفتاری آن برآورد میشود.
گام دوم -با اضافه کردن معادالت اتحادی و حسابداری شبیهسازی صورت میگیرد.
گام سوم -الگو ،مورد سنجش اعتبار قرار میگیرد تا مشخص شود پاسخهای آن تا چه اندازه
هماهنگ با واقعیات است.
گام چهارم -سناریو شوکها بر ساختار سیستم اعمال شده و نتایج آن بر عملکرد سیستم
بررسی میشود.
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 -1-4ساختار الگوی کالن تنظیم شده
هر ساختار الگوی اقت صاد سنجی کالن با توجه به هدفی که از طراحی چنین الگویی وجود
دارد ،مقیاس الگو و تمرکز آن روی متغیرهای موردنظر مشخص میشود .با توجه به اهداف
پژوهش ،الگوی کالن کوچکمقیاسی تنظیم شده است که غالبا به بازار کاال میپردازد .از
این رو ،ســعی بر این بوده اســت که ابعاد مختلف تاثیر واردات به تفکیک طراحی شــده و
تمام مکانیســمهای اصــلی اعم از آثار واردات بر اقتصــاد در ســمت عرضــه و تقاضــای کل
گنجانده شود.
الگو از دو دســته معادالت کوتاهمدت و بلندمدت مرتبط به هم تشــکیلشــده اســت تا
نهتنها آثار تغییرات در کوتاه مدت و بلندمدت را بررســـی کند ،بلکه زمینهای برای تحلیل
ســاختار و ارائه پیشبینیهای کوتاهمدت و میانمدت متغیرهای اقتصــادی فراهم آید .الگو،
تنظیمی از  9جفت معادله رفتاری ،چهار معادله ارتباطی و  11معادله اتحادی تشــکیل شــده
اســـت .متغیرهای اســـاســـی تصـــریح شـــده در الگو عبارتاند از :مخارج مصـــرفی بخش
خصــوصــی ،ســرمایهگذاری ،صــادرات غیرنفتی ،واردات به تفکیک کاالهای مصــرفی،
کاالهای واســـطهای و کاالهای ســـرمایهای که با مکانیســـمهای تاثیر واردات بر ســـیســـتم
اقتصادی تکمیل شده است 1.در شکل ( )1ساختار کلی الگو ارائه شده است.

 -1صورت کامل معادالت الگوی اقتصادسنجی کالن تدوینشده برای متقاضیان ارسال خواهد شد.
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یر تی
س ت یمت تولید
ک د داخ ی به تولید
ک د خارجی

ا اشت سرمایه
واردا کا
واس ه ا

واردا کا
مصر ی

واردا کا
سرمایه ا

س ت مالیا بر
واردا به کل
واردا

شکل ( -)1ساختار معادالت رفتاری الگوی کالن تنظیم شده
توضیح :در این چارت ارتباطات اتحادی(حسابداری) نمایش داد نمیشود.
ماخذ :یافتههای پژوهش

 -2-4برآورد معادالت
با توجه به آنکه هدف الگو بررسی اثرات شوک است و شوکها در کوتاهمدت بر سی ستم
اثر کرده و آثار آنها پدیدار می شود ،برآورد معادالت باید با روشی صورت گیرد که آثار
کوتاهمدت به نمایان شود از این رو ،معادالت رفتاری الگو در قالب روابط تعادلی بلندمدت

 146بررسی تاب آوري اقتصاد ايران به شوک وارداتی کاالهاي مصرفی / ...صمصامی

و پویای کوتاهمدت و به کمک روش روش خودبازگشـــتی با وقفههای توزیعی ()ARDL
برآورد شدهاند .برای برآورد هر یک از معادالت از یک فرآیند سی ستماتیک ا ستفاده شده
ا ست .بهاینترتیب که گامهای زیر طی می شود و در صورت نامنا سب بودن نتایج ،هر گام
به گامهای قبل -تصریح و برآورد -بازگشته و تغییرات الزم اعمال شده است .این برآوردها
برای دوره زمانی  1338تا  1393انجام شده است.
گام یک -بررسی مرتبه جمعی هر یک از متغیرهای معادالت
گام دو -برآورد پویای ضرایب به روش ARDL
گام سه -بررسی وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون بنرجی ،دوالدو و مستر
* بازگشت به مرحله دو در صورت عدم اثبات رابطه بلندمدت

1

گام چهار -برآورد الگوی تصحیح خطای
گام پنج -آزمونهای تشخیص فروض کالسیک
 -1آزمون وایت 2برای همسانی واریانس جمالت خطا

 -2آزمون بروش – گادفری )1978( 3برای عدم خودهمبستگی سریالی جمالت خطا
 -3آزمون جارک – برا )1980( 4برای نرمال بودن جمالت خطا
 -4آزمون رمزی )1960( 5برای صحت تصریح تابع

گام شــش -شــبیهســازی و بررســی عملکرد رابطه تعادلی بلندمدت و پویایی کوتاهمدت در
تعامل با سایر معادالت.

 -5شبیهسازی
برآورد معادالت رفتاری و ارتباطی با اســتفاده از اتحادها و روابط بین متغیرها برای ســاختار
اقتصـــاد ایران شـــبیهســـازیشـــد بهطوریکه با در اختیار گذاشـــتن داده اولیه شـــروع دوره
شبیه سازی و دادههای برونزا مدل ،این سیستم توانایی تولید نتایج درونزا با نزدیکی بسیار
به دادههای واقعی اقتصاد را دارد .موفقیت در این شبیهسازی به معنی قدرت مدل در توضیح
1- Banerjee, Dolado and Master
2- White Test
3- Breusch-Godfrey Test
4- Jarque-Bera Test
5- RAMSEY Test
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ساختار اقتصاد ایران است و در صورت تغییر شرایط نیز سیستم خواهد توانست نتایج دقیقی
را ارائه دهد.
نمودارهای ( )1تا ( )6نمایانگر شبیه سازی پویای واردات کاالی م صرفی ،وا سطهای و
ســرمایه و همچنین تقاضــای کل و تولید ناخالص داخلی اســت .همانطور که این نمودارها
ن شان میدهند ،متغیرهای شبیه سازی شده ،عالوه بر آنکه میتوانند روند حرکت متغیرهای
واقعی را بهصورت قابل قبولی پیگیری کند ،توانایی ثبت نقاط عطف و تغییرات کوتاه مدت
نزدیک به واقع را نیز دارند.

نمودار  -1شبیهسازی پویا واردات کاالی مصرفی
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

نمودار  -2شبیهسازی پویا واردات کاالی واسطهای
ماخذ :یافتههای پژوهش ع
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نمودار  -3شبیهسازی پویا واردات کاالی سرمایهای
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

نمودار  -4شبیهسازی پویا تقاضای کل ع
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

نمودار  -5شبیهسازی پویا تولید ناخالص داخلی ع
ماخذ :یافتههای پژوهش ع
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 -6ارزیابی اثرگذاری شوک واردات به تولید ناخالص داخلی
با توجه به نتایجی که از شبیهسازی پویای الگو در کل دوره مورد بررسی به دست آمد و
اعتبار الگو را به تایید رساند ،این امکان به وجود آمد تا تاثیر تغییر حجم واردات مورد بررسی
قرار گیرد .تغییر واردات در این پژوهش در راستای مفاهیم تابآوری اقتصادی بهطور
کوتاهمدت ،برونزا و مستقل از عملکرد معادالت رفتاری خواهد بود .بهعنوان مثال ،کاهش
واردات در اثر محدودیتهای کوتاهمدت سیاسی و یا مخاطرات امنیتی ایجاد شده است و
تاثیری بر معادالت بلندمدت رفتاری نخواهد داشت .بنابراین ،برای مشاهده آثار تغییر شوک
گونه کاهش واردات با تغییر حجم واردات هر کدام از انواع واردات ،نتایج حاصله با
شبیهسازی مبنا مقایسه خواهد شد .انحراف نسبی مقادیر شبیهسازیشده از مقادیر شبیهسازی
شده مبنا را میتوان بیانگر اثر اینگونه مخاطرات سیاسی و امنیتی دانست و با توجه به این
فرض که الگوی تدوینشده نشاندهنده ساختار واقعی اقتصاد ایران است ،شبیهسازی
انجامشده روشن خواهد کرد که چگونه اقتصاد ایران به تغییر در شوکهای وارداتی واکنش
نشان خواهد داد .در بررسی سناریوها با توجه مفاهیم تابآوری اقتصادی دو مساله ،سرعت
حرکت به سمت تعادل اولیه و تاثیر شوک بر متغیرهای دیگر مورد توجه است.
با توجه به شوک وارداتی سال  ،1391مقدار کاهش واردات کاالهای مصرفی و واسطه
ای برابر  10درصد مقدار سال گذشته متغیر و واردات کاالی سرمایهای  25درصد سال
گذشته متغیر در نظر گرفته شده است .این مقادیر نزدیک به شوک وارد شده در دوره بیان
شده ،است.

 -1-6کاهش  10درصدی در واردات کاالی مصرفی
ابتدا فرض میشود که در اثر مخاطرات ایجاد شده در یک سال ( )1386حجم واردات
بهصورت محسوسی تغییر یافته و این تغییر تاثیری بر رفتار بلندمدت تقاضای واردات نخواهد
داشت .در نمودار ( )6روند تغییر واردات کاالی مصرفی ارائه شده است.
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نمودار  -6کاهش  10درصدی واردات کاالی مصرفی
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

بعد تغییر واردت کاالی مصــرفی ،مکانیســمهای اصــلی تاثیر در تولید ناخالص داخلی
فعال شــده و از کانالهای تقاضــای کل و تغییر در موجودی انبار و تغییر در نرخ اســتفاده از
ظرفیتهای تولیدی و درنهایت تغییر در تولید ناخالص داخلی مشاهده خواهد شد.

نمودار  -7تقاضای کل در صورت تغییر واردات کاالی مصرفی
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

همانطور که نمودار ( )7نشان میدهد به دلیل عدم انتقال بخشی از تقاضا به خارج ،تقاضای

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /83تابستان 1399

151

کل افزایشیافته است.

نمودار  -8تغییر نرخ استفاده از ظرفیت تولید در صورت تغییر واردات کاالی مصرفی
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

نرخ ا ستفاده از ظرفیتهای تولیدی از دو کانال تغییر در ن سبت واردات کاالی م صرفی
به دیگر اقالم وارداتی و تغییر در موجودی انبار تحت تاثیر است که در نمودارهای ()7( ،)6
و ( )8با فعال شــدن تغییر نســبت کاالی وارداتی افزایش یافته و مکانیسـم تغییر در موجودی
انبار فعال نمیشــود .در نمودار ( )9آثار این تغییر بر تولید ناخالص داخلی نمایش داده شــده
اســت .مالحظه میشــود که کاهش واردات کاالی مصــرفی بر تولید ناخالص داخلی مثبت
ا ست و مقدار این تغییر در سال  1386که شوک وارده بوده ا ست با کاهش یک در صدی
در واردات کاالی م صرفی ،تولید ناخالص داخلی  0/058در صد افزایش یافته ا ست .از این
رو ،درصـــورتی که ناگزیر به تغییر در حجم کاالهای وارداتی هســـتیم ،کاهش کاالهای
مصرفی غیرضروری میتواند بهترین پیشنهاد باشد.
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نمودار  -9تغییر تولید ناخالص داخلی با تغییر واردات کاالی مصرفی
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

 -2-6کاهش  10درصدی واردات کاالهای واسطهای
طبق برنامه سناریو گذشته در سال  1386با ثابت نگه داشتن دیگر متغیرها نسبت به حالت مبنا،
واردات کاالی واسطهای را کاهش میدهیم .چنین تغییری هرچند در ابتدا ،تقاضای کل را
افزایش میدهد ،اما به دلیل اینکه واردات کاالی واسطهای خود نهاده تولید بوده بر تولید اثر
مستقیم دارد و نرخ استفاده از ظرفیتهای تولیدی را متاثر خواهد کرد.

نمودار -10تغییر در واردات کاالی واسطهای
ماخذ :یافتههای پژوهش ع
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با توجه به عدمتغییر در معادله بلندمدت ،این تغییر در طول ســـه ســـال بعدی جبران
میشود .در نمودارهای ( )11و ( )12تاثیر این تغییر بر مکانیسمها نمایش داده شده است.

نمودار  -11تغییر تقاضای کل با تغییر واردات کاالی واسطهای
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

نمودار  -12تغییر در موجودی انبار با تغییر در واردات کاالی واسطهای
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

همانطور که در نمودارها ( )11و ( )12نمایش داده شده است ،افزایش تقاضا باعث تغییر
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قابلتوجهی در موجودی انبار شده که میتواند بر نرخ استفاده از ظرفیتهای تولید اثر مثبت
داشته باشد .همچنین تغییر نسبت وارداتریال تاثیر منفی بر نرخ استفاده از ظرفیت تولید دارد.
برآیند این نیروها در نمودار ( )13قابل مشاهده است .در نهایت نرخ استفاده از ظرفیتهای
تولیدی کاهش یافته و تاثیر آن از دو کانال تغییر نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی و تغییر
واردات کاالی واسطهای بر تولید در نمودار ( )14نمایش داده شده است.

نمودار  -13تغییر در نرخ استفاده از ظرفیتهای تولیدی در صورت تغییر در واردات کاالی واسطهای
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

نمودار  -14تغییر در تولید ناخالص داخلی در صورت تغییر در واردات کاالی واسطهای
ماخذ :یافتههای پژوهش ع
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 -3-6کاهش  25درصدی واردات کاالی سرمایهای
همانند سناریو گذ شته در سال  1386با ثابت نگه دا شتن دیگر متغیرها ن سبت به حالت
مبنا ،واردات کاالی سرمایهای را کاهش می دهیم (نمودار ( .)) 15در ابتدا سرمایه کل به
دلیل وابســـتگی به ســـرمایه گذاری کاالی خارجی متاثر خواهد شـــد .مجموع تاثیر
سرمایه گذاری و واردات در تقاضای کل مشهود می شود .همچنین موجودی انبار و نرخ
ا ستفاده از ظرفیت های تولید تحت تاثیر قرار گرفته و مجموع تاثیرات در تولید ناخالص
داخلی آشکار می شود.

نمودار  -15تغییر در واردات کاالی سرمایهای
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

برا ساس نمودار ( ،)16تقا ضای ایجاد شده از عدم واردات کاالی سرمایهای خارجی با
کاهش بیشتر در سرمایهگذاری همراه میشود ،بنابراین تقاضای کل کاهش پیدا میکند.
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نمودار  -16تاثیر تغییر واردات کاالی سرمایهای بر تقاضای کل
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

نمودارهای ( )17تا ( ) 22به ترتیب نمایانگر تاثیر تغییر در واردات کاالی سرمایهای بر
تغییر در موجودی انبار ،ن رخ استفاده از ظرفیت های تولیدی ،سرمایه گذاری ،انباشت
سرمایه و تولید ناخالص داخل ی است .براساس این نمودارها ،کاهش کوتاه مدت واردات
کاالی سرمایه ای تاثیر کمتری بر تولید ناخالص داخلی داشته است و در ازای کاهش
یک درصدی کاالهای سرمایه ای ،تولید ناخالص داخلی در همان سال فقط  0/041درصد
کاهش مییابد .هرچند در بلندمدت سطح تولید را بیشتر متاثر خواهد کرد .بهاینترتیب
این نوع واردات بهترین نوع واردات جهت کمک به افزایش تولید است چراکه افزایش
آن مخاطره ذیری اقتصاد را افزایش نمی دهد و در صورت کاهش کوتاه مدت ،اقتصاد
دچار شوک نخواهد شد.
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نمودار  - 17تاثیر تغییر در واردات کاالی سرمایهای بر تغییر در موجودی انبار
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

نمودار  -18اثر تغییر در واردات کاالی سرمایهای بر نرخ استفاده از ظرفیتهای تولیدی
ماخذ :یافتههای پژوهش ع
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نمودار  -19اثر تغییر در واردات کاالی سرمایهای بر سرمایهگذاری
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

نمودار -20اثر تغییر در واردات کاالی سرمایهای بر انباشت سرمایه
ماخذ :یافتههای پژوهش ع
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نمودار  -21اثر تغییر در واردات کاالی سرمایهای بر تولید ناخالص داخلی
ماخذ :یافتههای پژوهش ع

 -7جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی تابآوری اقتصاد ایران نسبت به کاهش شوکگونه انواع واردات
پرداخته شده است .برای این منظور ،حفظ سطح تولید اصلیترین وظیفه سیستم اقتصادی در
نظر گرفته شد و الگوی کالن ساختاری طراحی شد که توانایی ثبت آثار کاهش واردات بر
تولید ناخالص داخلی را در طول زمان داشته باشد ،سپس سناریوهای شوک بر واردات
کاالهای مصرفی ،واسطهای و سرمایهای بر این الگو اعمال شد و آثار آن در طول زمان با
لحاظ شدت اثر بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل اولیه بررسی شد که
نتایج آن به شکل نسبت رشد تولید ناخالص داخلی به حالت اولیه (بدون شوک) بر رشد
جزئی از واردات که مورد اعمال شوک بوده در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  -1قدرت اثرگذاری سال اول بروز شوک

متغیر موردبررسی برای سال
اول بروز شوک

شوک بر واردات
کاالی مصرفی

شوک بر واردات
کاالی واسطهای

شوک بر واردات
کاالی سرمایهای

GDP0
Mi −M0

-0/058

0/107

0/041

GDPi −GDP0

M0

ماخذ :یافتههای پژوهش ع
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نتایج در بردارنده سه نکته مهم است:
 نخست اینکه کاهش واردات کاالی مصرفی ،تاثیر مثبت و قابلتوجهی بر تولید ناخالص داخلیدارد و با سرعت کمتری به تعادل اولیه باز خواهد گشت بهطوریکه بیشتر از  5سال زمانبر است.
 دوم آنکه واردات کاالی واسطهای بزرگترین شوک برای تولید ناخالص داخلی است ودر عرض دو تا سه سال بعد از بروز شوک به تعادل اولیه بازخواهد گشت .بنابراین ،نوسان
شدیدی را در تولید ناخالص داخلی ایجاد میکند.
 سوم اینکه واردات کاالی سرمایهای در کوتاهمدت کمترین تاثیر را بر تولید ناخالصداخلی دارد ،هرچند برای دوره بلندمدتتری بر تولید ناخالص داخلی اثر میگذارد .البته با
توجه به اصل شتاب و نتایج منطبق بر مبانی نظری در سناریو مورد بررسی بعد از گذشت سه
سال این نوع واردات به بیشتر از حجم اولیه خود میرسد و بهگونهای فاصله ایجاد شده از
انباشت سرمایه مطلوب را جبران میکند.
با توجه به مباحث مطرح شده در جهت افزایش تابآوری باید دو گونه اقدامات صورت پذیرد:

 مورد اول اقدامات در جهت اجتناب از شوک و تاثیرپذیری کمتر در دروان قبلبروز شوک است که بنابر آنچ ه از نتایج شبیه سازی به دست آمد ،پیشنهاد می شود با
تکمیل چرخه های تولید ،توسعه اقتصادی کشور به سمت کاهش واردات کاالی
واسطه ای حرکت کند و برای افزایش امنیت واردات ،تعداد شرکای تجاری صادرکننده
کاالی واسطه ای به ایران افزایش یابد و شرکای استراتژیک برای واردات این نوع کاال
انتخاب شود .درخصوص کاالهای سرمایه ای نیز عدم واردات آن در بلندمدت آثار بسیار
مخربی بر تولید ناخالص داخلی دارند و بدیهی است در شرایط معمولی ،سیاستهای
تجاری باید در جهت افزایش سهم واردات کاالهای سرمایه ای باشد .از نگاه تابآوری
اقتصادی نیز کمت رین آسیب را در مقابل شوک های کوتاه دارند .بنابراین برای گسترش
این نوع واردات ،کمترین نگرانی وجود دارد .عالوه بر این ،غالب منافع ناشی از واردات
مانند انتقال فناور ی از این مسیر محقق میشود.
 مورد دوم اقدامات در جهت تاثیرپذیری کمتر هنگام بروز شوک است که به دلیل شوکشدیدی که از سمت کاهش واردات کاالی واسطهای بر تولید ناخالص داخلی واقع میشود
باید تمرکز روی حفظ سطح واردات کاالی واسطهای و در صورت ضرورت ،کاهش انواع
دیگر واردات برای تامین واردات کاالهای واسطهای باشد.
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