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تقاضاي واردات  برآورد. باشد کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه، مورد توجه می
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لی بدون نفـت و گـاز و ارزش   درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید ناخالص داخ
نتـایج ایـن تحقیـق    . افزوده بخش صنعت و معدن، بر هر یک از توابع واردات ، بررسی گردید

دار بـوده و   بـراي هـر سـه تـابع معنـی     ) واردات دوره قبـل (حاکی از آن است که متغیر با وقفه 
و ) رات مصـرفی تاییـد تئـوري انتظـا   ( بیشترین تاثیر را بر واردات کاالهاي مصرفی داشته است

کشـش قیمتـی تقاضـاي واردات بـراي کاالهـاي      . اي دارد کمترین تاثیر را بر کاالهاي سرمایه
اي بیشترین و براي کاالهاي مصرفی کمترین مقـدار را دارا اسـت و در نهایـت درآمـد      واسطه

حاصل از صادرات نفت و گاز و همینطور ارزش افزوده بخش صـنعت و معـدن نیـز بیشـترین     
همچنـین وجـود رابطـه همجمعـی میـان      . گذارنـد  اي مـی  بر واردات کاالهـاي سـرمایه   تاثیر را

  .براي هر یک از توابع محاسبه گردید ECM 1الگوي متغیرها تایید شد و روابط بلندمدت و 

    .JEL: C32, C13, F10بندي  طبقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Error Correction  Model. 
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  مقدمه
تولیدات و در جهان امروز کشوري نیست که بتواند تمامی نیازهاي جامعه خود را بدون 

اگر این توان در کشوري هم وجـود داشـته باشـد بـه     . خدمات سایر کشورها برآورده سازد
در نتیجه مقوله مبادله کاالها و خدمات میان کشورها . لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نیست

یکی از معیارها در ارزیابی بنیه اقتصادي . گردد هاي نسبی و مطلق مطرح می بر اساس مزیت
. باشد که صادرات و واردات دو رکن اصلی این تراز هسـتند  ور، تراز تجاري آن میهر کش

هـاي اقتصـادي، بررسـی تـابع      گـذاري  همچنین در تجزیه و تحلیل مسـائل کـالن و سیاسـت   
تقاضاي واردات از اهمیت خاصی در شناخت الگوي اقتصاد کالن و اثـر بخشـی و کـارایی    

ن رو هر تغییر و تحـولی کـه در واردات کشـور رخ    از ای. هاي بازرگانی کشور دارد سیاست
هـاي   لذا اتخـاذ سیاسـت  . دهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه تاثیر به سزایی خواهد داشت

مناسب براي واردات حائز اهمیت است، اما انتخاب استراتژي صـحیح بـراي واردات منـوط    
ی از مسـائل عمـده و قابـل    به همین جهـت یکـ  . باشد به در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن می

بـراي ایـن منظـور و بـا توجـه بـه       . طرح در زمینه واردات، بررسی عوامل موثر بـر آن اسـت  
اجزاي اصلی واردات کشور، مناسب اسـت کـه ایـن بررسـی بـر اسـاس واردات کاالهـا بـه         

انجام شود، زیرا ساختار واردات بـراي هـر یـک از     اي اي و سرمایه تفکیک مصرفی، واسطه
متفاوت بوده و در نتیجـه تحلیـل تـابع تقاضـاي واردات بـه صـورت کلـی از اعتبـار و         توابع 

توانـد مـا را    باشد و بررسی این تابع به تفکیک نوع کاالها می کاربرد چندانی برخوردار نمی
هـاي   تر عوامل موثر و میزان اثرگذاري هر یک از عوامل و اتخاذ سیاسـت  در شناسایی دقیق

هاي کاالیی، یاري  ا کارایی و اثر بخشی بیشتر، براي هر یک از گروهاقتصادي و بازرگانی ب
همچنین با توجه به اینکه کشور ایـران از موقعیـت حسـاس و اسـتراتژیک در منطقـه      . رساند

هـاي دفـاع    کـه در رونـد انقـالب و پـس از سـال      یباشد و با توجه به معیارهای برخوردار می
ر مانند استقالل و خود کفایی و عدم وابستگی مقدس به عنوان اصول اساسی و ارزشی کشو

به کشورهاي بیگانه مطرح و پیگیري شده است، شناسایی عوامل موثر بـر تقاضـاي واردات   
در این تحقیق قصد داریم با تکیه بر مباحـث مبنـایی و   . باشد از اهمیت خاصی برخوردار می

ه در داخـل و خـارج   نظري موضوع و با توجـه بـه تحقیقـات تجربـی و کارهـاي انجـام شـد       
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کشور، عوامل موثر بر توابع واردات ایران را شناسایی کنیم و با اسـتفاده از آمارهـاي بانـک    
مرکزي و گمرك جمهوري اسالمی ایران و با استفاده از روش اقتصاد سنجی خود توضـیح  

برآورد کرده ) به تفکیک نوع کاالها(،هر یک از توابع را )ARDL(با وقفه هاي توزیع شده
همچنین براي تخمین متغیرهـاي مـدل از آمـار سـري     . هاي آماري قرار دهیم و مورد آزمون

  .استفاده شده است 1386تا  1350هاي  زمانی مربوط به سال

  مبانی نظري  .1
میزان تقاضاي هر جامعه براي کاالهاي خارجی به عنوان یک متغیـر وابسـته، بـه عوامـل     

درجـه   .گـردد  شـوند، مربـوط مـی    نامیده می) توضیحیهاي  متغیر(متعددي که متغیر مستقل 
. تاثیر هریک از عوامل بـر روي واردات کشـورها حسـب شـرایط مختلـف، متفـاوت اسـت       

. اي به قدرت خرید آن جامعه بستگی دارد توان گفت که تقاضاي هر جامعه طور کلی می هب
در مـدل  . شـد با مـی  GDP(1(بنابرین یکی از عوامل جذب واردات، تولیـد ناخـالص داخلـی   

گـذاري و خـالص صـادرات و     وسیله جمیع مقادیر مصرف، سـرمایه ه درآمد ب 2عمومی کینز
 : واردات بیان شده و داریم

 y = C + I + G + (X-M) 
 C= a0 + by  , M = M0 + my  , X = x0  , I = I0 

  

و ) M0(شود، واردات تابع دو بخش واردات مسـتقل از درآمـد   همانطور که مشاهده می
کننده  میل نهایی به واردات و تعیین mتشکیل گردیده است که ) my(خش متاثر از درآمد ب

  ).اند برونزا فرض شده Gو  X ،I. (باشد سهم واردات از درآمد می
، عامل دیگري است که )P=PM/PD(قیمت نسبی کاالهاي وارداتی به کاالهاي داخلی 
با ثابت بـودن  . کند ت نقش مهمی ایفا میبه عنوان یک متغیر توضیحی در تعیین میزان واردا

یـک   Mرود کـه اگـر کـاالي وارداتـی      هاي تقاضا انتظار می سایر شرایط و بر مبناي تئوري
باعـث افـزایش    Pسبب کـاهش واردات و کـاهش    Pکاالي تابع قانون تقاضا باشد، افزایش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gross Domestic Product. 
2. Keynes. 
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ثرسـازي  همچنین بر اساس اسـتخراج تـابع تقاضـاي واردات کـل از روش حداک    .  آن گردد
  :1مطلوبیت با توجه به قید بودجه 
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سـازي تـابع    و همینطور به کمک استخراج تـابع تقاضـاي واردات کـل از روش حـداقل    
هزینه با توجه به قید محدودیت منابع ارزي براي آن دسته از کشورهاي در حال توسعه کـه  

  :2هاي تجاري مواجه هستند همواره با کمبود منابع ارزي و اعمال محدودیت
Min.       ∗     ∗              
S.t. Rt* = r0 +r1Mt* 

),(:                   خواهیم داشت 
d
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در اکثر مطالعات بخـش خـارجی اقتصـاد، یـک واقعیـت مهـم در تـامین مـالی واردات         
اي در حال توسعه وجود دارد وآن امکان دسترسی به ه مورد کشورکشورها و بخصوص در 

هـاي ارزي   عوامل پرداخت خریدهاي خارجی یعنی ارز خارجی اسـت کـه عمـده دریافـت    
گـردد و چـون بیشـترین     کشورها معموال از طریق صادرات کاالهـا و خـدمات حاصـل مـی    

صـادرات  شـود، لـذا ارزش    هاي ارزي ایران از محل صادرات نفت و گاز تامین می دریافت
هـاي خـارجی، یـک عامـل مـوثر بـر میـزان         جاي متغیر دریافت هب) XOG(نفت و گاز ایران 

هاي حاصل از صادرات نفت و  دانیم که درآمد اما می .شود واردات کشور در نظر گرفته می
باشد و حضور هر دو متغیـر در یـک مـدل منجـر بـه       گاز بخشی از تولید ناخالص داخلی می

به منظـور جلـوگیري از ایـن مشـکل، ارزش تولیـد      . گردد ها می متغیرپیدایش همخطی میان 
کـار   هدر تخمین مدل بـ  GDPجاي ه را ب GDPWOناخالص داخلی بدون نفت و گاز یعنی 

هاي ناشـی از   ی ساختار اقتصاد ایران و نیاز به واردات و وابستگیهمچنین با بررس. گیریم می
به نظر  ،در مدل) واردات دوره گذشته( Mt-1آن و نیز فرهنگ و عادات مصرفی، استفاده از 

  . باشد می دار معنی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pourmoghim, Javad (1978). 
2. Moran, Christian (1989). 
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. توان سه گروه کاالیی را در نظر گرفـت  همانطورکه گفته شد، براي واردات کشور می
هاي تولیـدي و   امل وسایل با دوام و ماشین آالت مورد نیاز در بخشش 1اي کاالهاي سرمایه

و مـواد   2اي واردات کاالهاي واسـطه . باشد صنعتی و وسایل نقلیه براي خدمات اقتصادي می
اقـالم عمـده ایـن قسـمت از     . دهنـد  ترین بخش واردات کشـور را تشـکیل مـی    اولیه، بزرگ

ت ماشین آالت و مواد ساختمانی و مـواد مـورد   واردات مربوط به مواد اولیه و لوازم و قطعا
به عنـوان کـاالي نهـایی     3اقالم مصرفی وارداتی. باشد نیاز بخش دامپروري و کشاورزي می

از جملـه  . رسـند  به مصرف می) خانوارها(کنندگان  وارد کشور شده و عمدتا توسط مصرف
اشـاره  ... حصوالت فلزي و توان به مواد غذایی، مواد شیمیایی، م مهمترین اقالم وارداتی می

ــود ــل،  Mt. (نمـ ــرمایه  MKtواردات کـ ــاي سـ ــاي  MItاي، واردات کاالهـ واردات کاالهـ
اي،  دانـیم کاالهـاي واسـطه    همـانطور کـه مـی   ). واردات کاالهاي مصـرفی  MCtاي،  واسطه
. شـوند  گیرنـد و تبـدیل بـه کـاالي نهـایی مـی       هایی هستند که در فرآیند تولید قرار می کاال

اي نیز کاالهایی هستند که از آنها به منظور تولیـد سـایر کاالهـا و خـدمات      سرمایه کاالهاي
هاي صنعتی و تولیدي کشور رشد و توسعه بیشتري یابـد،   لذا هرچه بخش. گردد استفاده می

اي بیشـتري   و سـرمایه اي  هـاي واسـطه   ها و خدمات بیشتر، نیـاز بـه کـاال    در جهت تولید کاال
اي و  تـوان یکـی از عوامـل مـوثر در تقاضـاي کاالهـاي واسـطه        ن مـی بنابرای. خواهند داشت

طـور خالصـه   ه بـ . اي، شاخص رشد بخش صنعت و معدن کشور را در نظـر گرفـت   سرمایه
  :هاي عمومی زیر را براي توابع مذکور متصور شد توان مدل می

MCt  =  f (GDPWO , P = PM/PD, XOG , MCt-1) 
MIt  =  f (IRT , P = PM/PD, XOG , MIt-1) 

MKt =  f (IRT , P = PM/PD, XOG , MKt-1) 

  .باشد ، شاخص رشد بخش صنعت و معدن میIRtکه در این روابط، 
باشد که در مقوله تخمین تابع تقاضاي واردات به خصوص تابع تقاضـاي   شایان ذکر می

واردات کل کشور در داخل و خارج ایران مطالعات متعددي انجام گرفته است، در حالیکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Capital  Goods. 
2. Intermediate Goods. 
3. Consumption Goods. 
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کمتر به بررسی توابع واردات به تفکیک نوع کاالها پرداخته شده و در این مطالعات اندك 
زمانی استفاده شده اسـت   اقتصادسنجی و بدون توجه به پایایی سري هاي ابتدایی نیز از روش

همچنین در اکثر مطالعات گذشته داخلی، فقط دو عامل . کاهد که از اعتبار این مطالعات می
امـا در ایـن تحقیـق پـس از     . عنوان عوامل موثر در نظر گرفته شـده اسـت  ه قیمت و درآمد ب

ران صورت پـذیرفت و بـا توجـه بـه مبـانی نظـري       مطالعات جامعی که بر ساختار واردات ای
هـاي توضـیحی مناسـب     موضوع، تقاضاي واردات به تفکیک نوع کاالها و با توجه به متغیر

هـاي توزیـع شـده     براي هر گروه کـاالیی بـه روش نـوین و کـاراي خـود توضـیح بـا وقفـه        
)ARDL (     دات مـورد  برآورد گردید و نقش و میزان تاثیر هـر یـک از عوامـل بـر توابـع وار

همچنین در برآورد توابع تقاضاي واردات به تفکیک کاالهـا  . ارزیابی و مقایسه قرار گرفت
هـاي نـوآوري    از جدیدترین آمار و اطالعات موجود استفاده شده است کـه از دیگـر جنبـه   

  .شود تحقیق محسوب می
کـه بـه   اي سـاختار واردات ایـران    همچنین با توجه به توضیحات باال و بررسی تاریخچه

بـه آن پرداختـه   ) بررسی بازرگانی خـارجی ایـران  (طور کامل در قسمت چهارم این تحقیق 
  :توانیم فرضیات زیر را مطرح کنیم شده است، می

هـاي نسـبی بیشـتر از دو گـروه      حساسیت واردات کاالهاي مصرفی نسبت بـه قیمـت   -1
کشـش   هـاي نسـبی کـم    اي نسـبت بـه قیمـت    کاالي دیگر بـوده و کاالهـاي سـرمایه   

  .باشند می
هاي کاالیی با متغیرهـاي اصـلی اثـر گـذار بـر       تقاضاي واردات در هر یک از گروه  -2

  .باشند می 1ها داراي هم جمعی آن
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز، اثر مسـتقیم و معنـاداري بـر هـر یـک از       -3

  .توابع واردات دارد
به درآمدهاي حاصل از صادرات اي نسبت  کشش تقاضاي واردات کاالهاي سرمایه -4

  .باشد نفت و گاز بیشتر از دو گروه کاالي دیگر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Co-Integration. 
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  ادبیات تحقیق .2
اي  تک معادله صورت همطالعات انجام شده پیرامون تقاضاي واردات، ب اغلب تحقیقات و

صورت همزمان و در قالب سیستم معادالت تخمین  هو گاهی نیز عرضه و تقاضاي واردات ب
هـاي نسـبی    هـا، واردات تنهـا تـابعی از درآمـد و قیمـت      همچنین در اکثر مـدل  .اند زده شده
ایـم تـا    در این قسمت سـعی کـرده  . اند لگاریتمی برآورد شده -باشد که به صورت خطی می
 .ترین و کارآمدترین مطالعات انجام شده را گنجانده و مورد استناد قرار دهیم جدید

از مطالعات انجام شده در ایران و جهان ارائـه  اي  به طور خالصه مجموعه )1(در جدول 
  :1شده است

  اي از مطالعات انجام شده در ایران و جهان مجموعه -1جدول 
نام محقق یا 

  محققین
کشور و سال   عنوان تحقیق

  ارائه تحقیق
مدل و روش   هاي توضیحی متغیر

  تخمین
  خالصه نتایج

   هاتاکر
  مگی  و

کشش درآمدي و 
قیمتی در تجارت 
  جهانی

کشور جهان  26
  1959سال  –

هاي  درآمد ملی و قیمت
  نسبی

حداقل  –لگاریتمی 
مربعات معمولی 

)OLS(  

ها  در اکثر موارد ضرایب متغییر
کوچکتر از واحد و براي 

  هاي نسبی بسیار کم کشش قیمت

  ویلیام همفیل
اثرات دریافتهاي ارزي 
بر واردات کشورهاي 
  کمتر توسعه یافته

کشور در حال  8
سال  – توسعه

1974  

 –ذخایر ارزي دوره قبل 
تغییرات  –هاي ارزي  دریافت

  هاي ارزي در دریافت

خطی توسعه یافته 
  براي بلند مدت

بیشترین تاثیر به ترتیب متغیر  
هاي ارزي، ذخایر ارزي  دریافت

  .دوره قبل و تغییرات ارزي

واردات در شرایط   کریستین موران
  محدودیت ارزي

کشور در  21
 – حال توسعه

  1989سال 

درآمد + همانند مدل همفیل 
  هاي نسبی و قیمت

تلفیق روشهاي 
تخمین مقطعی و 

 ols -زمانی  سري

اثر قابل توجه محدودیت منابع 
  ارزي

  ژان پیراوربین

مدلهاي تصحیح خطا 
براي واردات کل در 

مورد اقتصادهاي 
  کوچک و باز

 –بلژیک و هلند 
  1992سال 

نسبت  -درآمد واقعی 
قیمت وارداتی به شاخص 

  شاخص قیمت عمده فروشی

 -مدل هم انباشتگی
الگوي تصحیح خطا 

 ECMیا 

تاثیر ویژه کاهش ارزش پول ملی 
  بر تجارت خارجی

کارشناسان 
صندوق 

  المللی پول  بین

بررسی وضعیت 
تجارت خارجی کشور 

  کره

 –کره جنوبی 
  1997سال 

 -تولید ناخالص داخلی
 –گذاري ثابت  سرمایه
  نسبی هاي قیمت

 -مدل هم انباشتگی 
روش انگل و گرنجر 

الگوي تصحیح  –
  خطا

هاي قیمتی و  سازگاري کشش
موافق  -درآمدي با مبانی نظري 

با سایر کشورهاي آسیایی تازه 
  صنعتی شده

واردات کل و اجزاي   فوسو و جوزف
هاي نسبی  قیمت -درآمد ملی  2003سال  –غنا   مخارج درآمد ملی

  گذاريصادرات و سرمایه  -
روش  –لگاریتمی 

ARDL 

 – قیمت هاي نسبی کم کشش
صادرات و سرمایه گذاري، 
  عناصر اصلی تعیین کننده 

  تانگ
بررسی رابطه بلند 
مدت تابع تقاضاي 
  واردات کشور چین

سال  –چین 
2003  

تولید ناخالص داخلی، تولید 
ناخالص داخلی منهاي 

صادرات، گردش وجوه ملی 
  اي نهایی و عناصر هزینه

 –خطی لگاریتمی 
روش آزمون 
  ها کرانه

 - وجود رابطه تعادلی بلند مدت
 -بی کشش بودن قیمت و درآمد 
  صادرات عامل عمده مؤثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .کلیه ارجاعات،  به قسمت منابع و مآخذ مقاله، صورت پذیرفته است . 1
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  بررسی بازرگانی خارجی ایران .3
میلیارد دالر بود، اما در پـی شـوك نفتـی     5/2کمتر از  1350واردات کل کشور تا سال 

برابر شدن قیمت نفـت، ارزش واردات کـل از   و چهار ) جنگ اعراب و اسراییل(1353سال 
از سـال  . رسـید  1354میلیـارد دالر در سـال    7/11میلیارد دالر درسال فوق به رقـم   4/3رقم 

میزان واردات کشور کـه  . به بعد نیز واردات کشور با چندین شوك شدید روبرو شد 1357
هش داشـته و بـه   گیـري انقـالب اسـالمی کـا     و در جریان شـکل  1359تا  1357هاي  در سال

به اوج خـود   1362هاي فوق رسید، اما مجدداً در سال  میلیارد دالر در سال 10رقمی حدود 
پس از آن واردات سیر نزولی به خود گرفـت  . میلیارد دالر بالغ گشت 1/18رسید و به رقم 

به بعد  1368طوري که از سال  هکه دلیل اصلی آن تحریم هاي ناشی از جنگ تحمیلی بود ب
به حداقل خـود   1367دداً شاهد افزایش شدید واردات بودیم و واردات کل که در سال مج

درصد افزایش به رقـم   262میلیارد دالر رسیده بود، با  2/8یعنی رقم  1354-1367در دوره 
بـاالترین میـزان    1371و  1370هـاي   در سـال . بـالغ گشـت   1370میلیارد دالر در سال  7/29

هـاي   میلیـارد دالر را شـاهد بـودیم و از سـال     8/29و  7/29ارقـام   واردات تا آن زمان یعنـی 
دوباره سـیر صـعودي    1378نهایت از سالدر نیز واردات کل نوسان داشته و  1378 تا 1371

آزاد . گیرد که دلیل عمده آن رونق بازار نفت و افزایش قیمت جهانی نفت است به خود می
وجب تداوم رونـد افزایشـی واردات شـده    هاي اخیر م سازي فضاي تجارت خارجی در سال

  .است
اي ازکـل واردات بـا نوسـاناتی     سـهم واردات کاالهـاي واسـطه    1353تا  1350در دوره 

هـایی   اندك روند صعودي به خود گرفته که علت اصلی آن تهیه مواد اولیه بـراي کارخانـه  
دات تاسـیس  هاي عمرانی قبل از انقـالب بـا سیاسـت جـایگزینی وار     است که در طی برنامه

درصد براي سال  53به  1353درصد در سال  64شده بودند اما به یکباره سهم این کاالها از 
بـه   1364تقلیل یافت ولی پس از آن مجدداً سیر صعودي به خـود گرفـت و در سـال     1354

بعد از آن با کاهش شدید قیمت نفـت و کـاهش در آمـدهاي ارزي سـهم     . درصد رسید 65
سـهم ایـن کاالهـا در کـل     . درصـد رسـید   58اي کاهش یافت وبه  سطهواردات کاالهاي وا
با وجود نوسانات مثبت و منفـی تغییـر    73هاي پس از پایان جنگ تا سال  واردات براي سال
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هاي بعد مجددا افـزایش   اما براي سال. درصد نوسان داشت 60محسوسی نیافت و در حدود 
ر طـول دوره مـورد بررسـی حـداکثر     درصـد رسـید کـه د    70به رقم  1374یافت و در سال 

درصد کاهش یافته و پـس از آن نیـز تـا     42به حدود  1377تا  1374این سهم از سال . است
  .در همان حدود در نوسان بوده است 1380سال 

در مورد واردات کاالهـاي مصـرفی چنـددوره مهـم قابـل بررسـی اسـت نخسـتین دوره         
گیرد که طـی آن سـهم واردات    را در بر می) 1350به استثناء سال ( 1359تا  1350هاي  سال

در مقـاطعی از ایـن   . کاالهاي مصرفی در کل واردات، پیوسته در حال افـزایش بـوده اسـت   
دوره افــزایش کاالهــاي مصــرفی بــه بهــاي کاســته شــدن از واردات هــردو دســته کاالهــاي 

  . اي تمام شده است اي و سرمایه واسطه
طی این دوره سهم کاالهاي مصرفی . شود می 1364تا  1360هاي  دیگردوره، شامل سال

درصد درسـال   8/13به رقم  1360درصد در سال  23به کل واردات کاهش داشته و از رقم 
توان عمدتاً ناشـی از منحـرف شـدن منـابع بـه سـمت        این کاهش را می. کاهش یافت 1364

 .جنگ تحمیلی دانست

ه کـل واردات در سـطح حـدود    سهم واردات کاالهاي مصرف ب 68تا  65هاي  طی سال
درصـد   10ایـن سـهم کـاهش یافـت و بـه       71تـا   69ثابت مانده و براي سـالهاي   درصد 18

و  1375در سال . افزایش اندکی داشت 74تا  72و بعد از آن طی دوره . رسید 1371درسال 
ایـن   1380تـا   1376رسـید و از سـال    76درصد در سال  13مجددا کاهش یافت و به  1376
  .وسان اندکی داشته استسهم ن

ها این است که کاهش سهم واردات کاالهاي مصـرفی بـه    نکته قابل توجه طی این سال
سـهم  . اي است، اگر چه ارزش مطلق آن افزایش یافته است اي و واسطه نفع کاالهاي سرمایه
درصـد در سـال    5/13تـا   1370درصـد در سـال   34اي از کل واردات بـین   کاالهاي سرمایه

  .در نوسان بوده است 1374
هـاي   اي طـی ایـن سـال    نکته دیگر در طول این دوره، روند نزولی سهم کاالهاي سرمایه

ورود . درصـد رسـیده اسـت    5/13ترین رقم آن یعنی  به پائین 74که در سال  طوريه است ب
روند صعودي قابل توجهی بـه خـود گرفتـه     56تا  53هاي  اي که براي سال کاالهاي سرمایه
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اي داشـته   اي به نفـع کاالهـاي مصـرفی و واسـطه     کاهش قابل مالحظه 60تا  57سال  بود، از
) که در آمدهاي نفتی افـزایش یافـت  ( 63و  62هاي  است و بعد از افزایش این سهم در سال

سهم کاالهاي مذکور کاهش یافت و این کاهش بـا   74تا  70دوباره کاهش داشته واز سال 
  . بوده استکاهش ارزش مطلق آن نیز همراه 

درصد  5/13اي از  ست سهم واردات کاالهاي سرمایها پیدا) 2(که از نمودار  اما همانطور
رسـیده و تقریبـا بـه     1377درصد درسـال   40با یک افزایش شدید به بیش از  1374در سال 

بـه بعـد نیـز     1377از سال . اي کاسته شده است همان اندازه از سهم واردات کاالهاي واسطه
  .شود اي مشاهده می درصدي در سهم واردات کاالهاي سرمایه 10تقریبا نوسانی 

کـه مصـادف بـا     61تـا   58هـاي   در یک بررسی کلی مشخص است که به استثناي سـال 
میـزان مطلـق    1386تـا   1350شروع انقالب اسالمی و جنـگ تحمیلـی اسـت؛ درطـی دوره     

الهـاي مصـرفی بـوده اسـت و     اي همواره بیش از میزان واردات کا واردات کاالهاي سرمایه
عـالوه بـر ایـن در تمـام دوران مـورد بررسـی       . اند میزان تقریبا برابر بوده 1374فقط در سال 

. اي بـوده اسـت   و سـرمایه  یاي بیش از واردات مصرف سهم و میزان واردات کاالهاي واسطه
مـورد   در. اي در واردات رو به افزایش بوده اسـت  طی چند سال اخیر سهم کاالهاي واسطه

اي روند کاهشی در سهم از واردات کل را شـاهدیم و بـاال خـره در مـورد      کاالهاي سرمایه
جـدول  . توان گفت سهم آنها از واردات کل دچار نوسـان بـوده اسـت    کاالهاي مصرفی می

  .باشد نشان دهنده سهم هر یک از اجزاي واردات در دوره مورد بررسی می )2(

 1350-1386سهم اجزاي واردات در دوره  -2جدول 

  1375-1385  1363-1374  1351-1362  اقالم
  74/31  06/24  24/23  اي واردات کاالهاي سرمایه
  03/52  61  04/65  اي واردات کاالهاي واسطه
  08/14  69/14  31/19  واردات کاالهاي مصرفی

 درصد
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تقاضاي واردات در ایران و سایر کشورها و با استناد به مباحـث نظـري تقاضـاي واردات، و    

روند واردات کاال ، به تفکیک میلیارد ریال

واردات کاالهاي مصرفی

واردات کاالهاي سرمایه اي

سهم واردات هر گروه از کاالها از واردات کل

  ها وتشریح متغیرها
ــابع         ــین ت ــه تخم ــدد در زمین ــات متع ــی مطالع ــس از بررس ــد پ ــه ش ــه گفت ک
تقاضاي واردات در ایران و سایر کشورها و با استناد به مباحـث نظـري تقاضـاي واردات، و    

روند واردات کاال ، به تفکیک میلیارد ریال

واردات کاالهاي مصرفی

واردات کاالهاي سرمایه اي

سهم واردات هر گروه از کاالها از واردات کل: 2-4نمودار 

  

ها وتشریح متغیرها
ــابع         ــین ت ــه تخم ــدد در زمین ــات متع ــی مطالع ــس از بررس ــد پ ــه ش ــه گفت ک
تقاضاي واردات در ایران و سایر کشورها و با استناد به مباحـث نظـري تقاضـاي واردات، و    

روند واردات کاال ، به تفکیک میلیارد ریال: 1-4نمودار 

واردات کاالهاي واسطه اي
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ها وتشریح متغیرها تصریح مدل .4
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4. 

1-4

تقاضاي واردات در ایران و سایر کشورها و با استناد به مباحـث نظـري تقاضـاي واردات، و    
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همچنین بررسی روند واردات کاالها در اقتصاد ایران، سه مـدل منطبـق بـا واقعیـات اقتصـاد      
اي در نظـر گرفتـه شـد و توسـط روش      اي و سـرمایه  طهایران، براي کاالهاي مصـرفی، واسـ  

ARDL افزار  و نرمMicrofit      هـا اشـاره    مورد تخمین واقع گردید کـه مجـددا بـه ایـن مـدل
 :کنیم می

  
  :فوقهاي  که در مدل

MCt  =تقاضاي واردات براي کاالهاي مصرفی ،MIt  = تقاضاي واردات براي کاالهاي
تولیـد ناخـالص   = GDPWOt، اي اي کاالهاي سرمایهتقاضاي واردات بر= MKt، اي واسطه

هاي نسبی که برابر اسـت بـا شـاخص قیمـت کاالهـاي       قیمت= Pt، داخلی بدون نفت و گاز
درآمـد حاصـل از صـادرات    = XOGt، (PD)تقسیم بر شاخص قیمت داخلی  (Pm)وارداتی
  .ارزش افزوده بخش صنعت و معدن= IRt، نفت و گاز

D1 =ــا  1353هــاي  شــود طــی ســال مشــاهده مــی )1(کــه در نمــودار  همــانطور    1359ت
  به دلیل شوك نفتی حاصل از جنـگ اعـراب و اسـراییل، وقـوع انقـالب اسـالمی و بـه تبـع         

اي در میـزان واردات در هـر سـه گـروه      آن باال رفتن قیمـت نفـت، نوسـانات قابـل مالحظـه     
ایـن دوره زمـانی از یـک متغیـر مجـازي       کاالیی به وجود آمده است کـه سـبب شـد تـا در    

  .استفاده نماییم
D2 = با شـروع   1363تا  1360هاي  شود طی سال مشاهده می )1(همانطور که در نمودار

هـاي دولـت وقـت     ساله و نوسان قیمت جهانی نفت و اتخـاذ سیاسـت   هشتجنگ تحمیلی 
ه کاالهــاي بـراي شــرایط دشــوار پـیش آمــده بــراي کشــور شـاهد نوســان واردات در گــرو   

فلـذا بـراي ایـن دوره دومـین متغیـر مجـازي مـدل انتخـاب         . باشیم اي می اي و سرمایه واسطه
  .گردد می

D3 =با اتمام جنگ تحمیلی و شـروع بازسـازي کشـور و    1374تا  1368هاي  طی سال ،
هاي تعدیل اقتصادي در آن دوران شاهد افزایش چشمگیر واردات در کشور و پس  سیاست
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هـاي   ها براي اقتصاد کشـور و اتخـاذ سیاسـت    ل مشکالت حاصل از این سیاستاز آن به دلی
انقباضی در تجارت خارجی شاهد افت واردات کشـور در هـر سـه گـروه کـاالیی و بیشـتر       

به همین دلیل سومین متغیر مجازي براي مـدل بـراي   . اي هستیم اي و سرمایه کاالهاي واسطه
  .گردد ها اتخاذ می این سال

فاده از عرض از مبدأ، برازش بهتر مدل در حالـت نبـود عـرض از مبـدأ و     علت عدم است
همچنین استناد تجربی به مطالعات گذشـته در زمینـه تخمـین تـابع تقاضـاي واردات کـه در       

  .ها نیز به دلیل برازش بهتر از عرض از مبدأ استفاده نشده است بسیاري از آن

  1بررسی پایایی متغیرها .2-4
  نباشـند،   دو از درجـه   2ها و اطمینان از اینکـه متغیرهـا پایـا    ایی متغیربه منظور سنجش پای

 3(ADF)یافتـه  فـولر تعمـیم   –باشـند، آزمـون دیکـی     و همگی از درجه پایایی صـفر ویـک  
  اي هـیچ یـک از متغیرهـا در مرتبـه      استفاده گردید که بـه غیـر از واردات کاالهـاي سـرمایه    

ــر    ــا متغی ــوده و تنه ــا نب ــی I(0)درجــه صــفر از  LMKصــفر پای ــا م ــا یــک  . باشــد پای ــذا ب   ل
  ، در هــر دو حالــت نبــود رونــد (SBC)بیــزین  -گیــري بــر اســاس معیــار شـوارز  بـار تفاضــل 

ــا شــدند    ــد خطــی، تمــامی متغیرهــاي مــورد بحــث پای   همــانطور کــه . خطــی و وجــود رون
ــی ــه رگرســورها      م ــتیم کــه هم ــد آن هس ــاي هــم انباشــتگی نیازمن ــایر تکنیکه ــیم در س   دان
  توانـد حتـی بـا وجـود رگرسـورهاي       مـی  ARDLراي درجه یکسان انباشتگی باشـند، امـا   دا

  تـــوان اســـتفاده از  ARDLدر واقـــع . نیـــز بکـــار رود I(0)و صـــفر  I(1)از درجـــه یـــک 
  در ). اینکـــه رگرســـورها ریشـــه واحـــد باشـــند و یـــا مانـــا . (ترکیبـــی را نیـــز دارد نتـــایج
  گیـري قابـل   یافتـه، پـس از یـک بـار تفاضـل      تعمـیم نتـایج آزمـون دیکـی فـولر     ) 3(جدول 

  .باشد مشاهده می
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stationary. 

 .الزم به ذکر است که اصطالحات پایایی، مانایی و ایستایی معادل یکدیگرند . 2
3. Augmented Dickey Fuller Test. 
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فولر تعمیم یافته در سطح متغیرها براي تابع  –نتایج آزمون پایایی دیکی  - 3جدول 
  تقاضاي واردات پس از یک مرتبه تفاضل گیري

  حالت وجود عرض ازمبدا و روند خطی
  ها در داده 

  حالت وجود عرض از مبدا و نبود 
  خطیروند 

  

وضعیت 
  پایایی

 ADF مقدار بحرانی
  درصد 95در سطح 

بر  ADFآماره 
 SBCاساس معیار 

وضعیت 
  پایایی

 ADF مقدار بحرانی
  درصد 95در سطح 

بر  ADFآماره 
  متغیر  SBCاساس معیار 

 dLMC  -52/4  -95/2  پایا  -75/4  -55/3  پایا

 dLMI  -67/3  -95/2  پایا  -04/4  -55/3  پایا

  dLP  -05/3  -95/2  پایا  -63/3  -55/3  پایا
  dLXOG  -73/4  -95/2  پایا  -9/4  -55/3  پایا
  dLIR  -62/3  -95/2  پایا  -68/3  -55/3  پایا
 dLGDPWO  -80/4  -95/2  پایا  -76/4  -55/3  پایا

  ها نتایج تخمین مدل .4-3
هــا بــه تخمــین هریــک از توابــع پــرداختیم کــه ضــرایب   پــس از بررســی پایــایی متغیــر

 :ارائه شده است )4(ها براي هریک از توابع در جدول  مدت متغیر مدت و بلند کوتاه

  خالصه نتایج تخمین توابع واردات -4جدول 

  ضرایب   سطح احتمال
  ضرائب  احتمالسطح   بلند مدت

  عنوان تابع  متغیر  کوتاه مدت

    000/0  59/0  LMC(-1) 

تابع تقاضاي 
 کاالهاي مصرفی

032/0  05/1-  085/0  43/0-  LP  
035/0  42/0  016/0  17/0  LXOG  
000/0  36/0  089/0  15/0  LGDPWO  

    001/0  48/0  LMI(-1)  
تابع تقاضاي 

کاالهاي 
  اي واسطه

005/0  22/1-  017/0  63/0-  LP  
000/0  58/0  001/0  30/0  LXOG  
007/0  36/0  050/0  18/0  LIR  

    101/0  30/0  LMK(-1) 
تابع تقاضاي 

کاالهاي 
  اي سرمایه

083/0  64/0-  100/0  45/0-  LP  
002/0  46/0  003/0  32/0  LXOG  
003/0  43/0  037/0  30/0  LIR  
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باشد که قبل از برآورد ضرایب بلندمدت توابع الزم است آزمـون وجـود    شایان ذکر می
مـورد نیـاز بـراي انجـام      tکمیـت آمـاره   . بررسی گـردد ) همجمعی(مدت  رابطه تعادلی بلند

  : شود محاسبه می )1(معادله آزمون فوق به صورت 
  

  
  

  . باشد انحراف معیار ضرایب وابسته با وقفه می Sضرایب متغیر وابسته با وقفه و  iαکه 
  . باشد می )2(معادله بصورت  tبراي تابع تقاضاي واردات مصرفی آماره 
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  %) 90دار در سطح  معنی( -3/ 95 :اي مقدار آماره براي تابع تقاضاي کاالهاي سرمایه
 95در سطح اطمینان  1مستر از آنجا که لیست بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دوالدو و

گیـریم کـه    باشـد، نتیجـه مـی    مـی  -64/3برابر با  درصد 90و در سطح  -05/4برابر با  درصد
مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي الگو رد شـده و فـرض مقابـل    0Hفرضیه 

ئـه شـده بـراي توضـیح رفتـار      توان گفت که بـین متغیرهـاي ارا   بنابراین می. شود پذیرفته می
  . تقاضاي واردات در هر سه مدل، یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد

 ECM(2(الگوي تصحیح خطا . 5-3

اي از متغیرهاي اقتصادي مبناي آماري استفاده از الگوهاي  وجود همگرایی بین مجموعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Banerjee, Dolado and  Master. 
2. Error Correction Model. 
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اي  ایــن الگوهــا در کارهــاي تجربــی از شــهرت فزاینــده. آورد تصــحیح خطــا را فــراهم مــی
آن اســت کــه نوســانات  ECMتــرین دلیــل شــهرت الگوهــاي  عمــده. انــد برخــوردار شــده

نتـایج   )5(در جـدول  . دهند مدت آنها ارتباط می مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلند کوتاه
 :ي هر سه تابع بصورت خالصه ارائه شده استمربوط به الگوي تصحیح خطا برا

  براي توابع واردات ECMخالصه نتایج الگوي  -5جدول 
R2  Ecm(-1) عنوان تابع  

 تابع تقاضاي واردات کاالهاي مصرفی  -41/0  46/0

  اي تابع تقاضاي واردات کاالهاي واسطه  -51/0  38/0
 اي تابع تقاضاي واردات کاالهاي سرمایه  -69/0  42/0

   
گردد  دار بوده و همانطور که مشاهده می ضریب جمله تصحیح خطا در هر سه تابع معنی

دهد که چند درصد از انحرافـات   این ضریب نشان می. عالمت آنها مطابق انتظار منفی است
شود و یا بـه عبـارت    از مقدار تعادلی درازمدت، پس از گذشت یک دوره زمانی تعدیل می

دهـد کـه در هـر سـه      ل از یک دوره به دوره بعد را نشان میدیگر این ضریب، سرعت تعدی
  .باشد مدل حاکی از سرعت باالي تعدیل می

  بندي و تحلیل نتایج جمع
باشد و عالیم  گردد نتایج به دست آمده کامالً رضایت بخش می که مشاهده می همانطور

از درجـه بـاالي    متغیرها دقیقاً بر اساس انتظارات تئوریـک بـوده و ضـرایب تمـامی متغیرهـا     
ضـریب  . باشـند  زده شده، برخوردار مـی  داري در هر سه تابع تخمین معنی درصد 90حداقل 

اي بـه ترتیـب    اي و سـرمایه  تعیین مربوط به تخمین توابع واردات کاالهاي مصرفی و واسـطه 
دهندگی مناسـب   د که نشانگر قدرت توضیحنباش می درصد 67، درصد 75، درصد 83برابر 
دسـت آمـدن نتـایج    ه باشـد کـه پـس از تخمـین اولیـه و بـ       شایان ذکر مـی . دنباش یها م الگو
هاي مدل بررسی گردید و براي این منظـور از   مدت میان متغیر مدت، وجود رابطه بلند کوتاه

ارائـه شـده    درصـد 90مقادیر بحرانی که توسط بنرجی، دوالدو و مستري در سطح اطمینـان  
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  . کند مدت را تایید می دست آمده وجود رابطه بلند است، استفاده گردید که نتایج به
، عدم وجـود خـود   )LMضریب (همچنین به کمک آزمون همبستگی جمالت سریالی 

آزمـون رمـزي نیـز، تصـریح     . همبستگی میان جمالت پسماند در هر سه تـابع تاییـد گردیـد   
رمـال  برا، فرض صـفر مبنـی بـر توزیـع ن     -صحیح معادالت را تصدیق نمود و آزمون جرگ
هاي استفاده شده در این تحقیق  از دیگر آزمون. جمالت پسماند در این مطالعه را تایید کرد

و همچنـین آزمـون ثبـات سـاختاري      LMو  ARCHتوان به آزمون واریانس نا همسـانی  می
دسـت آمـده رضـایت بخـش     ه اشاره نمود که نتایج بـ ) CUSUM SQو   CUSUMآماره (
  .باشد می

پژوهشی ایران و جهـان از فـرم    -هشی منتشر شده در نشریات علمیدر اکثر مقاالت پژو
حال بـه ایـن    با این. لگاریتمی دو طرفه براي تخمین تابع تقاضاي واردات استفاده شده است

فـرم   Microfit4.1افـزار   در نـرم  1اي هـا اکتفـا نشـد و بـا اسـتفاده از آزمـون غیرآشـیانه        یافته
مدل مورد بحث، بـراي تخمـین تـابع تقاضـاي واردات      لگاریتمی در برابر فرم غیرلگاریتمی

مورد آزمون قرار گرفت و نتایج از برتري فرم لگاریتمی در برابر فرم غیرلگاریتمی حکایت 
به همین دلیل با استناد به مباحث فوق از فرم لگاریتمی براي تخمین توابـع سـه گانـه    . داشت

طور خالصه نتایج حاصـل از   هب )6(ل در جدو. تقاضاي واردات ایران استفاده گردیده است
  .هاي تشخیصی پس از تخمین جهت بررسی خوبی برازش ارائه شده است آزمون

  هاي پس از تخمین نتایج آزمون -6جدول 
 نتیجه روش آزمون نام آزمون

 ARCH آزمون واریانس ناهمسانی
LM 

 تائید فرض واریانس همسانی

 نرمالیتی پسماندهاتائید  Jarque-Bera آزمون نرمالیتی

  دوربین - h آزمون خود همبستگی
LM 

 تائید فرض عدم خود همبستگی

 تایید فرم تبعی مدل Ramsey Rest تصریح غلط مدل

 برتري مدل لگاریتمی بر خطی non-nasted اي آزمون غیرآشیانه

 CUSUM آزمون ثبات ساختاري
CUSUM SQ 

تائید ثبات ساختاري ضرایب با 
 مدت کوتاههاي  پویایی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Non-nested  Test. 
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  :گردد ها ارائه می اي از مهمترین نتایج حاصل از برآورد مدل در زیر خالصه
منطبـق بـر تئـوري    (واردات دوره قبل بیشترین تاثیر را بر واردات کاالهـاي مصـرفی    -1

به طور کلـی نیـاز بـه    . گذارد اي می و کمترین تاثیر را بر کاالهاي سرمایه) انتظارات مصرفی
هاي ناشی از آن و نیز فرهنگ و عادات مصرفی سبب وابستگی واردات  یواردات و وابستگ
باشد که بر اساس نتایج تخمـین و انتظـارات تئوریـک ایـن وابسـتگی بـراي        به دوره قبل می

  . باشد کاالهاي مصرفی بیشتر می
اي بیشترین و کشش قیمتـی تقاضـاي    کشش قیمتی تقاضاي واردات کاالهاي واسطه -2

همانگونه که مشاهده شد به رغـم کشـش   . باشند مترین مقدار را دارا میکاالهاي مصرفی ک
، تـابع تقاضـاي واردات   )کشش قیمتی کمتـر از یـک  (مدت  قیمتی کوچک تقاضا در کوتاه
اي کمـی   اي در درازمدت با کشش و براي کاالهاي سرمایه براي کاالهاي مصرفی و واسطه

فـزایش قیمـت نسـبی در درازمـدت موجـب      بنابراین ا. باشد مدت می پذیرتر از کوتاه کشش
شـود   اي می نسبت درخور توجه تقاضاي براي واردات کاالهاي مصرفی و واسطهبه کاهش 

 . اي دارد اما تاثیر کمتري بر واردات کاالهاي سرمایه

هاي حاصل از صادرات نفت و گاز و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز  درآمد -3
همچنین . گذارد اي نسبت به دو کاالي دیگر می کاالهاي سرمایه بیشترین تاثیر را بر واردات

نشانگر آن است کـه بـا افـزایش    ) براي واردات کاالهاي مصرفی( GDPWOضریب مثبت 
یابـد و لـذا تولیـدات داخلـی جـایگزین       تولید ناخالص داخلی، سـطح واردات افـزایش مـی   

ش قیمتـی تقاضـاي واردات   ایـن مطلـب را کشـ   . باشـند  مناسبی براي کاالهاي وارداتی نمـی 
زیرا این ضریب نسبت به دو تابع دیگر، کوچکتر بوده و . کند کاالهاي مصرفی نیز تایید می

ها، سطح واردات کاالهاي مصـرفی نسـبت بـه دو تـابع      ست که با افزایش قیمتا نشانگر آن
 .یابد دیگر، کمتر کاهش می

تصحیح خطا، تعدیل به سـمت  بر اساس الگوهاي تصحیح خطا و با توجه به ضرایب  -4
اي بـا سـرعت بیشـتر و در تـابع واردات کاالهـاي       تعادل در تـابع واردات کاالهـاي سـرمایه   
  .مصرفی با سرعت کمتري همراه است

که در این تحقیق مشاهده شد، درآمدهاي حاصل از صادرات نفـت و گـاز    همانطور -5
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ناخـالص داخلـی بـدون نفـت و ارزش     در تعیین میزان واردات کاالها حتـی بیشـتر از تولیـد    
افزوده بخش صنعت و معدن تاثیر گـذار اسـت کـه بیـانگر وابسـتگی شـدید و تـک بعـدي         

  .باشد اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز می
بر اساس جمیع نتایج مطرح شده، فرضیه اول تحقیـق رد و سـایر فرضـیات، مـورد تاییـد      

  .شوند واقع می

  سیاستیهاي  توصیه
هـاي   ماننـد شـوك  (والن و سیاستگذاران کشور بایـد در دوران رونـق درآمـدها    ئمس -1

تدابیري بیاندیشند تا اقتصاد کشور به سمت واردات کاالهاي مصرفی سوق پیدا ) نفتی مثبت
اي مورد نیـاز   اي و واسطه نکند و این رشد درآمدي بیشتر به سمت واردات کاالهاي سرمایه

خل، معطوف گردد که این امر باعث رشد و شـکوفایی تولیـدات داخلـی    تولید و صنعت دا
معموال بـا کـاهش و   . شده و اشتغال و کاهش وابستگی به واردات را به دنبال خواهد داشت

، میـزان واردات کاالهـاي مصـرفی کـاهش     )هاي منفـی  مانند شوك(افت ناگهانی درآمدها 
اي  اي و واسـطه  واردات کاالهـاي سـرمایه   کنند، امـا بـه دلیـل کمبـود ارز،     چندانی پیدا نمی

  . گردد شوند که این امر منجر به کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاري می قربانی می
افزایش کیفیت کاالها و خدمات داخلی و متناسب نمـودن آن بـا کیفیـت جهـانی و      -2

جلب رضایت مشتریان به همراه فرهنگ سـازي و جهـت دهـی الگـوي مصـرف بـه سـمت        
تواند تاثیر به سزایی در کاهش واردات به خصوص کاالهـاي مصـرفی    هاي داخلی، میکاال

  . داشته باشد
تواننــد بــا اتخــاذ ترکیبــی از  گیــران کــالن اقتصــادي کشــور مــی والن و تصــمیمئمســ -3
شـاخص  ( Pdهـاي قـانونی، شـاخص     هاي پولی و مالی، و همچنین با استفاده از اهرم سیاست

تحت کنترل داشته تا این شاخص روند فزاینده در طول زمـان بـه    را) قیمت کاالهاي داخلی
بـه عبـارت دیگـر بـراي کـاهش واردات کاالهـاي       . خود نگیرد و واردات توجیه پیدا نکنـد 

هاي نسـبی از طریـق افـزایش قیمـت واردات و یـا کـاهش        توان با افزایش قیمت مصرفی می
هـاي   و عامل نـرخ ارز و تـورم کشـور   قیمت واردات نیز تابع د. هاي داخلی اقدام نمود قیمت
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توان از  ولی می. باشد زا می هاي طرف معامله متغیري برون تورم کشور. باشد طرف معامله می
طریق افزایش نرخ ارز به منظور گرانتر کردن قیمـت کاالهـاي وارداتـی در جهـت کـاهش      

افـزایش   امـا بایـد توجـه داشـت کـه افـزایش نـرخ ارز خـود منجـر بـه          . واردات اقدام نمـود 
همچنـین افـزایش   . کند گردد و اثر افزایش قیمت وارداتی را خنثی می هاي داخلی می قیمت

هـاي قـانونی    هاي گمرکی و اهرم قیمت واردات و یا محدود کردن واردات به کمک تعرفه
تواند منجر به قاچاق و واردات غیررسمی به کشور گردد که این امر آثار مخـرب بسـیار    می

هاي نسبی، تالش در جهـت   لذا بهترین سیاست در مورد قیمت. واهد داشتزیادي در پی خ
از طریق بهبود کارایی و بهـره وري  (هاي ضد تورمی و کاهش قیمت داخلی  اعمال سیاست

  .باشد می...) و 
تواننـد بـر اسـاس نیـاز و در      والن کشور، میئدر مقاطعی از زمان، سیاستگذاران و مس -4

هایی مانند خشکسالی، جنگ و یـا   مت کاالها در داخل و یا بحرانجهت مقابله با افزایش قی
اقـدام بـه واردات کاالهـاي مصـرفی     ... کمبود مقطعی برخی از کاالهـا ماننـد شـب عیـد و     

اما باید این نکته مد نظر قرار گیرد که واردات کاالهاي مصرفی به قیمت لطمـه زدن  . نمایند
همچنین واردات . تگی کشور به بیگانه تمام نشودبه تولیدات و تولیدکنندگان داخلی و وابس

رویه کاالهاي مصرفی، افزایش مصرف افراد در جامعه و عادت کردن به الگوي مصرفی  بی
هـاي نفتـی، مـردم در     کند و در هنگام کاهش درآمـدها مـثال افـت درآمـد     باال را ترویج می

طح مصرف قبلی نباشـند،  کنند و اگر قادر به استفاده از س مقابل کاهش مصرف مقاومت می
باشـد کـه واردات ابـزاري در     شایان ذکر می. آید آثار روانی نا مناسبی در جامعه بوجود می

جهت افزایش توان رقابتی داخل کشور، ایجاد آرامـش در بـازار عرضـه و تقاضـاي کـاال و      
عـث  خصوص کاالهاي مصرفی باه رویه کاالها، ب باشد، اما واردات بی افزایش رفاه مردم می

گردد که تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی خود را از دست بدهنـد کـه خـود منجـر بـه       می
  .گردد بیکاري و ضعف اقتصاد کشور می

همانطور که در این تحقیق مشاهده شد، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گـاز   -5
و ارزش در تعیین میزان واردات کاالها حتـی بیشـتر از تولیـد ناخـالص داخلـی بـدون نفـت        

هـاي بـرون نگـر     لذا باید با توجـه بـه راهبـرد   . افزوده بخش صنعت و معدن تاثیر گذار است
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سـازي   ، در جهت تنـوع )هاي نسبی در تولید کاالها و در نظر گرفتن مزیت(توسعه صادرات 
هـاي مـوثري    به همراه کیفیت قابل قبول براي کاالهاي مختلـف بـه منظـور صـادرات، گـام     

ستگی شدید و تک بعدي به درآمدهاي صادراتی نفت و گـاز رهـایی پیـدا    برداریم تا از واب
کرده و با نوسانات قیمتی این متغیر در سطح جهانی، اقتصاد کشـور دچـار تالطـم و بحـران     

  .نگردد
دهد که در دوره مورد بررسی، عمده واردات  روند و ترکیب واردات ایران نشان می -6

اما به دلیـل کمبـود نیـروي انسـانی     . باشد اي می سرمایه اي و ایران مربوط به کاالهاي واسطه
کارآمد و متخصص به منظور بومی نمودن تکنولوژي، همچنـان وابسـتگی تولیـد داخـل بـه      

در این راستا تربیـت نیـروي انسـانی متخصـص جهـت اسـتفاده و بـومی        . واردات ادامه دارد
هاي کلیدي و موثر در  ه حلکردن تکنولوژي و کنترل و بهبود کیفیت تولیدات داخلی از را

  .باشد گر جایگزینی واردات می هاي درون راستاي توسعه راهبرد
قــانون اساســی در جهــت  44هــاي کلــی اصــل  پیــاده ســازي صــحیح و مناســب سیاســت -7

هاي خصوصـی و تعـاونی بـه منظـور ایجـاد رقابـت و        هاي دولتی به بخش واگذاري شرکت
تواند از راهکارهاي موثر درجهـت بهبـود کیفیـت     کارایی هرچه بیشتر در این بخش ها، می

  .کاالها و خدمات داخلی و کاهش وابستگی به واردات باشد
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