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)1386-1353(   
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  :چکیده

 جهانی بازارهاي در حضور که دهدمی نشان جهان کشورهاي از بسیاري تجربه
 براي اقتصادي ي توسعه راهگشاي ارجی،خ هاي تجارتمزیت از گیريبهره و

به دلیل   .است اخیر بوده ي دهه چند در توسعه حال در کشورهاي از بسیاري
 دولت سوي از نفت صدور انحصار نفت خام، صدور از حاصل ارزي منابع به دسترسی

 به وابسته نیز انحصارهاي و دولت ي وسیله به خارجی تجارت ي عمده بخش انجام و
 زمان، رشد و توسعه نیافته نیازهاي با متناسب کشور خارجی در جارتت آن، بخش

 درآمدهاي ارزي کاهش سبب به آنها احتمالی تشدید و مشکالت این روزب  .است
 به کشور مسئوالن ي توجه افزایش بایستی باعث آینده، در نفت صدور از حاصل
اضاي واردات با استفاده از مقاله تابع تق ایندر  رو   از این.خارجی گردد بازرگانی بخش

تجزیه و تحلیل شده  1353-86 ي زمانیرگرسیون برداري براي دوره رهیافت خود
در این مطالعه اثر تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت هر دو در نظر  . است

ناخالص داخلی بدون نفت و   اثر تولیدبر اساس نتایج این تحقیق،  .گرفته شده است
  بودههاي نسبی بر واردات منفیتی بر واردات مثبت ولی اثر قیمتدرآمدهاي نف

  .است
  JEL: F41،F13  بندي طبقه

  
   خود رگرسیون برداري رهیافتهاي نسبی، درآمدهاي نفتی،واردات، قیمت: هاي کلیدي واژه

  
  
  

                                                        
 دانشگاه شهید بهشتی  دانشیار و کارشناس ارشد علوم اقتصادي،به ترتیب* 

(yydadgar@gmail.com) 
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   و مروري کلی بر وضعیت واردات در ایران  مقدمه-1
صادرات اسـت، در حـالی کـه معمـوالً در      تجارت خارجی، شامل دو بخش واردات و        
 اگـر چـه    .کاهـد افزاید و واردات از آن مـی    محاسبات درآمد ملی، صادرات بر آن می      

ممکن است در فرایند توسعه، واردات از نظر قـدرمطلق کـاهش نیابـد، امـا احتمـال          
 به ویژه به ایـن جهـت کـه کـشورها بـا اتخـاذ             . دارد که ترکیب واردات تغییر نماید     

کوشـند کـه    گیري معطـوف بـه صـادرات مـی       ردهاي جایگزینی واردات و جهت    رویک
در قالب سـاخت فعلـی اقتـصاد جهـانی،            .محصوالت ساخت داخل را افزایش دهند     

 واردات از . نمایـد  اقتصادي ایفا میي واردات نقش مهمی در تعیین استراتژي توسعه     
لص داخلی و از طرف دیگر   د ناخا عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تولی      ه  یک طرف ب  

 از ایـن     .هاي هر کشور اهمیت زیـادي دارد      پرداخت تراز  عنوان یکی از اقالم مهم    ه  ب
 بر تولیدات داخلی و نهایتاً بـر رشـد و           ،رو هر تغییر و تحولی در حجم واردات کشور        

هـاي    یـافتن راه بـه لیکن در اقتصاد، انـسان نـاگزیر     .  گذار است  کشور تأثیر  ي توسعه
هـاي مناسـب وارداتـی     جهـانی، سیاسـت  ي نی کردن واردات است تا در دهکده     عقال

 لذا الزم است تا عوامل مؤثر بر آن شناسایی شده تا چگونگی نوسـانات              .اتخاذ نماید 
  .و تغییرات واردات نسبت به تغییرات متغیرهاي توضیحی روشـن و مـشخص گـردد          

 تقاضـاي  تـابع  بررسـی  دي،اقتصا اريذگسیاست و کالن مسائل تحلیل و تجزیه در
 کـارایی  و بخـشی  اثـر  و کـالن  اقتـصاد  شناخت الگـوي  در خاصی اهمیت واردات،
 و قابـل  عمـده  مـسائل  از یکـی  جهت، همین به  .دارد کشور بازرگانی هايسیاست

 .واردات است بر مؤثر عوامل بررسی کاالها، واردات ي زمینه در طرح
ي افـزایش    دهنـده  از یک سو، نشان   دهد،  سیمایی که ترکیب واردات ارائه می     

امکانات اقتصاد جهانی در تولید کاالها و مواد و از سوي دیگر کاهش تـوان تولیـدي              
   واردات ایـران در برخـی    .ایران و افـزایش میـزان و تعـداد کاالهـاي وارداتـی اسـت          

اگـر در آخـرین    . هاي اقتصاد جهانی تغییر یافته استهاي متناسب با دگرگونی دوره
در مقایـسه بـا دیگـر کـشورهاي         ) ي صـفویان  دوره(ان شکوفایی اقتصادي ایران     دور

آن هـم  (داد  جهان، اقالم وارداتی کشور را ادویه و عطریات، قهوه و چاي تشکیل مـی  
، واردات 1300هـاي   سـال، در حـدود سـال   200پس از نزدیک بـه  ) به میزان ناچیز  

 کشاورزي، به ویژه منـسوجات  ي مصرفی صنعتی وایران بیشتر کاالهاي ساخته شده  
  ).شد درصد واردات را شامل می    40منسوجات گاهی تا    (نخی، قند، شکر و چاي بود       

) 1340ي دهـه (ي مربوط به ایجاد و رشـد صـنایع وابـسته    هاي بعد، تا دورهدر سال 
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آالت نیـز  واردات هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی تغییر یافت و واردات ماشین  
 پس از اصالحات ارضی و ایجـاد صـنایع    .کاالهاي مصرفی اهمیت پیدا کرد عالوه بر   

اي بر واردات کاالهاي مـصرفی افـزوده شـد و بـر آن       وابسته، واردات کاالهاي واسطه   
 در مقایـسه بـا دو       با وجود اندك بودن   اي نیز   واردات کاالهاي سرمایه   . پیشی گرفت 

ـ  . گروه کاالهاي وارداتی ذکر شده گـسترش یافـت         ا افـزایش جمعیـت و بازمانـدن    ب
 ي گویی به نیازهـاي داخلـی، واردات مـواد غـذایی و مـواد اولیـه               کشاورزي در پاسخ  

کشاورزي نیز به دیگر اقالم وارداتی اضافه شد و بـا افـزایش شـدید درآمـد نفـت در          
 تا سال پیـروزي انقـالب، عـالوه بـر تـشدید واردات انـواع                1353 و   1352هاي  سال

  .، اقالم کالنی صرف واردات تجهیزات نظامی شدکاالهاي ذکر شده
واردات کاال در ایران همراه با دگرگونی ساختار اقتـصادي و ایجـاد و سـپس                 

هاي اقتـصادي از یـک سـو و بـین     تشدید ناهماهنگی و از هم گسیختگی بین بخش  
تولید و مصرف جامعه از سوي دیگر، اندك اندك افزایش پیدا کرده و در همـاهنگی               

هاي خارجی، این سـیر فزاینـده در   ید ناشی از صادرات نفت، وام و سرمایه       قدرت خر 
-1387،  1370،  1368،  1353-1356هـاي   سـال (ها به صورت جهـشی      برخی سال 

هایی کاهش یافته که یـا در         ضمن اینکه واردات در سال      . است دادهافزایش  ) 1384
 یا در اثر اجبار در    و) 1367  و 1359(و یا کاهش درآمد ارزي نفت       ) 1331(اثر قطع   

هـاي بعـد از     در سـال   . بـوده اسـت   ) 1373  و 1372(هاي خارجی   بازپرداخت بدهی 
  .است هبه همراه داشت1386 روند واردات رشد سریعی را تا سال 1373

بـر اسـاس     . داده شـده اسـت    واردات به قیمت جـاري نـشان        ) 1(نمودار   در
 بـه   اي سـیر فزاینـده    ،آمدهاي نفتی  واردات از ابتداي افزایش در     اطالعات این نمودار  

 وقوع انقـالب باعـث افـزایش         .داشته است ) 1353-1356هاي  سال(صورت جهشی   
  .ه اسـت واردات اسمی شده و بعد از انقالب نیز روند رشد واردات اسمی ادامـه داشـت   

 از سـال   .ه اسـت  با رشـد بیـشتري همـراه بـود        1370 و   1368هاي  واردات در سال  
  بـه طـوري کـه میـزان        . تري را به خود گرفت     روند، رشد سریع    این 1387 تا   1379

 تـا  1385هـاي   سـال  در و1379 برابـر سـال   4  تقریبا1384ًواردات اسمی در سال     
   .شده است این روند تشدید 1387
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  1353 -86هاي  روند واردات اسمی در ایران طی سال:1نمودار 

  
  هاي ملی بانک مرکزي، حساب: مأخذ 

  
بـر  .  داده شده اسـت    نشان   1376واردات به قیمت ثابت سال      ) 2(ار  نموددر  

 از ابتــداي افــزایش 1376واردات بــه قیمــت ثابــت  ،اســاس اطالعــات ایــن نمــودار
افـزایش  ) 1353ي مورد بررسی در این مطالعه یعنـی        ابتداي دوره (درآمدهاي نفتی   
اعث کـاهش واردات     وقوع انقالب اسالمی ب     . ادامه داشته است   1356یافته و تا سال     

 اما تنها .  است ادامه پیدا کرده  1361 تا سال    1357حقیقی شده و این روند از سال        
 تـا  1363سـال   .  یک رشد کندي در واردات حقیقـی رخ داده اسـت     1362در سال   

، رشد کمی در    1366 در سال    . اهش در واردات حقیقی صورت گرفته است       ک 1365
 کـاهش واردات  1370 تـا سـال   1367ره از سال دوبا . واردات حقیقی رخ داده است  

ادامـه   رشـد واردات حقیقـی   1377 تـا سـال   1371 در سال . استحقیقی رخ داده   
 .  یک کـاهش در واردات بـه میـزان کمـی اتفـاق افتـاد         1378در سال    . داشته است 

ایـن  .  دات حقیقی رشد قابل توجهی داشته اسـت     وار 1386 تا   1379نهایتاً در سال    
  . استرسیده به باالترین مقدار خود 87 تا 85هاي ل در سارقم
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  1353 -86هاي  در ایران طی سالحقیقی روند واردات :2نمودار 

  
  هاي ملی بانک مرکزي، حساب: مأخذ

 
  شناسی و مطالعات تجربی  روشمبانی نظري، -2
   تحلیل واردات در اقتصاد کالن -2-1

دنیـاي خـارج از خـود داراي داد و سـتدهایی             در دنیاي واقعی هر نظام اقتصادي با      
هاي اقتصاد کالن باید اثـر ایـن گونـه داد و سـتدها را مـورد        بنابراین در مدل    .است

 هنگامی که اثر داد و ستد با خارجیان را بر اقتـصاد داخلـی مطالعـه             .توجه قرار داد  
ات بـر  اول آنکـه صـادرات و وارد   . داراي اهمیت اسـت   کنیم، موضوع از دو جهت      می

ارز  بـه بـازار   متفاوت بودن واحد پـول کـشورها        با  دوم آنکه   .  مؤثر است تقاضاي کل   
 مخـارج بـراي   -در این قسمت به بررسی اجمـالی مـدل درآمـد         . خارجی نیاز است  

وارد کردن صادرات و واردات در تعریـف تقاضـاي   بر پردازیم که عمدتاً  اقتصاد باز می  
  .استمدل چهار بخشی تقاضاي کل به صورت زیر  در اقتصاد باز،  .کل تمرکز دارد

  
)1(                                                IMEXGICYd −+++=  
  

 C، )همان تولید ناخالص داخلی(تقاضاي کل نشانگر  dY ي فوق، رابطهدر
 .  واردات استIM  صادرات وEXگذاري خصوصی،   سرمایهIمصرف خصوصی، 

  واردات به معنی تقاضا .دهیمعوامل مؤثر بر واردات حقیقی را مورد بررسی قرار می
قیمت نسبی کاالهاي خارجی نسبت به به  بنابراین اوالً . براي کاالهاي خارجی است

 . وابسته استداخلی و ثانیاً به سطح درآمد داخلی یا همان درآمد ملی کاالهاي 
  :توان تابع واردات را چنین نوشتبنابراین می
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)2(                                                             ),,,(
+−−+

= YePPfIM F  
  

 کاالهاي )P (هاي داخلی با افزایش قیمتشرایطبا فرض ثبات سایر 
یابد و تر و لذا تقاضا براي واردات افزایش میخارجی نسبت به کاالهاي داخلی ارزان

 کاالهاي خارجی نسبت به کاالهاي )FP (هاي خارجی با افزایش قیمت .عکسبر
با افزایش  . یابد و برعکستر و در نتیجه تقاضا براي واردات کاهش میداخلی گران

 چون براي خرید هر واحد پول خارجی باید پول داخلی بیشتري )e (نرخ ارز
تر و تقاضا براي پرداخت شود، پس کاالهاي خارجی نسبت به کاالهاي داخلی گران

رف و مص) Y(باالخره با افزایش درآمد ملی  . شود و برعکسواردات کاسته می
  . یابد و برعکس و از جمله تقاضاي واردات افزایش میتقاضا

  
  شناسی تحلیل وارداتگریزي به روش -2-2
دارد کـه مقـدار تقاضـاي واردات بـراي هـر      تابع تقاضاي واردات استاندارد بیان مـی   

کاالي خاصی، بستگی به سطح درآمـد، قیمـت واردات و قیمـت محـصوالت مـشابه           
  .است) 3(عموالً تابعی همانند تابع  یعنی م .داخلی دارد

  
)3(                                                             ),,( d

t
m

ttt PPYfM =  
  

نـشان داده  ) 4 (ي البته تابع واردات در برخی مطالعات نیز به صورت معادلـه          
  .شده است

)4(                                                                  ),( d
t

m
t

tt P
P

YfM =  
 تولیـد ناخـالص     tYواردات کاالها و خـدمات،      نشانگر   tMي فوق،   در رابطه 

m ،داخلی
tP    سطح قیمت واردات و  d

tP    تمـام متغیرهـا     .  سطح قیمت داخلی است
در اغلـب  ) 4 (ي  معادلـه  .در نظـر گرفتـه شـده اسـت       t)(ي یـک زمـان معـین        برا

نیافتـه مـورد   یافته و توسـعه مطالعات، براي تخمین تابع واردات در کشورهاي توسعه     
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عمدتاً بر اساس این فرضیه که متغیر قیمت، نقش مهمـی       (استفاده قرار گرفته است     
  1.)کندفا میتقاضاي واردات ای در تعیین

بازاري، در واردات کشورهاي     گروهی دیگر بر این اعتقاد بودند که عوامل غیر        
 واردات بـه ایـن دلیـل      بر اساس نظر آنها    . در حال توسعه، نقش تعیین کننده دارند      

 یـا بـه   .  سـازد تواند تقاضاي داخلـی را بـرآورد  گیرد که تولید داخلی نمی    صورت می 
از قبیـل تفـاوت در کیفیـت بـین کاالهـاي وارداتـی و               غیر از قیمـت،     دلیل عواملی   

شـود کـه   به همین خاطر گفتـه مـی     . کاالهاي ساخت داخل واردات انجام می گیرد      
 فوق، تعـدیل و  ي همچنین در معادله . واردات نسبت به متغیر قیمت حساس نیست   

 . انـد فـرض شـده  گونه تأخیري  ي واردات بدون هیچ واکنش متغیرهاي توضیح دهنده  
کننـده، ممکـن اسـت    ر حالی که در عمل، به سبب وجود هر یک از عوامل تعیـین             د

 امکان بروز وقفه، مبین آن اسـت کـه تغییـر در تعـادل              .وقفه صورت گیرد  واردات با 
وارداتی در یک زمان، منجر به تغییر در واردات در همان زمـان و چنـد دوره بعـد از       

تعـادل واردات   بـستگی بـه  ) tدر زمان ( بنابراین واردات در یک زمان        .گرددآن می 
 به عالوه، واردات همچنین بـه   .ي زمانی پیش از آن دارددر همان زمان و چند دوره   

  2.پذیرند عوامل ادواري نیز تأثیر میي وسیله
 ،)2000( 5محمـد و تانــگ  ،)1996 (4صــدیقی آبــوت و ،)1989( 3گیوانیـت 

 اجـزاي  )2005( 8 و نارایـان   نارایـان  ،)2003( 7 تانـگ  ،)2002 (6، محمد و تانگ   مین
 مـدل تقاضـاي   . دادنـد تولید ناخالص داخلـی را در معادلـه اسـتاندارد واردات قـرار        

  :استواردات در این حالت به صورت زیر 

                                                        
 1972 (مرواح، ) 1969Houthakkar,  &Magee(هوتاکار و مگی :  به مطالعاتتوان می براي نمونه1

Marwah, (، خان )1975و1974Khan, ( شارما ،)1975Sharma, ( ویسکف ،)1979Weisskoff, ( ،
، میلو و ),Salas 1982(، ساالس ),Biswas & Ram 1982(، بیسواس و رام ) ,1980Sarmad(مد سر

   . اشاره کرد)  ,1988Salehi Isfahani(، صالحی اصفهانی ) ,1988Melo & Vogeot(وگوت 
، مارستون ) ,1966Ball, Eaton & Steaur (، استون و استیاورتوان به مطالعات بالبراي نمونه می 2
)1971Marston, ( دونلیوي ،)1980Dunlevy, ( هاینس و ستونی ،)1983Haynes & Stone,  (

  .مراجعه کرد
3 Giovannetti 
4 Abbott and Seddighi 
5 Mohammed and Tang 
6 Min, Mohammed and Tang   
7 Tang 
8 Narayan and Narayan 
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یتم طبیعـی واردات کاالهـا و خـدمات،     لگارنشانگر   tLM ي فوق، -در رابطه 
tLCG      جمعـی از مخـارج مـصرفی دولتـی و مخـارج            ( لگاریتم مخارج مصرفی کل

شـامل  (گـذاري کاالهـا      لگـاریتم طبیعـی مخـارج سـرمایه        tLI،  )مصرفی خصوصی 
 لگـاریتم طبیعـی صـادرات    tLX )ها ناخالص و تغییر در موجودي   ي تشکیل سرمایه 

نـسبت شـاخص    (هـاي نـسبی      لگاریتم طبیعی قیمـت    tLRP ،کل کاالها و خدمات   
  . جزء اخالل مدل استtεو ) قیمت واردات به شاخص قیمت داخلی

  
   مطالعات تجربی-2-3
خـارج از کـشور     در داخـل و  تابع تقاضـاي واردات مطالعـات متعـددي   ي در زمینه 

اي تحـت عنـوان     در مقالـه  ) 1969( 9هوتاکـار و مگـی    : صورت گرفته است از جملـه     
 کـشور وارد  26رفتـار تجـاري    "هاي درآمدي و قیمتـی در تجـارت جهـانی      کشش"

کند که تفاوت بین کشش درآمدي واردات نمایند و استدالل می  کننده را بررسی می   
 آن کـشور بخواهـد از       دهـد کـه اگـر      می ر نشان و کشش درآمدي صادرات یک کشو     

 تجاري بر حذر باشد باید با چه سـرعتی نـسبت            ي مازادها و کسري مداوم در موازنه     
 الگوي لگاریتمی در دو حالـت     با) 1988( 10 خان و ساید    . جهان رشد کند   ي به بقیه 

انـد کـه در وضـعیت تعـادل،          ادل تقاضـاي واردات را بررسـی کـرده        تعادل و عدم تع   
هاي داخلی و سـطح  اضاي واردات را تابعی از قیمت کاالهاي وارداتی، سطح قیمت تق

 مبادلـه،  ي تولید ناخالص داخلی حقیقی و در وضعیت عدم تعـادل، تـابعی از رابطـه             
  گیوانیـت  .انـد  حجم واردات سال قبل در نظر گرفته تولید ناخالص داخلی حقیقی و      

 وي بـا   .تصاد ایتالیا تخمـین زده اسـت   مدل تابع تقاضاي واردات را براي اق  )1989(
استفاده از روش حداقل مربعـات معمـولی و تکنیـک متغیـر ابـزاري نـشان داد کـه                  

 . داري بر تقاضاي واردات دارندترکیبات مختلف مخارج از لحاظ آماري اثر معنی
 برآورد  تابع تقاضاي واردات را براي اقتصاد انگلستان)1996 (صدیقیآبوت و 

تري بر تقاضاي واردات دارد  ها پی بردند که مخارج مصرفی نهایی اثر قويآن . کردند
بر ) 10/0(صادارت و ) 26/0(گذاري همچنین اثر مخارج سرمایه ). 29/1به میزان (

                                                        
9 Houthakkar and Magee  
10 Khan and Side 
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واردات را در  - 10/0هاي نسبی منفی و به میزان قیمت . واردات مثبت برآورد شد
اي واردات را به صورت تابع تقاض) 2000 (11 چایلون .دهدانگلستان کاهش می

العمل واردات را  گیرد که کیفیت کاالها، عکسمطلوبیت فرض کرده، و نتیجه می
دهد و در حالت کلی واردات کشورهاي ثروتمند نسبت نسبت به قیمت، کاهش می

اي براي کشور فیجی در مطالعه )2000 (12گرزو ر .به قیمت حساسیت کمی دارد
ي تولید ي واردات پرداخته و متغیرهاي تعیین کنندهندهکنبه بررسی عوامل تعیین

ناخالص داخلی حقیقی، نرخ ارز مؤثر حقیقی، شاخص قیمت واردات، میانگین سطح 
دهد که تولید نتایج این مطالعه نشان می . تعرفه، را مورد بررسی قرار داده است

وند واردات در ناخالص داخلی حقیقی و نرخ ارز مؤثر حقیقی بیشترین اثر را بر ر
تابع تقاضاي واردات را براي ) 2000( 13 محمد و تانگ .کشور فیجی داشته است

آنها پی بردند که ترکیبات مخارج اثر بیشتري  . کشور مالزي مورد برازش قرار دادند
گذاري همبستگی  که در این مخارج سرمایهمدت دارد؛بر تقاضاي واردات در بلند

- و صادرات کم) 73/0( مخارج مصرفی همچنین . داردبا واردات ) 78/0(بیشتري 
آنها همچنین پی بردند که  . داشته است) 39/0(ترین اثر همبستگی را با واردات 

هاي نسبی و تقاضاي واردات در کشور مالزي منفی و کم کشش  ي قیمترابطه
  . است

ي  تابع تقاضاي واردات را براي کشور کره )2002( ، محمد و تانگمین
 آنها پی بردند که مخارج مصرفی نهایی نسبت به  . مورد برازش قرار دادندیجنوب

کشش بودن اثر است و همچنین به بی) 04/1(واردات در بلندمدت باکشش 
گذاري با تقاضاي واردات مخارج سرمایه . پی بردند) 49/0(صادرات بر واردات 

یز با تقاضاي واردات هاي نسبی ن اثر قیمت .دار داشتي منفی و غیرمعنیرابطه
تابع تقاضاي واردات را براي کشور چین ارائه  )2003 (تانگ  .رابطه منفی داشت

به ( وي پی برد که در بلندمدت متغیر صادرات با واردات همبستگی قوي  .داد
و ) 17/0(، مخارج مصرفی نهایی )40/0(گذاري مخارج سرمایه . دارد) 51/0میزان 

- افزایش قیمت .دار دارند ي معنی با واردات رابطه) - 6/0(هاي نسبی متغیر قیمت
 خواهد 6/0هاي نسبی به میزان یک واحد باعث کاهش تقاضاي واردات به میزان 

تابع تقاضاي واردات را براي کشور فیجی مورد ) 2005( نارایان نارایان و  .شد
                                                        

11 Chairlone  
12 Rogers  
13 Mohammed and Tang  
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ن مدل  و مدل مورد استفاده در این مطالعه همایرهامتغ . برازش قرار دادند
و البته (گذاري و صادرات اثر مثبت  مخارج مصرفی کل، سرمایه . قبلی بودمطالعات

هاي نسبی باعث  همچنین متغیر قیمت .ندبا تقاضاي واردات داشت) کشش بی
گبونا . شودکاهش واردات می تابع تقاضاي واردات را براي ) 2008( 14چیمبی و اُ

ي آنها نشان داد که تولید تایج مطالعه ن .کشور نیجریه مورد بررسی قرار دادند
 15چِن. ناخالص داخلی حقیقی بیشترین تأثیر را بر تابع تقاضاي واردات دارد

 نتایج  .تابع تقاضاي بلندمدت واردات را براي کشور تایوان برآورد کرد) 2008(
درآمد (ي آن کنندهي وي نشان داد که که میان واردات و عوامل تعیینمطالعه
 . بلندمدت وجود داردي یک رابطه) هاي نسبیحقیقی و قیمتداخلی 

  .در ایــران نیــز مطالعــاتی پیرامــون تقاضــاي واردات صــورت پذیرفتــه اســت
کننده واردات در ایران پرداختـه  اي به بررسی عوامل تعیین   در مقاله ) 1375 (یوسفی
 سـاله از    18 ي وي در این مطالعه با استفاده از ارقام آمـاري بـراي یـک دوره               . است
 بـه دنبـال پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه چگونـه اقـالم و             1366 تا   1349سال  
هاي اصلی کاالهاي وارداتی در مورد تغییر در حجم محصوالت صنعتی داخلـی              گروه

در این مطالعه، به علت عدم دسترسی به          .دهندو ظرفیت وارداتی واکنش نشان می     
هاي خارجی و مانند اینها،  ي، طال و کمک   هاي ارز متغیرهاي دیگري، از قبیل ذخیره    

هاي ارزي حاصل از صادرات نفت را به عنوان تقریبی از ظرفیت وارداتـی در        دریافتی
همچنین در مدل مورد محاسبه، شاخص حجم واردات هر گروه از          . نظر گرفته است  

اقالم کاالهاي وارداتی به صـورت تـابعی از شـاخص محـصوالت صـنعتی و ظرفیـت             
اري اسـتفاده  گـذ   معین گردیده و از ظرفیت وارداتی به عنوان متغیر سیاست         وارداتی

وي به این نتیجه رسیده که متغیرهاي تولیـد ناخـالص داخلـی و تـوان                 . شده است 
هاي نسبی تقریبـاً    وارداتی، بیشترین اثر را روي واردات کشور داشته، اما تأثیر قیمت          

 ي اي به بررسی رابطـه در مطالعه) 1376(وند کیانی و حسنهژبر  . ضعیف بوده است  
گیرنـد   و نتیجـه مـی   هاي تـابع تقاضاي واردات پرداخته    بلندمدت تعادلی بین متغیر   

که قیمت نسبی بیشترین کشش بلندمدت را در مقایسه با سایر متغیرهـا دارد و در                
 پـروین و     .گـردد گیر واردات می  هاي نسبی باعث کاهش چشم    نتیجه افزایش قیمت  

در بررسی تابع تقاضاي واردات در ایران به این نتیجه رسـیدند کـه           ) 1379( یوسفی

                                                        
14 Chimobi and Ogbonna 
15 Chen  
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 جانشینی بین عوامل تولید از نظر عددي مقادیر کوچکی هستند و دو عامل           ي رابطه
 ي  رونـد رابطـه     .باشـند نیروي کـار و سـرمایه جانـشین ضـعیفی بـراي واردات مـی              

قعیـت اسـت کـه اقتـصاد        جانشینی محاسبه شده بین عوامل تولید حاکی از ایـن وا          
هاي جانشینی عوامل تولیـد تحـت   الشعاع درآمدهاي نفتی بوده و کشش  کشور تحت 

تـابع  ) 1380( فـرحبخش و محرابیـان        .هـاي اقتـصادي هـستند     تأثیر شدید بحران  
 نتـایج   . مورد بررسی قـرار دادنـد  1338-76 ي تقاضاي واردات در ایران را طی دوره      

رآمدهاي نفتی و تولید ناخالص داخلـی بـدون نفـت            آنها حاکی است که د     ي مطالعه
هاي نسبی اثر منفی و بلندمدت بر تقاضـاي واردات          اثري مثبت و بلندمدت و قیمت     

-78ي ایـران را بـراي دوره   در واردات تقاضـاي ) 1381(توفیقی و محرابیـان   . دارد
 ايدهـد کـه درآمـده    مـی   نتایج این مطالعه نشان .بررسی قرار دادند مورد ،1338
 منفی نسبی اثري هايقیمت و مثبت اثري نفت، بدون داخلی ناخالص تولید و نفتی

ارتبـاط بلندمـدت بـین متغیرهـاي     ) 1383(نـصراللهی    .واردات دارنـد  تقاضـاي  بر
هـا  ي تابع تقاضاي واردات ایران را با بکارگیري رویکرد آزمـون کرانـه            تشکیل دهنده 

ي وي نـشان مـی دهـد کـه مقـدار واردات             عههاي مطال  یافته  .مورد بررسی قرار داد   
 1338-79 ي هاي نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی طـی دوره         تقاضا شده، قیمت  

شـدن بـر   ثیر جهانیأتدر بررسی ) 1383(  و دیگرانی صامت .اندانباشتهبراي ایران هم 
 شدن سبب افـزایش الگوي تقاضاي واردات در ایران به این نتیجه رسیدند که جهانی      

به بررسی تأثیر متغیرهاي کـالن   ) 1384( عزیزنژاد و پرگو      .شودواردات در ایران می   
 متغیرها شامل نرخ ارز حقیقـی، نـرخ تعرفـه،            .اي پرداختند واردات کاالهاي سرمایه  

 ،بر اساس نتـایج ایـن پـژوهش    . بودند حقیقی و متغیر مجازي جنگ   ي درآمد سرانه 
ـ تقاضاي واردات کاالي مورد بررسی        نوسـانات نـرخ ارز حقیقـی و نـرخ         ي ه وسـیله  ب

بـه بررسـی تـأثیر      ) 1385 (و دیگـران    ابریـشمی   .دگیـر تعرفه تحت تأثیر قـرار مـی      
 ي  کشور در حال توسـعه بـراي دوره    23آزادسازي تجاري بر صادرات و واردات براي        

 منفی با   ي ها حاکی از آن است که صادرات داراي رابطه         یافته  . پرداختند 02-1971
 وارداتـی و    ي  مثبت با درآمد جهانی است وکاهش تعرفه       ي هاي نسبی و رابطه   یمتق

همچنـین   . دار بـر رشـد واردات دارد  متغیر آزادسـازي تجـاري اثـر مثبـت و معنـی           
داري  اثر منفی و معنیهاي نسبی ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمت      متغیرهاي تولید 

اي بـه تخمـین توابـع       در مقالـه  ) 1385( تشکینی و باسـتانی       .بر رشد واردات دارند   
 ي اي و مـصرفی بـراي دوره  اي، سـرمایه  تقاضاي واردات به تفکیک کاالهـاي واسـطه       
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 داد که یـک درصـد افـزایش     نشان آنهاي  مطالعهنتایج .  پرداختند1338-82زمانی  
هاي نـسبی داخلـی بـه ترتیـب باعـث افـزایش واردات کاالهـاي مـصرفی،         در قیمت 
 همچنـین    .شـود  درصد مـی   -35/0 و   -38/0،  -2/1اي به میزان    هاي و واسط  سرمایه

ناخالص داخلی به ترتیب باعث افزایش واردات کاالهاي         یک درصد افزایش در تولید    
 )1386( فرازمنـد   .شـود   درصـد مـی  21/0 و 61/0اي به میزان اي و واسطهسرمایه
ـ  را ايواسطه و ايسرمایه وارداتی هاينهاده قیمتی هايکشش -1382ي راي دورهب
 قیمتـی  کـشش  کـه  داد نشان نتایج  .برآورد نمودSUR  سیستمی روش به 1345
ي هفتـاد و   بیش از دههشصت يدهه طی ايو سرمایه ايواسطه وارداتی هاينهاده
 بـوده  ايبـراي کاالهـاي واسـطه    هشتاد يدهه اوایل هايسال از بیش هفتادي دهه
اي بـه  در مطالعه) 1387 (و همکاران جالیی  .است ايسرمایه کاالهاي از کمتر ولی

-واسـطه  واردات و کار سرمایه، نیروي بین جانشینی ي که رابطهاین نتیجه رسیدند
 ارتبـاط  نیـز  ايواسـطه  واردات و کار نیروي  همچنین بین .اي در ایران وجود دارد

  .است جانشینی برقرار
ي بین اندازه گیري نسبی و میـل بـه واردات           رابطه) 1387(بانویی و دیگران    
ي معنـی دار بـین   بر اساس نتایج این تحقیق، یـک رابطـه    .  مناطق را بررسی کردند   

 .اي وجود داشته استاندازه نسبی و میل به واردات منطقه
  

  معرفی و برازش مدل  -3
به صورت زیـر اسـتفاده شـده       ي واردات    مدل استاندارد تابع تقاضا     این تحقیق از   در

  :است
  

)6         (                                         ),,( LOILLMCPIRLYfLIM =  
  

 لگـاریتم طبیعـی     LY لگـاریتم طبیعـی واردات؛       LIM ي فـوق،  در رابطه 
 و  هـاي نـسبی    لگاریتم طبیعی قیمت   LMCPIRتولید ناخالص داخلی بدون نفت؛      

LOIL    این مدل از چهار متغیر استفاده      در   .  است  لگاریتم طبیعی درآمدهاي نفتی
  :قابل بازنویسی استبه صورت زیر ) 6 (ي معادلهبر این اساس  .  استشده

  
)7         (                                                   t

i
itit EYBAY ++= ∑

=
−
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Y زاي مدل، بردار متغیرهاي درونA اجزاي عرض از مبـدا معـادالت    بردار
 کـه  ي اخـالل تـصادفی هـستند؛     بردار اجـزا   Eي عملگر وقفه و      نشانه   .باشدمی

  .باشـند میـانگین صـفر و واریـانس ثابـت مـی           رمـال بـا   شود داراي توزیع ن   فرض می 
 از الگــوي خــود 1353-86زمــانی  هــاي ســري را بــا اســتفاده از داده)7 (ي معادلــه

 در   . براي اقتـصاد ایـران مـورد بـرازش قـرار خـواهیم داد              )VAR (برداري رگرسیون
  : شودتخمین مدل به نکات زیر توجه می

 بانـک مرکـزي   ي هاي ملـی و ترازنامـه  ابزمانی بوده و از حس    ها سري  داده -1
  . آوري شده استجمع

هـاي نـسبی ابتـدا از شـاخص قیمـت          دست آوردن متغیـر قیمـت     ه   براي ب  -2
لگاریتم گرفته، سپس از هم کسر و به عنـوان          کننده  واردات و شاخص قیمت مصرف    

  . ایم همتغیر قیمت نسبی در مدل وارد کرد
ي نزدیکی بـا   مورد بررسی رابطه  ي طی دوره  با توجه به اینکه واردات ایران        -3

درآمدهاي نفتی دارد لذا در مدل از متغیر درآمدهاي نفتی به عنوان یکی از عوامـل               
  . مؤثر بر تابع واردات استفاده شده است

خطـی شـدید     از آنجا که استفاده از متغیر درآمدهاي نفتی باعث ایجاد هم           -4
شود لذا بـه جـاي متغیـر تولیـد ناخـالص      یبین این متغیر و تولید ناخالص داخلی م  

    .داخلی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت استفاده شده است
 . گیرنـد ها از لحاظ مانـایی مـورد بررسـی قـرار مـی            قبل از آزمون مدل، داده    

یافتـه اسـتفاده شـد و       جهت تشخیص مانایی متغیرها از آزمون دیکی و فولر تعمـیم          
 بـه    .گیـري مانـا شـدند     موجود با یـک بـار تفاضـل        تمام متغیرهاي    گردیدمشخص  

 ولـی ترکیـب خطـی     .برخوردارند I)1 ( مانایی واحدي عبارتی تمام متغیرها از درجه 
مقدار کمیـت   ) 1(جدول  مطابق    . لذا رگرسیون کاذب وجود ندارد      . است I)(آنها  
اضل اول از مقادیر بحرانـی       براي تمامی متغیرها در تف     ADF ي  محاسبه شده  ي آماره

  . است بوده بیشتر05/0
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   واحد براي متغیرهاي نتایج آزمون ریشه :1جدول 
    مقادیر بحرانی در سطوح

  متغیر
   درصد10   درصد5   درصد1  

  
 ADFي  آماره

 
DLIM 63/2-  95/1-  62/1-  29/3-  
DLY 63/2-  95/1-  62/1-  28/5-  

DLMCPIR 63/2-  95/1-  62/1-  78/4-  
DLOIL 63/2-  95/1-  62/1-  65/4-  

  نتایج آزمون: مأخذ
  

از بین بردن همبستگی بین جمالت و  ي  بهینهي براي تعیین طول وقفه
ي شوارز  ضابطه .نماییم بیزین استفاده می-  از شاخص شوارزVARمدل در اخالل 

 ي مشخص کردن تعداد وقفهبراي  . کندجویی میها صرفه بیزین در تعداد وقفه-
 وقفه آزمون شده 3 با ، عرض از مبدأا متغیرهاي لگاریتمی وبهینه، مدل انتخابی ب

 شوارز ي بیشترین مقدار آماره) 2(بر اساس اطالعات داده شده در جدول  . است
 بوده و نشانگر برآورد مدل 75/1باشد که   می1ي  بیزین مربوط به وقفه

  . براي اقتصاد ایران است1 ي  با وقفهVARانتخابی
  

   بهینهي آزمون تعیین تعداد وقفه: 2جدول 
 HQ کوئین -  معیار حنان SBC بیزین - معیار شوارز AICمعیار آکائیک   وقفه
0  31/5  49/5  37/5  
1  68/2  75/1*  38/2  
2  01/3  33/1  47/2  
3  33/3  90/0  55/2  

  تحقیقنتایج : مأخذ  
  

 براي اقتصاد ایران ي  وقفه1رگرسیون برداري با  ا با روش خودحال مدل ر
براي تفسیر  . آمده است) 3( خروجی مدل در جدول  .دهیممورد برازش قرار می

 ضرایب و ،نتایج به این نکته باید توجه کرد که اساساً در تخمین دستگاه معادالت
اي را ندارند و ادلههاي تک معدهندگی پارامترهاي الگو اهمیت روشدرصد توضیح

هاي متغیرها از نظر  ضرایب برآورد شده مربوط به وقفهي رود که کلیهانتظار نمی
ي  اما ممکن است که ضرایب در مجموع بر اساس آماره. دار باشندآماري معنی

تأثیر ) 3( بر اساس جدول . )112 :1378نوفرستی، (دار بوده باشند  معنیFآزمون 
هاي  همچنین اثر قیمت .ی بدون نفت بر واردات مثبت استتولید ناخالص داخل
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 درآمدهاي نفتی نیز اثر مثبتی بر واردات  .نسبی مطابق انتظار بر واردات منفی است
بودن ضرایب را در مجموع تأیید دار  معنیFي آزمون میزان باالي آماره . دارد
  .کند می

  
  VARنتایج حاصل از تخمین الگو به روش : 3جدول 

 LIM LY LMCPIR LOIL 

LIM(-1) 851186/0 009273/0 050922/0 376885/0 
t 13848/4  15781/0  42565/0 35613/1 

LY(-1) 125115/0 980930/0 030118/0- 05E31/5  
t 85248/0 3940/23 35280/0- 00027/0 

LMCPIR(-1) 235854/0- 035855/0  420935/0 191819/0 
t 61808/0- 32888/0 89648/1 37202/0 

LOIL(-1) 097264/0 006310/0 109962/0 589403/0 
t 81908/0 18600/0 59201/1  67333/3 
C 677436/0- 289929/0 265772/1- 331764/0 
 86482/0- 29551/1 77808/2- 31345/0 

R-squared 984386/0 998726/0 893242/0 969096/0 
Adj. R-squared 982073/0 998538/0 877426/0 964517/0  

F-statistic 5551/425 639/5292 47717/56 6663/211 

  نتایج تحقیق: مأخذ         
  

  العمل آنی و تفسیر نتایج  توابع عکس -4
  روي متغیرهايمتغیریک  ي العمل آنی، اثر انحراف معیار تکانهدر بررسی عکس

 را LIMعمل العکس) 4(و جدول ) 3(نمودار  . گیرددیگر مورد بررسی قرار می
نشان  LOIL ،LMCPIR ،LY ،LIM نسبت به یک انحراف معیار تکانه در متغیرهاي

دهد که اگر یک تکانه یا تغییر ناگهانی به  دیگر، نشان مییبه عبارت . دهدمی
هاي  نفت، قیمتنو یک انحراف معیار در واردات، تولید ناخالص داخلی بدي اندازه

هاي بعد چگونه خواهد ، اثر آن بر واردات در دورهنسبی، درآمدهاي نفتی ایجاد شود
در   .دهیم ساله مورد بررسی قرار می10 ي  ما تأثیر این تکانه را در طی دوره .بود

هاي وارد شده از سوي متغیرهاي مدل بر واردات اثر تکانه) 4(و جدول ) 3(نمودار 
  : آمده است
، وارد شودمتغیر واردات  یک انحراف معیار به ي  هرگاه شوکی به اندازه- 1

 که این اثر کاهنده خواهد بود؛ اثر این تکانه سال دهم بر خود متغیر واردات مثبت و
هر چند ( اثر مثبت ، شوكري اقتصادي دارد، به این معنی کهاگذمهمی در سیاست
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اري اقتصادي منجر گذ  به عبارتی هر تغییر در سیاست.گذاردبر واردات می) کاهنده
    .شوداتی در واردات میبه تغییر

 شده از طرف متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال  شوك وارد- 2
مثبت و فزاینده آن اول هیچ اثري بر واردات نداشته، اما از سال دوم تا سال دهم اثر 

    .رسد دهم به حداکثر میکه در سال طوريه ببوده، 
ی در سال اول هیچ اثري هاي نسب شده از طرف متغیر قیمت شوك وارد- 3

بر واردات نداشته، اما از سال دوم تا سال دهم اثر منفی داشته، و البته این اثر به 
  . شودآرامی در سال دهم تعدیل می

 شوك وارده شده از طرف متغیر درآمدهاي نفتی در سال اول هیچ اثري - 4
 این  .داشته استبر واردات نداشته، اما طی سال دوم و سوم اثري مثبت و فزاینده 
    .شوك از سال چهارم تا سال دهم اثري مثبت و کاهنده داشته است

هاي تولید ناخالص داخلی بدون توان نتیجه گرفت که شوكمجموع میدر 
شود که سازگار با تئوري و نفت و درآمدهاي نفتی منجر به افزایش واردات می

هاي نسبی باعث کاهش مت ولی تکانه در قی .واقعیات اقتصاد نفتی ایران است
  .شودواردات در اقتصاد ایران می

  
   العمل واردات به شوك سایر متغیرهاعکس: 3نمودار 
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  نتایج تحقیق:   مأخذ             
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  العمل واردات به شوك سایر متغیرهاعکس: 4جدول 
Period  LIM  LY  LMCPIR  LOIL  

1  277377/0 000000/0 000000/0 000000/0 
2 230756/0 028324/0 022058/0- 028694/0 
3 205750/0 039376/0 025843/0- 033918/0 
4 188628/0 045172/0 024372/0- 032979/0 
5 175224/0 049199/0 021522/0- 030756/0 
6 164162/0 052479/0 018473/0- 028554/0 
7 154881/0 055323/0 015587/0- 026668/0 
8 147075/0 057844/0 012970/0- 025119/0 
9 140527/0 060092/0 010644/0- 023864/0 
10 135057/0 062104/0 008600/0- 022851/0 

  نتایج تحقیق: مأخذ
  

   واریانسي تجزیه -4-1
که شود؛ اي است که بعد از وارد آمدن شوك مطرح می واریانس مقولهي تجزیه 

 واریانس ، این روش در .رگرسیون برداري است هاي خودیکی از کاربردهاي مدل
، تجزیه شوددیگر متغیرها حاصل میهاي بینی به عناصري که از شوكخطاي پیش

  از چند درصد در این مدتدهد که این امر نشان می،به عبارتی دیگر . گرددمی
 واریانس ي توان گفت که تجزیه لذا می .شودتغییرات متغیر دیگر توضیح داده می

ثباتی هر متغیر در مقابل   قادر است به تعیین بیملکرد پویا عنوان معیاري براي عبه
) 5( نتایج حاصل در جدول  .شوك وارده بر هر یک از متغیرهاي دیگر مدل بپردازد

 خود ،نتایج داللت بر آن دارد که در سال اول عامل اثرگذار بر واردات . آمده است
 سهم متغیرهاي تولید چه هاي دوم تا پنجم اگردر طی سال . متغیر واردات است

هاي نسبی در نوسانات واردات ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهاي نفتی و قیمت
  . خود متغیر واردات است،افزایش یافته لیکن همچنان متغیر تأثیرگذار بر واردات

با این حال دو متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهاي نفتی بعد از خود 
هاي دوم تا پنجم دهی نوسانات واردات را طی سالیشترین توضیحمتغیر واردات ب

چه سهم متغیرهاي تولید  هاي ششم تا دهم اگر در طی سال .دهندنشان می
ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهاي نفتی در نوسانات واردات افزایش یافته لیکن 

-  این حال طی سال با .همچنان متغیر تأثیرگذار بر واردات خود متغیر واردات است
هاي ششم تا دهم بعد از متغیر واردات؛ دو متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و 

 در سال  .دهنددهی نوسانات واردات را نشان میدرآمدهاي نفتی بیشترین توضیح
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ي متغیر تولید ناخالص داخلی وسیلهه  درصد نوسانات واردات ب12/6دهم حداکثر 
ي متغیر درآمدهاي نفتی توضیح وسیلهه وسانات واردات ب درصد ن89/1بدون نفت؛ 

پیداست در سال دهم بعد از خود متغیر  )5(طور که از جدول   همان .شودداده می
؛ دو متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهاي نفتی )17/91(واردات 

ردات در دهی نوسانات وابیشترین توضیح) 82/0(هاي نسبی  ت به متغیر قیمتنسب
  .دهدایران را نشان می

  
   واریانس متغیر وارداتيتجزیه :5جدول 

Period S.E. LIM LY LMCPIR LOIL 

1 277377/0 0000/100 000000/0 000000/0 000000/0 
2 363729/0 40349/98 606398/0 367781/0 622335/0 
3 421901/0 92082/92 321755/1 648566/0 108857/1 
4 466158/0 76489/95 021711/2 804601/0 408803/1 
5 501833/0 82493/94 705640/2 878203/0 591226/1 
6 531692/0 00652/94 384484/3 903055/0 705939/1 
7 557404/0 25451/93 064542/4 899861/0 781090/1 
8 580065/0 53934/92 747563/4 880921/0 832176/1 
9 600430/0 84585/91 432589/5 853603/0 867960/1 
10 619040/0 16669/91 117352/6 822354/0 893604/1 

  نتایج تحقیق: مأخذ
  

  بندي جمع -5
 راهگشاي خارجی، هاي تجارتمزیت از گیريبهره و جهانی بازارهاي در حضور
اخیر  ي دهه چند در توسعه حال در کشورهاي از بسیاري براي اقتصادي ي توسعه
 از نفت صدور انحصار نفت خام، صدور از حاصل ارزي منابع به دسترسی  .است بوده
نیز  و دولت ي وسیله به خارجی تجارت ي عمده بخش انجام ،دولت سوي

 متناسب ما، کشور خارجی در تجارت  باعث شده که بخشآن به وابسته انحصارهاي
 و شکاف باشدفراوانی همراه   مشکالتنتیجه با در نیافته وزمان، رشد  نیازهاي با

 خصوص به اقتصادي، ي توسعه استراتژي یک اتخاذ براي  .کندتر توسعه را عمیق
 دقت و توجه مورد تجاري هايو سیاست خارجی تجارت بخش است الزم صنعتی،
 کشور خارجی ساختار بازرگانی و بافت شناساییي  سایه در  .گیرد قرار بیشتري

 وه تجزی و ارزیابی مورد را اقتصادي و یصنعت ي توسعه استراتژي توانمی که است
مقاله، تجزیه و تحلیل تابع تقاضاي واردات با استفاده از   در این .داد قرار تحلیل
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؛ با استفاده از 1353-86ي زمانی رگرسیون برداري براي دوره رهیافت خود
هاي نسبی و درآمدهاي نفتی ناخالص داخلی بدون نفت، قیمت متغیرهاي تولید

 شد که تمام متغیرهاي مانایی متغیرها مشخصدر بررسی  . بررسی قرار گرفتمورد 
 ي  بهینهي  یک به عنوان وقفهي وقفه . هستندگیري مانا لپژوهش با یکبار تفاض

در تخمین بر اساس خروجی  .  بیزین مشخص شد- مدل با تأکید بر معیار شوارز
ص داخلی بدون نفت و  تأثیر تولید ناخالبرداري مشخص شد که رگرسیون خود

  .هاي نسبی مطابق انتظار منفی استدرآمدهاي نفتی بر واردات مثبت؛ اما قیمت
هاي تولید ناخالص داخلی العمل آنی مشخص شد که تکانهدر بررسی توابع عکس

 که با تئوري و شود؛اردات میبدون نفت و درآمدهاي نفتی منجر به افزایش و
هاي نسبی باعث  ولی شوك در قیمت .ازگار استواقعیات اقتصاد نفتی ایران س

 واریانس به این نتیجه رسیدیم ي جدول تجزیههمچنین از  . شودکاهش واردات می
دهندگی  بیشترین توضیحهاي ششم تا دهمسال و هاي دوم تا پنجمسالکه در 

ی از سوي دو متغیر تولید ناخالص داخل) داتاربعد از خود متغیر و(واردات نوسانات 
  .هاي نسبی بسیار ناچیز استبدون نفت و درآمدهاي نفتی بوده و سهم متغیر قیمت
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   :فهرست منابع
 تأثیر آزادسازي تجاري بر). 1385. (و رضا محسنی مهرآرامحسن ابریشمی، حمید، 
  .95-127: 40 بازرگانی، ي  پژوهشنامهي  فصلنامه.صادرات و واردات

). 1387. (فاطمه بزازان، سهیال پروین، مهدي کرمی و سید ایمان آزادبانویی، علی اصغر، 
 استان 28ي موردي مطالعه: ي نسبی و ضرایب واردات مناطقي بین اندازهآزمون رابطه

  .1-25): 1(5، )اقتصاد مقداري(هاي اقتصادي بررسی. کشور
 حسابرسی ي مؤسسه ي  نشریه.1279-1349اقتصاد ایران ). 1373 (.یر، جولیانباري

  .، تهران53 سازمان صنایع ملی ایران و سازمان برنامه و بودجه
هاي  حسابي  اداره.هاي ملی ایران و ترازنامهبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، حساب

  .هاي مختلف سالاقتصادي،
 .نع تقاضاي واردات در اقتصاد ایرابررسی تاب). 1379. (پروین، سهیال و مهران یوسفی

  .61-84: 31 علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ي مجله
دات براي اقتصاد ایران تخمین تابع تقاضاي وار). 1385. (تشکینی، احمد و علیرضا باستانی

  .205-226: 40 بازرگانی، ي  پژوهشنامهي  فصلنامه).82-1338(
قاضاي واردات کاالهاي بررسی عوامل مؤثر بر ت). 1381. (توفیقی، حمید و آزاده محرابیان

  .57-84: 13هاي اقتصادي ایران،  پژوهشي  فصلنامه.ايمصرفی و سرمایه
 بررسی ).1387. (قرائیبنده اعمی  و حسنصادقی العابدینزینجالیی، سید عبدالمجید، 

 تحقیقات ي  مجله.اي، نیروي کار و سرمایه در ایرانکشش بین واردات کاالهاي واسطه
   53-68 ):82(43 اقتصادي،

  .3  نشر نی، چ.آشنایی با اقتصاد ایران). 1380. (رزاقی، ابراهیم
دن آثار جهانی ش). 1383. (العابدین صادقیو زین جالییسید عبدالمجید صامتی، مجید، 

  .1-15: 12هاي اقتصادي،   پژوهشي  فصلنامه.بر الگوي تقاضاي واردات ایران
حاق ایران به سازمان تجارت جهانی و آثار آن بر ال). 1384. (پرگوعزیزنژاد، صمد و مهري
  .142-162: 50 مجلس و پژوهش، ي  فصلنامه.ايواردات کاالهاي سرمایه

 ي  فصلنامه.پذیر واردات در ایرانمتی انعطافبررسی کشش قی). 1386. (فرازمند، حسن
  .95-116: )1(4 ي دوره ،)اقتصاد مقداري (اقتصادي هاي بررسی

 .هاي پویاي تابع تقاضاي وارداتتحلیل). 1380. (فرحبخش، ندا و آزاده محرابیان
  29-41: 2 اقتصادي، ي پژوهشنامه

: 66 .یقات اقتصاديي تحق تابع تقاضاي واردات کل ایران، مجله). 1383. (نصراللهی، محمد
112-91.  
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 خدمات ي  مؤسسه.جمعی در اقتصادسنجی  واحد و همي ریشه). 1378. (نوفرستی، محمد
  .فرهنگی رسا

بین متغیرهاي  بلندمدت ي بررسی رابطه). 1376. (هژبرکیانی، کامبیز و داریوش حسنوند
  . 29 -48: 4ی،  بازرگاني پژوهشنامه .با استفاده از روش همگرایی .تابع تقاضاي واردات
 برنامه و بودجه، ي  مجله.عوامل تعیین کننده در واردات ایران). 1375. (یوسفی، محمدقلی
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