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 چکیده
مختلف موردتوجه خاص  های¬اقتصاد به شوک پذیرییببعد از آشکار شدن آس یراندر ا یاقتصاد یآورتاب

منظور هقرار دارد. ب یشتریخود در معرض مخاطرات ب یفرامرز یتماه یلبه دل یقرارگرفته است؛ لذا تجارت خارج
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 مقدمه -1

ن در حالی است بسیاری از کشورها جهان را تحت تاثیر خود قرار داد، ای 2008بحران مالی 
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 

 . در واقع،1(2010آوری اقتصادی شد )استیگلیتز،ویژه اندیشمندان و صاحبنظران به مقوله تاب
پاسخ به این سوال که چه عواملی تاثیرپذیری یک سیستم اقتصادی را از شوک خارجی کمتر 

ری آوبرد، موضوعی است که تابدیدگی را باالتر میکند یا سرعت ترمیم آسیبمی
 کند. اقتصادی بررسی می

هایی است آوری شد؛ عامل اول، آسیبدر ایران دو عامل باعث توجه ویژه به بحث تاب
ذیری پهای گذشته از طریق شوک به اقتصاد کشور وارد شد و نشان از آسیبر طول سالکه د

ی ایران بعد از انقالب دها دارد. عامل دیگر، مناقشات راهبرکشور در مقابل این شوک
)سیف،  شودجمهوری اسالمی بود که غالبا از مسیر سیاسی به مسائل اقتصادی کشیده می

تی های اقتصاد مقاوممدت قابل حل نیست و از این رو، سیاستتاه(، این عامل نیز در کو1392
 های جمهوری اسالمی ایران به عنوان سیاست کلی حاکم بر سایر سیاست 1392در سال 

 ابالغ شد.
الملل و صــادرات نفت  های گذشــته از نظام مالی بینهای ایران در ســالهر چند آســیب

ــهودتر بوده، اما واردات نیز به دلیل     ی  اهای قابل مالحظه    ماهیت فرامرزی خود با چالش    مشـ
ــت. اندازه مبادالت خارجی یکی از  ــدرگیر اس ــاس ــعه   نیتریاس متغیرهای تاثیرگذار بر توس

اقتصـــادی اســـت، از این رو، هر یک از اجزای واردات شـــایان توجه خاص اســـت. حجم  
آید؛. در میشــمار و اســاســی اقتصــاد کالن به تیبااهمواردات از جهات مختلف موضــوع 

  های تولیدیبخشی از نهاده عنوانبهای ای و واسطهسمت عرضه کل، واردات کاالی سرمایه
  یگیرد و در ســمت تقاضــای کل، بخشــی از تقاضــاقرار می مورد اســتفادهدر فرآیند تولید 

ه ای بای و کاالهای سرمایه محصوالت داخلی با واردات کاالهای مصرفی، کاالهای واسطه   
ــکیتابع واردات به تفک، رو نیا ازشود. کشور منتقل می خارج از ــا ــ  ،ایسرمایه یکاالهــ
های  متغیر بر کدام هر یاثرگذار زانیم و بودهمتفاوت  ســاختار یدارا یای و مصــرفواســطه

  
1- Stiglitz 
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ــادی  ــاد  جمله ازکالن اقتص ــد اقتص ــرمایهرش ــت.  گذاری و تورمی، س   ن،بنابرایمتفاوت اس
 ای ویی )مصـــرفی، واســـطههای کاالاز گروه کی هر یاراثرگذ زانیم تردقیق ییشـــناســـا

ی و بازرگانی، های اقتصــاداتخاذ ســیاســتا تواند بمی اشــاره موردبر متغیرهای  ای(ســرمایه
واردات در  ههمچنین روند فزایند .داشته باشد   یشتر یب یاثربخش  و ییکارا فرهنگی متفاوت،

کند و نیاز به بررســی آثار واردات  می های اخیر، اهمیت این موضــوع را دوچندانطول دهه
 کند.در اقتصاد کشور را مشهودتر می

شدی  مدت نیز میکوتاهمبادالت خارجی عالوه بر آثار بلندمدت در  سیار  دی تواند آثار ب
واع واردات  گونه انهای شوک پذیری اقتصاد به کاهش بر اقتصاد داشته باشد. بررسی آسیب     

ستر مفهوم تاب  ادی مطرح است. به بیان دیگر، انواع واردات از نظر سرعت   آوری اقتص در ب
ــتم             ــیسـ ــیب بر تولید ناخالص داخلی در چارچوب یک سـ ــت به تعادل و میزان آسـ برگشـ

 ابتدا یک یرگذاریتاثاین  نحوی بررســیمنظور بهاســت.  اقتصــادســنجی کالن قابل بررســی
صادی  یاسمقکوچک کالن الگوی ست  الزم شود که می برآورد اقت ضای ت ا  رد واردات قا

  این. شــود لحاظ الگو در ایواســطه کاالی و ایســرمایه کاالی مصــرفی، کاالی بخش ســه
 حل با سپس  و شده  برآورد (ARDL)توزیعی های با وقفه خودبازگشتی مدل  طریق از الگو
ــبیه  و الگو ــازیشـ ــ مورد داخلی ناخالص   تولید  بر واردات متغیر تاثیر  آن، سـ  قرار یبررسـ
 گیرد.می

های مختلف مقاله پیش رو در ادامه به این صورت ساماندهی شده است: در بخش  خشب
شینه تحقیق مرور می  سوم، ادبیات تاب  دوم پی شده    شود. در بخش  سط داده  شرح و ب  آوری 

ــده،          ــاخته شـ ــت. در بخش چهار و پنجم به ترتیب به روش پژوهش و اعتبار الگوی سـ اسـ
سناریوها      پرداخته می شم  ش ستم مورد ارزیابی قرار     شود. در بخش  سی شوک وارداتی به  ی 

 .شودگیرد و در نهایت نتایج پژوهش در بخش هفتم ارائه میمی
 

 پیشینه پژوهش -2
تر اقتصاد مقاومتی همراه بوده است از این حیث    آوری با مفهوم بومی و کالندر ایران، تاب

صاد مقاومتی باید پرداخت؛ در مطا    سی آن به مقوله اقت صاد مقاومتی برای برر شتر   لعات اقت بی
ر المللی دشـــده اســـت، اما مطالعات بین های کلی در این مورد بســـندهیهتوصـــبه مفاهیم و 
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ر و اند و تالش در پرداخت به جزئیات بیشت یدهکوش آوری یف مفهوم تاببازتعرگسترش و  
 .اندداشتهکمی کردن این مفهوم 

آوری  گیری تابســازی و اندازهمفهوم» ( در پژوهشــی با عنوان2006) 1لینوبرگوگلیو و 
صادی  صاد را در چهار محور های انعطافشاخص « اقت صاد کالن  شامل:  پذیری اقت   ،ثبات اقت

ــعه اجتماعی   و حکمرانی خوب ،کارایی بازار خرد   ــعی در ارائه    کند تعریف می توسـ و سـ
 ی دارد. آورتابگیری شاخصی برای اندازه

با   (2009) 2آدام رز ــی  ــادی در بالیی طبیعی آوریتاب »عنوان در پژوهشـ یان « اقتصـ  ب
ی(  تواند عملکردی )ذاتها، میکند که توانایی جذب زیان یا بهبود ســریع در زمان بحرانمی

ــد. تاب     ــابی )تطبیقی( باشـ آوری ابدارد و ت  آوری ذاتی، قابلیت افزایش عملکرد  یا اکتسـ
ــابی  ــود و می تولید تالش زیاد و ایجاد مهارت     با اکتسـ   از یادگیری پس از حادثه تبعیت    شـ

   کند.کند و مرز کارایی تولید را به سمت باال منتقل میمی
  ؛آوری اقتصــادیو تاب پذیرییبســآ»پژوهشــی با عنوان  ( در2012) 3کریســتال اورمیر

ــورهای درحال     ئاز جزیره کوچک در کارا   ییها درس ــرقی برای کشـ عه یب شـ ــ به  « توسـ
آوری تعریف ی اقتصـــادی را در مقابل تابریپذبیآســـو  پردازدیمآوری اقتصـــادی تاب

ــکند نقاط   کرده و بیان می  تواند از عوامل داخلی از جمله: درجه باز بودن       یمپذیر  یب آسـ
راتژیک کاالهای است  وارداتاقتصاد، وابستگی به طیف محدودی از صادرات، وابستگی به     

 شود.ناشی  داشتن وابستگی محیطی و باال بودن هزینه مبادلهو 

ستال اورمیر، مالحظه می    ساس پژوهش کری س شود که نقاط  برا ش  ریپذبیآ ده، معرفی 
حدود که صادرات ایران بسیار م   بیترتنیابهی کشور ایران است   هاچالشبسیار نزدیک به  

  ریاثتبوده و در مقابل واردات کاالهای اسـتراتژیک باالیی دارد. همچنین هزینه مبادله تحت  
 دی باال است.ی اقتصاهامیتحر

الگوی پیشــنهادی اقتصــاد مقاومتی جمهوری    »در مطالعه خود با عنوان  (1391) یفســ
سالمی ایران  شامل    « ا صاد مقاومتی در ایران را  صادی، عدالت    هالفهوممفهوم اقت شد اقت ی ر

گانه  ی چهارراهبردهاکند و به آوری اقتصــادی معرفی میاقتصــادی، ثبات اقتصــادی و تاب
 سازی، جذب و ترمیم و پخش و تضعیف اشاره دارد.  یخنثمقابله، 

  
1- Briguglio and Lino  

2- Rose, Adam  

3- Overmyer, krystal 
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ــاد مقاومتی     1393ی و همکاران ) داوود به اقتصـ ته ( نگرش نهادی  ــ ند داشـ و در مقاله     ا
بیان  «اقتصاد مقاومتی  ی قدرت در عرصه داخلی جهت نیل به ساختارساز  نگرشی نهادی بر  »

ــمت مهمی از جذب تنشکنند که می ــاختار نهادی قدرت ریقس ــه داردها در س به کار  و  ش
ــابعاد مهمی از ســ تواندیجمعی با روابط پایین به باال م یهابســتن نهادها و کنش   هایتیاس

  کلی اقتصاد مقاومتی را تامین کند.
ی را  مقاومت اقتصاد « یابی به آندست ی هاراهاقتصاد مقاومتی و  »( در مقاله 1395نوفرستی ) 
که   یابی مقید اســتتصــاد مقاومتی حاصــل بهینهاقداند و یمو پایداری  آوریاقتصــادی تاب

 آوری و پایداری، دو قید عمده آن هستند.تاب ،عالوه بر قیدهای متداول

خارجی عنوان شــــد، در تعریف و         عات داخلی و  طال چه از م نابر آن پردازی یه نظرب
وجود ندارد؛ برخی اقتصاد مقاومتی را تعاریفی از   نظراتفاقاقتصاد مقاومتی   درخصوص 

شابهت یمآوری ابت صاد مقاومتی دانند و گروهی دیگر با وجود پذیرش م  هایی بین اقت
دانند و حتی تعاریف ســلبی از اقتصــاد ینمآوری اقتصــادی، این تعریف را کامل و تاب

ئه می       جابی از آن ارا عاریف ای قاومتی را نفی کرده و ت چه    م ند. آن در مورد آن  درده
ــد  نظراتفاق ــیب وجود دارد، حفظ رش ــادی و عدم آس ــوک اقتص پذیری در مواجه با ش

ست. همان  شان می  شده  انجامطور که مطالعات ا صادی ارتباط    ن شد اقت ی بر موثرداد، ر
سیب    سیاری از آ صادی  واردات به تفکیک نوع کاالی آن دارد و ب بر  هشد  واردهای اقت

 شــدهانجامالعات . عالوه بر این، در تمام مطبوده اســتاقتصــاد ایران از کانال واردات 
ستفاده از    زادرونیک یچه صاد را به معنی عدم ا صت یی اقت س ی بینهافر ته و المللی ندان

س است.   گرایی اقتصاد مقاومتی تاکید شده  در بعضی از مطالعات بر برون   ریموراتال کری
ــترین  درجه باز » دری که اگونهبهآوری دارد را به اثر تجارت خارجی بر تاب دیتاکبیش

صاد ب ستگ »و « ودن اقت ستراتژ  یبه واردات کاالها یواب ستق به طور « یکا به تجارت  میم
شاره می  سطح مفاهیم   غالباًکند. مطالعات داخلی خارجی ا ه و کمتر به مطالع اندبودهدر 

ی هاشاخه. از این رو، نیاز به مطالعه در اندپرداختهجزئیات و استفاده از آمار و اطالعات 
 .رسدیمکمی ضروری به نظر  تصوربهمختلف و 

 

 آوریتاب مبانی نظری -3
، مورد توجه  2008یژه پس از بحران مالی وبههای اخیر آوری اقتصادی در سال  موضوع تاب 
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ــه کلمه    قرارگرفته نخبگان این حوزه   ــت. ریشـ آوری(، کلمه التین   )تاب  Resilienceاسـ
Resilio    ست که برای اول شتن ا س   بومبار در علم  ینبه معنی حالت ارتجاعی دا ی مطرح شنا

 گسترده کاربرد پیدا کرد. صورتبهدر علوم مهندسی  آن از بعدشد و 
ست؛ از  ا شده ارائهآوری در اقتصاد  تری از تابهای اخیر تعاریف به نسبت دقیق در سال 

تواند به دو صورت ایستا و پویا تعریف شود؛    می در اقتصاد آوری ( تاب2009نظر آدام رز )
اش )مانند تداوم تولید(  یفهوظتوانایی یک ســیســتم در حفظ   1ایســتا آوری اقتصــادیابت

ست. این تعریف با     شوک ا ساله هنگام بروز  صیص کارای مناب    م صاد، یعنی تخ ع بنیادی اقت
ریف ایســـتا تع عنوانبهشـــود. دلیل اینکه تشـــدید می اســـت که هنگام وقوع فجایع ترازهم
ســطح جاری فعالیت   فقط نهند بدون تعمیر و بازســازی که تواشــود، این اســت که می می

ــادی را تحت تاثیر قرار می ــیر زمانی آینده آن را نیز تحت تاثیدهد، بلکه میاقتص ر  تواند مس
 قرار دهد، به دست آید.

تصـادی   آوری اقتواند تابو می برگرفتهتر که مالحظات پویا را در یعمومیک تعریف 
سرعت    2پویا شود،  شدید بهبود پیدا می        نامیده  شوک  ستم از یک  سی ست که یک  کند تا  ی ا

حالت مطلوبش را به دست آورد. این مفهوم همچنین شامل مفهوم ثبات سیستم است، زیرا       
 نسبتبه  آوریداللت بر این دارد که سیستم توانایی بازگشت به عقب را دارد. این نوع تاب

ــت، زیرا یچیدهپ ــالهتر اس ــرمایه مس ــامل گذاری بلنس ــازی را ش دمدت همراه با تعمیر و بازس
 برای مراحل پس از حادثه هستند. اجرا قابلشود که فرآیندهایی می

ی تصمیمات سیاسی عمومی یا    هامحرکی داخلی و هم از هامحرکآوری، هم از تاب
، توانایی جذب زیان یا بهبود  هابحران. در زمان 3(1999شــود )میلتی، خصــوصــی ناشــی می

ــریع می ــابی )تطبیقی( 4تواند عملکردی )ذاتی(س ــد 5یا اکتس ــاره به  . تابباش آوری ذاتی اش
های فردی  دارد )برای مثال، موجودی انبار، توانایی بنگاه     ها بحرانتوانایی معمولی مقابله با     

قیمتی   الئمعکه نهادهای دیگر را جایگزین کنند یا توانایی بازارها که منابع را در واکنش به 
آوری  تواند پیش از حادثه افزایش پیدا کند. تابها میییتوانادد بدهند(. این تخصــیص مج

  
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.  

ــاخص تاب   ــتین افرادی بودند که ش ــگاه مالتا نخس آوری  بریگوگلیو و همکاران از دانش
ــادی را ارائه دادند. آ ــاده تاب ناقتص ــاخص س آوری، تولید ناخالص  ها مطرح کردند که ش

ــیب GDPداخلی ) ــور برای مقابله با آس ــت؛ زیرا این متغیر توانایی کش ــرانه اس ذیری را پ( س
آوری حداقل سـه توانایی مسـتتر در یک اقتصـاد را نشـان     گیرد. از نگاه ایشـان تاب یم بردر
ــوک    می ــاد در اجتناب از این شـ ــاد در تحمل اثر این      دهد؛ توانایی اقتصـ ها، توانایی اقتصـ

شوک     شوک  سریع از  صاد در بازیابی  صادی تخریب ها و توانایی اقت یرونی. کننده بهای اقت
شاخص  صادی را در  های تاببریگوگلیو همچنین  صاد کالن هاحوزهآوری اقت ،  ی ثبات اقت

 داند. یمکارایی بازار اقتصاد خرد، حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی 
ــاد کالن پژ ــر در حوزه ثبات اقتصـ ــاد ایران در   گرفته انجاموهش حاضـ و توانایی اقتصـ

 کند.تحمل اثر شوک وارداتی و سرعت بازیابی آن را بررسی می
 

 شناسی پژوهشروش -4
شد مفهوم تاب  شاخه    همانطور که عنوان  سایر  صاد عاریتی از  ست.  آوری در اقت های علوم ا

ــته تگیری آن نیز میبرای اندازه  ــی الگو گرفت. در این زمینه ابتدا       وان از رشـ های مهندسـ
شبیه      ستم  سی شوک( در بخش     سازی می عملکرد  سپس با ایجاد تنش ) تلف  های مخشود، 

شــود. در این پژوهش از این روش برای ســنجش  ســیســتم، عملکرد و پایداری آن ثبت می
س        تاب ست؛ به این ترتیب که حفظ  شده ا ستفاده  صاد کالن ا ، عملکرد طح تولیدآوری اقت

ای کاهش در هآوری سطح تولید بر شوکاصلی سیستم اقتصادی درنظر گرفته شده و تاب
 های زیر طی شده است:شود. برای این کار سلسله گامانواع واردات سنجیده می

 ود.شکالن ساختار اقتصادی تنظیم شده و معادالت رفتاری آن برآورد می یالگو -اول گام 
 گیرد.سازی صورت میاضافه کردن معادالت اتحادی و حسابداری شبیهبا  -دوم گام
اندازه  های آن تا چهگیرد تا مشخص شود پاسخالگو، مورد سنجش اعتبار قرار می -سوم گام

 هماهنگ با واقعیات است.
ها بر ساختار سیستم اعمال شده و نتایج آن بر عملکرد سیستم سناریو شوک -چهارم گام

 .شودبررسی می
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 کالن تنظیم شده یساختار الگو -4-1
سنجی کالن با توجه به هدفی که از طراحی چنین الگویی وجود       صاد ساختار الگوی اقت هر 

شود. با توجه به اهداف یممشخص  موردنظردارد، مقیاس الگو و تمرکز آن روی متغیرهای 
پردازد. از یماال به بازار ک غالباشده است که   یم تنظیاسی  مقکوچکپژوهش، الگوی کالن 

ــت که ابعاد مختلف   ــعی بر این بوده اس ــده و تاثیراین رو، س  واردات به تفکیک طراحی ش
های اصــلی اعم از آثار واردات بر اقتصــاد در ســمت عرضــه و تقاضــای کل  یســممکانتمام 

 گنجانده شود.
ــته دوالگو از  ــکیل مدتکوتاهمعادالت  دس ــت و بلندمدت مرتبط به هم تش ــده اس تا   ش

ــی کند، بلکه       مدت کوتاه آثار تغییرات در   تنها نه  ای تحلیل   ای برینه زمو بلندمدت را بررسـ
ــاختار و ارائه  ــادی فراهم آید. الگو،متغمدت یانمو  مدتکوتاههای بینییشپس   یرهای اقتص

ــکمعادله اتحادی  11جفت معادله رفتاری، چهار معادله ارتباطی و  9تنظیمی از  ــده  یلتش ش
از: مخارج مصـــرفی بخش   اندعبارتشـــده در الگو یح تصـــررهای اســـاســـی یمتغاســـت. 

گذاری، صــادرات غیرنفتی، واردات به تفکیک کاالهای مصــرفی،   یهســرماخصــوصــی،  
واردات بر ســـیســـتم   تاثیرهای یســـممکانای که با یهســـرماای و کاالهای کاالهای واســـطه

 ارائه شده است. ( ساختار کلی الگو1در شکل ) 1شده است. یلتکماقتصادی 

  
 شده برای متقاضیان ارسال خواهد شد.ینتدوصورت کامل معادالت الگوی اقتصادسنجی کالن   -1
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مخار  مصر ی 
بخ  خصو ی

مخار  سرمایه 
گ ار 

مخار  مصر ی 
بخ  دولتی

واردا  کا   
واس ه ا 

واردا  کا   
مصر ی

واردا  کا   
سرمایه ا 

 ادرا   یر  تی

 ادرا    ت و 
گاز

در مد  ابل 
تصر 

شاخص ب ا  
کا ها  مصر ی

ثرو 

تولید ناخال  
داخلی

اعت ارا  اع ایی 
سیست  با  ی

در مدها  مالیاتی 
دولت

 س ت  یمت تولید 
ک  د  داخ ی به تولید 
ک  د  خارجی

 ر  است اد  از 
ا  اشت سرمایه

 یرو  کار

ا  اشت سرمایه

 س ت مالیا  بر 
واردا  به کل 

واردا 

تولید

 س ت موجود  
ا  ار به تولید 
 اخالص داخ ی

 س ت واردا  
کا   مصر ی به 
واردا  واس ه ا  
و سرمایه ا 

 س ت اعت ارا  
اعتایی به تولید 
 اخالص داخ ی

 ادرا    تی

 س ت مخار  
دولت به تولید 
 اخالص داخ ی

مخار  سرمایه 
گ ار 

 
 کالن تنظیم شده یساختار معادالت رفتاری الگو -(1شکل )

 شود.توضیح: در این چارت ارتباطات اتحادی)حسابداری( نمایش داد نمی
 های پژوهش: یافتهماخذ

 

 برآورد معادالت -4-2
ستم   مدت بر سی ا در کوتاههبا توجه به آنکه هدف الگو بررسی اثرات شوک است و شوک    

شود، برآورد معادالت باید با روشی صورت گیرد که آثار    ها پدیدار میاثر کرده و آثار آن
مدت به نمایان شود از این رو، معادالت رفتاری الگو در قالب روابط تعادلی بلندمدت کوتاه
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ــت مدت و به کمک روش    و پویای کوتاه   ( ARDL) یعیتوز های با وقفه   یروش خودبازگشـ
شده  ستفاده     اند. ببرآورد  ستماتیک ا سی شده  رای برآورد هر یک از معادالت از یک فرآیند 

ست.   سب بودن نتایج، هر     ی زیر طی میهاگامکه  بیترتنیابها صورت نامنا  امگشود و در 
 رآوردهابشده است. این بازگشته و تغییرات الزم اعمال  -تصریح و برآورد-ی قبل هاگام به
 است. شده انجام 1393تا  1338زمانی  ای دورهبر

 بررسی مرتبه جمعی هر یک از متغیرهای معادالت -گام یک
 ARDLبرآورد پویای ضرایب به روش  -گام دو

 1مستر بررسی وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون بنرجی، دوالدو و -گام سه
 ندمدت* بازگشت به مرحله دو در صورت عدم اثبات رابطه بل

 برآورد الگوی تصحیح خطای -گام چهار
 های تشخیص فروض کالسیکآزمون -گام پنج

 برای همسانی واریانس جمالت خطا 2آزمون وایت -1

 ( برای عدم خودهمبستگی سریالی جمالت خطا1978) 3گادفری –آزمون بروش  -2

 ( برای نرمال بودن جمالت خطا1980) 4برا –آزمون جارک  -3

 ( برای صحت تصریح تابع1960) 5یآزمون رمز -4

دت در مســازی و بررســی عملکرد رابطه تعادلی بلندمدت و پویایی کوتاهشــبیه -گام شــش
 .یر معادالتبا ساتعامل 

 

 سازیشبیه -5
ســاختار   ایبر برآورد معادالت رفتاری و ارتباطی با اســتفاده از اتحادها و روابط بین متغیرها

که با در اختیار گذاشـــتن داده اولیه شـــروع دوره یطورهبشـــد ســـازییهشـــباقتصـــاد ایران 
سیار  زا با نزدیزا مدل، این سیستم توانایی تولید نتایج درون  ی برونهادادهسازی و  یهشب  کی ب
  سازی به معنی قدرت مدل در توضیحیهشبی واقعی اقتصاد را دارد. موفقیت در این هادادهبه 

  
1- Banerjee, Dolado and Master 

2- White Test 

3- Breusch-Godfrey Test 

4- Jarque-Bera Test 

5- RAMSEY Test 
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دقیقی   جیتغییر شرایط نیز سیستم خواهد توانست نتا     ساختار اقتصاد ایران است و در صورت    
 را ارائه دهد. 

شبیه 6( تا )1نمودارهای ) سطه     ( نمایانگر  صرفی، وا و  ایسازی پویای واردات کاالی م
این نمودارها  طور که همانســرمایه و همچنین تقاضــای کل و تولید ناخالص داخلی اســت. 

شان می    توانند روند حرکت متغیرهایالوه بر آنکه میع شده، سازی یهشب متغیرهای  دهند،ن
اه مدت کند، توانایی ثبت نقاط عطف و تغییرات کوتقابل قبولی پیگیری  صورتبهواقعی را 

 نزدیک به واقع را نیز دارند. 
 

  
 سازی پویا واردات کاالی مصرفیشبیه -1 نمودار

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
 

 
  ایدات کاالی واسطهسازی پویا وارشبیه -2 نمودار

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
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 ایکاالی سرمایه وارداتسازی پویا شبیه -3 نمودار

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
 

 
 ع سازی پویا تقاضای کلشبیه -4 نمودار

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
 

 
 ع سازی پویا تولید ناخالص داخلیشبیه -5 نمودار

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
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 ارزیابی اثرگذاری شوک واردات به تولید ناخالص داخلی -6
ت آمد و ی به دسبررس مورد هردوی الگو در کل سازی پویایجی که از شبیهبه نتا توجهبا 

ی بررس وردمد، این امکان به وجود آمد تا تاثیر تغییر حجم واردات رسان یدیتااعتبار الگو را به 
ور طآوری اقتصادی بههش در راستای مفاهیم تابقرار گیرد. تغییر واردات در این پژو

اهش ک ،مثال عنوانبهو مستقل از عملکرد معادالت رفتاری خواهد بود.  زابرونمدت، کوتاه
شده است و  یجادامدت سیاسی و یا مخاطرات امنیتی های کوتاهواردات در اثر محدودیت

ر شوکبرای مشاهده آثار تغیی ،راینیری بر معادالت بلندمدت رفتاری نخواهد داشت. بنابتاث
نتایج حاصله با  از انواع واردات، کدام هرگونه کاهش واردات با تغییر حجم واردات 

سازی یهبششده از مقادیر سازییهشبسازی مبنا مقایسه خواهد شد. انحراف نسبی مقادیر شبیه
ه به این تی دانست و با توجگونه مخاطرات سیاسی و امنییناتوان بیانگر اثر شده مبنا را می
ازی سیران است، شبیهاقتصاد اساختار واقعی  دهندهنشانشده ینتدو یفرض که الگو

نش های وارداتی واککه چگونه اقتصاد ایران به تغییر در شوک کردشده روشن خواهد انجام
، سرعت آوری اقتصادی دو مسالهنشان خواهد داد. در بررسی سناریوها با توجه مفاهیم تاب

 توجه است. یر شوک بر متغیرهای دیگر موردتاثحرکت به سمت تعادل اولیه و 
مقدار کاهش واردات کاالهای مصرفی و واسطه ،1391وارداتی سال  به شوک توجهبا 

سال  درصد 25ای مقدار سال گذشته متغیر و واردات کاالی سرمایه درصد 10ای برابر 
بیان دوره  در شده وارد. این مقادیر نزدیک به شوک ستشده ا گرفتهگذشته متغیر در نظر 

 است. شده،
 

 واردات کاالی مصرفیدر درصدی  10کاهش  -6-1
( حجم واردات 1386شده در یک سال ) یجاداشود که در اثر مخاطرات ابتدا فرض می

هد اردات نخوایری بر رفتار بلندمدت تقاضای وتاثیافته و این تغییر  ییرتغمحسوسی  صورتبه
 .ارائه شده استروند تغییر واردات کاالی مصرفی  (6)داشت. در نمودار 
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 درصدی واردات کاالی مصرفی 10کاهش  -6نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ

 

های اصــلی تاثیر در تولید ناخالص داخلی  یســممکان ،بعد تغییر واردت کاالی مصــرفی
در موجودی انبار و تغییر در نرخ اســتفاده از های تقاضــای کل و تغییر و از کانال شــده فعال

 یت تغییر در تولید ناخالص داخلی مشاهده خواهد شد.درنهاهای تولیدی و ظرفیت
 

 
 تقاضای کل در صورت تغییر واردات کاالی مصرفی -7نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ

 
 یضاتقا ،تقاضا به خارج به دلیل عدم انتقال بخشی ازدهد ( نشان می7)طور که نمودار همان
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 یافته است.کل افزایش
 

 
 تغییر واردات کاالی مصرفی در صورتتغییر نرخ استفاده از ظرفیت تولید  -8نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ

 
ستفاده نرخ  صرفی     از ظرفیت ا سبت واردات کاالی م های تولیدی از دو کانال تغییر در ن
( 7(، )6) ینمودارهادر  که ر موجودی انبار تحت تاثیر استوارداتی و تغییر د اقالمبه دیگر 

یر در موجودی  م تغیســیافته و مکانی با فعال شــدن تغییر نســبت کاالی وارداتی افزایش (8و )
نمایش داده شــده آثار این تغییر بر تولید ناخالص داخلی  (9نمودار )شــود. در انبار فعال نمی

کاالی مصــرفی بر تولید ناخالص داخلی مثبت   کاهش وارداتکه شــود مالحظه می اســت.
ست   سال  و ا شوک وارده   1386مقدار این تغییر در  ست که  صد  بوده ا  یبا کاهش یک در

صرفی، تولید ناخالص داخلی  صد افزایش   058/0 در واردات کاالی م ست. از این   در یافته ا
ــورترو،  به تغییر در حجم کاالهای وارداتی       یدرصـ ناگزیر  ــتیمکه    کاالهای   ، کاهش هسـ

 تواند بهترین پیشنهاد باشد.یرضروری میغمصرفی 
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 تغییر تولید ناخالص داخلی با تغییر واردات کاالی مصرفی -9نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ

 

 ای درصدی واردات کاالهای واسطه 10کاهش  -6-2
 ،مبنا نسبت به حالت دیگر متغیرها داشتن نگهبا ثابت  1386طبق برنامه سناریو گذشته در سال 

ا تقاضای کل ر ،دهیم. چنین تغییری هرچند در ابتدایمای را کاهش واردات کاالی واسطه
ر ای خود نهاده تولید بوده بر تولید اثبه دلیل اینکه واردات کاالی واسطه ، امادهدافزایش می

 خواهد کرد.  متاثرهای تولیدی را مستقیم دارد و نرخ استفاده از ظرفیت
 

 
 ایتغییر در واردات کاالی واسطه-10نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
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به     ــه ســـال بعدی جبران      ،ییر در معادله بلندمدت     تغعدم با توجه  این تغییر در طول سـ
 .شده استها نمایش داده یسممکانتاثیر این تغییر بر  (12( و )11)ی نمودارهاشود. در می

 

 
 ایبا تغییر واردات کاالی واسطهتغییر تقاضای کل  -11نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ

 

 
 ایتغییر در موجودی انبار با تغییر در واردات کاالی واسطه -12نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
 

افزایش تقاضا باعث تغییر ( نمایش داده شده است، 12( و )11)طور که در نمودارها همان
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اثر مثبت  های تولیدتواند بر نرخ استفاده از ظرفیتشده که می در موجودی انبار یتوجهقابل
ولید دارد. تاثیر منفی بر نرخ استفاده از ظرفیت ت ریالتغییر نسبت واردات. همچنین داشته باشد

های نرخ استفاده از ظرفیتدر نهایت  است. مشاهده قابل (13نمودار )برآیند این نیروها در 
 یر آن از دو کانال تغییر نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی و تغییرتاثو  یافتهتولیدی کاهش 

 شده است. نمایش داده (14)ای بر تولید در نمودار واردات کاالی واسطه
 

 
 یاهای تولیدی در صورت تغییر در واردات کاالی واسطهتغییر در نرخ استفاده از ظرفیت -13نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
 

 
 ایتغییر در تولید ناخالص داخلی در صورت تغییر در واردات کاالی واسطه -14نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
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 ایدرصدی واردات کاالی سرمایه 25کاهش  -6-3
سال       شته در  سناریو گذ شتن  نگهبا ثابت  1386همانند  سبت به حالت   دا دیگر متغیرها ن

((. در ابتدا سرمایه کل به 15م )نمودار )دهییمای را کاهش مبنا، واردات کاالی سرمایه
یه       ــرما به سـ ــتگی  یل وابسـ تاثر گذاری کاالی خارجی    دل تاثیر     م خواهد شـــد. مجموع 

شود. همچنین موجودی انبار و نرخ گذاری و واردات در تقاضای کل مشهود می سرمایه 
ستفاده از ظرفیت  ناخالص  و مجموع تاثیرات در تولید گرفته قرارهای تولید تحت تاثیر ا
 شود.داخلی آشکار می

 

 
 ایتغییر در واردات کاالی سرمایه -15نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ

 
ساس نمودار )  ضای  (، 16برا سرمایه    یجاداتقا ای خارجی با شده از عدم واردات کاالی 

 ند.کشود، بنابراین تقاضای کل کاهش پیدا میگذاری همراه میکاهش بیشتر در سرمایه
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 ای بر تقاضای کلتاثیر تغییر واردات کاالی سرمایه -16مودار ن

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ

 
بر  ایهیسرما یدر واردات کاال ییرتغ( به ترتیب نمایانگر تاثیر 22( تا )17نمودارهای )

 شتگذاری، انبایدی، سرمایهتول هاییترخ استفاده از ظرف، نانبار یدر موجود ییرتغ
 مدت وارداتی است. براساس این نمودارها، کاهش کوتاهناخالص داخل یه و تولیدسرما

اهش ی کازا درو  داشته استای تاثیر کمتری بر تولید ناخالص داخلی کاالی سرمایه
درصد  041/0ای، تولید ناخالص داخلی در همان سال فقط درصدی کاالهای سرمایهیک

ترتیب ینابهخواهد کرد.  متاثریشتر در بلندمدت سطح تولید را ب هرچندیابد. کاهش می
زایش اف چراکهاین نوع واردات بهترین نوع واردات جهت کمک به افزایش تولید است 

مدت، اقتصاد دهد و در صورت کاهش کوتاهذیری اقتصاد را افزایش نمیآن مخاطره
 دچار شوک نخواهد شد.
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 ای بر تغییر در موجودی انباریهتاثیر تغییر در واردات کاالی سرما - 17نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ

 
 
 

 
 های تولیدینرخ استفاده از ظرفیت بر ایهیسرما یکاال واردات در رییتغاثر  -18نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
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 گذاریسرمایه بر ایسرمایه یکاال واردات در رییتغ اثر -19نمودار 

 ع شپژوه هاییافته: ماخذ

 
 
 

 
 انباشت سرمایه بر ایسرمایه یکاال واردات در رییتغ اثر-20نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
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 تولید ناخالص داخلی بر ایسرمایه یکاال واردات در رییتغ اثر -21نمودار 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -7
گونه انواع واردات ایران نسبت به کاهش شوکآوری اقتصاد در این مقاله به بررسی تاب

ادی در ترین وظیفه سیستم اقتصحفظ سطح تولید اصلی ،منظور برای ایناست.  پرداخته شده
ر که توانایی ثبت آثار کاهش واردات ب شدکالن ساختاری طراحی  ینظر گرفته شد و الگو

های شوک بر واردات تولید ناخالص داخلی را در طول زمان داشته باشد، سپس سناریو
 اای بر این الگو اعمال شد و آثار آن در طول زمان بای و سرمایهکاالهای مصرفی، واسطه

 د کهشلحاظ شدت اثر بر تولید ناخالص داخلی و سرعت بازگشت به تعادل اولیه بررسی 
نتایج آن به شکل نسبت رشد تولید ناخالص داخلی به حالت اولیه )بدون شوک( بر رشد 

 ارائه شده است. (1)از واردات که مورد اعمال شوک بوده در جدول  جزئی
 

 قدرت اثرگذاری سال اول بروز شوک -1جدول 
برای سال  یموردبررسمتغیر 

 اول بروز شوک
شوک بر واردات 

 کاالی مصرفی
شوک بر واردات 

 ایکاالی واسطه
شوک بر واردات 

 ایکاالی سرمایه
GDPi−GDP0

GDP0
Mi−M0

M0

 058/0- 107/0 041/0 

 ع پژوهش هاییافته: ماخذ
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 نتایج در بردارنده سه نکته مهم است: 
الص داخلی ی بر تولید ناختوجهقابلنخست اینکه کاهش واردات کاالی مصرفی، تاثیر مثبت و  -

 است. برزمان سال 5که بیشتر از یطوربهدارد و با سرعت کمتری به تعادل اولیه باز خواهد گشت 
ترین شوک برای تولید ناخالص داخلی است و ای بزرگدوم آنکه واردات کاالی واسطه -

وسان ن بنابراین،در عرض دو تا سه سال بعد از بروز شوک به تعادل اولیه بازخواهد گشت. 
 .کندشدیدی را در تولید ناخالص داخلی ایجاد می

لص بر تولید ناخا را مدت کمترین تاثیروتاهای در کواردات کاالی سرمایه اینکه سوم -
لبته با ا .گذاردیمی بر تولید ناخالص داخلی اثر تربلندمدتبرای دوره  هرچند ،داخلی دارد

ز گذشت سه ی بعد ابررس موردتوجه به اصل شتاب و نتایج منطبق بر مبانی نظری در سناریو 
ده از ش یجادا ای فاصلهگونهسد و بهرسال این نوع واردات به بیشتر از حجم اولیه خود می

 کند. مطلوب را جبران می انباشت سرمایه

 وری باید دو گونه اقدامات صورت پذیرد: آشده در جهت افزایش تاب با توجه به مباحث مطرح
اجتناب از شوک و تاثیرپذیری کمتر در دروان قبل  مورد اول اقدامات در جهت -

شود با سازی به دست آمد، پیشنهاد میه از نتایج شبیهاست که بنابر آنچ بروز شوک
های تولید، توسعه اقتصادی کشور به سمت کاهش واردات کاالی تکمیل چرخه

ای حرکت کند و برای افزایش امنیت واردات، تعداد شرکای تجاری صادرکننده واسطه
ع کاال این نو ای به ایران افزایش یابد و شرکای استراتژیک برای وارداتکاالی واسطه

ای نیز عدم واردات آن در بلندمدت آثار بسیار انتخاب شود. درخصوص کاالهای سرمایه
ای همخربی بر تولید ناخالص داخلی دارند و بدیهی است در شرایط معمولی، سیاست

ی آورای باشد. از نگاه تابتجاری باید در جهت افزایش سهم واردات کاالهای سرمایه
رش های کوتاه دارند. بنابراین برای گسترین آسیب را در مقابل شوکاقتصادی نیز کمت

این نوع واردات، کمترین نگرانی وجود دارد. عالوه بر این، غالب منافع ناشی از واردات 
 شود.ی از این مسیر محقق میفناورمانند انتقال 

شوک  لیلاست که به د اقدامات در جهت تاثیرپذیری کمتر هنگام بروز شوک مورد دوم -
ود شای بر تولید ناخالص داخلی واقع میشدیدی که از سمت کاهش واردات کاالی واسطه

کاهش انواع  ،ای و در صورت ضرورتتمرکز روی حفظ سطح واردات کاالی واسطه باید
  ای باشد.ین واردات کاالهای واسطهتامدیگر واردات برای 
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