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چکیده:
با وجود اینکه تجارت آزاد منجر به توسعهی مزیتهای نسبی ،افزایش بهره وری عوامل تولیدد و
ایجاد ثروت در جامعه میشود ،اما کماکان موانع تجاری بهخصوص در کشورهای درحال توسعه
کاربرد دارد .موانع تجاری در قالب موانع تعرفهای و غیرتعرفهای قابل تقسیم هستند که شفافیت
موانع غیرتعرفهای کمتر بوده و اثر محدودکنندگی بیشتری دارند .از آنجایی که ایران در مسیر
پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار دارد ،ارزیابی اثرات این موانع بدر جریدان تجدارت کشدور
ضروری است .با توجه به رشد تقاضای جهانی برای کاالهای صنعتی ،در این مطالعه تالش شدده
است اثرات موانع تجاری بر صادرات و واردات صنایع کارخانهای مورد ارزیابی قدرار گیدرد .بدرای
این منظور ،با ارائه یک چارجوب نظری ،ابتدا به کمدک روش یوهانسدون – جوسدیلیو روابد
بلندمدت و سپس با استفاده از مکانیسم تصحیح خطا رواب کوتاهمدت تقاضای واردات صدنعتی
و عرضهی صادرات صنعتی ایران در دورهی  3333 -3313برآورد شدده اسدت .نتدای بدهدسدت
آمده نشان میدهد که موانع تعرفهای و غیرتعرفهای در بلندمدت بر تجارت صنعتی ایدران مدثثر
است .حال آنکه ،این موانع در کوتاهمدت تأثیر معنیداری بر صدادرات و واردات بخدش صدنعت
ندارند.
طبقهبندی F13 ،L60 :JEL
واژههای کلیدی :موانع تعرفهای ،موانع غیرتعرفهای ،صدنعت ،روش یوهانسدون – جوسدیلیو
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 .3مقدمه
امروزه دالیل و منافع حاصل از تجارت بر کسی پوشیده نیست .هر کشوری میتواند با
ایجاد و توسعه مبادالت بینالمللی با دیگر کشورها زمینهی رشد و توسعه اقتصادی خود
را فراهم کند .افزایش صادرات باعث افزایش سطح تقاضای کل میشود .در نتیجه ،حجم
فعالیتهای اقتصادی در کشور صادرکننده افزایش مییابد و در نهایت باعث افزایش
سطح تولید کشور میشود .به همین صورت افزایش واردات به خصوص واردات واسطهای
و سرمایهای اغلب باعث افزایش سطح فعالیتها و تولیدات داخلی شده و راه رسیدن به
توسعه را فراهمتر میکند .در این بین کاالهای صنعتی به لحاظ ایجاد ارزش افزودهی
باال در تولید ناخالص داخلی و نیز رشد تقاضای جهانی برای کاالهای ساخته شده
کارخانهای ،از اهمیت زیادی برخوردارند .صادرات کاالهای صنعتی سبب افزایش
درآمدهای ارزی و تسریع رشد اقتصادی میشود .همچنین بر اسا نظریههای جدید
رشد اقتصادی و تجارت ،واردات کاالهای صنعتی سبب سرریز فناوری از کشورهای
تجاری شده و از طریق ارتقاء بهرهوری سبب افزایش رشد اقتصادی میشود.
با این وجود برخی از کشورها برای حفظ منافع گروههای خاص داخلی انواع موانع
تجاری را وضع میکنند .ابزارهای حمایت یا از دید کشور مقابل موانع تجاری به دو گروه
موانع تعرفهای و غیر تعرفهای قابل تقسیم هستند .وضع تعرفه یا موانع غیر تعرفهای
نظیر سهمیهبندی واردات عالوه بر اینکه درآمدی را نصیب دولت میکند و تولیدات
داخل را مورد حمایت قرار میدهد ،هزینه هایی را نیز برای مصرفکنندگان داخلی و کل
اقتصاد دربر دارد .البته موانع غیر تعرفهای در مقایسه با موانع تعرفهای از شفاقیت
کمتری برخوردار هستند و آثار سوئی مانند ناکارایی مکانیزم تجاری و مختل شدن
رواب تجای میان کشورها را به دنبال دارند.
با توجه به ساختار صنعتی ایران که قسمت عمدهای از نیازهای خود را از طریق واردات
برآورده می کند ،بسیاری از اقالم صادرات صنعتی کشور به مقدار زیادی به واردات
(واسطهای – سرمایهای) وابسته است .بدین ترتیب صادرات و واردات صنایع کارخانهای
ایران ارتباط تنگاتنگی با موانع تجاری دارند .درواقع موانع تجاری عالوهبر واردات بخش
صنعت بر صادرات صنعتی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار است .با توجه به
اهمیت نقش صنعت برای گسترش سهم بازرگانی بینالمللی کشور ،این مطالعه به
ارزیابی اثرات محدودیتهای تجاری بر تجارت خارجی از کانال بخش صنعت در دورهی
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 3333-3313با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) 3میپردازد و به
این سثال پاسخ میدهد که موانع تعرفهای و غیرتعرفهای به چه میزان بر صادرات و
واردات صنعتی ایران از دو جنبه کوتاهمدت و بلندمدت تأثیرگذار است.

 .2پیشینه تحقیق
 .3-2ادبیات نظری
نظریههای تجارت بین الملل در قرن هفدهم میالدی با دیدگاه مرکانتالیستها 1آغاز شد.
آن ها اعتقاد داشتند که یک کشور فق با ضرر سایر کشورها میتواند از تجارت
بینالملل منافعی را بهدست آورد .آدام اسمیت ،3تئوری مزیت مطلق را مطرح کرد و
مبنای تحلیلش از اقتصاد و تجارت را بر تقسیم کار و تخصص قرار داد .اما ریکاردو ،
تجارت بینالملل را در چارچوب نظریهی اصلی ارزش کار مورد تحلیل قرار داده و
نظریهی مزیت نسبی را ارائه کرد .هابرلر 3با تبیین قانون مزیت نسبی بر اسا
نظریههای هزینه فرصت ،قانون ریکادو را از بن بست نجات داد .هکشر و اوهلین با بیان
نظریه ی شدت استفاده از عوامل تولید معتقد بودند که تفاوت در فراوانی عوامل تولید
ایجادکنندهی تجارت است .پس از آن ها اقتصاددانان زیادی به ارائه نظریه پرداختند.
گسترش تجارت خارجی موجب می شود که تشکیالت تجاری و نیز اقتصاد کشور به
کشفهای جدیدی در مدیریت اقتصادی ،بهبود تکنولوژی و شیوههای بهتر تولید تشویق
شوند؛ از این رو فرصت هایی که در گذشته مورد چشمپوشی قرار میگرفتند به منابع
اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل می شوند.
 .3 -3-2واردات

یکی از ارکان اصلی تجارت خارجی واردات است .واردات از یک طرف نشاندهندهی
امکانات اقتصادی جهان در تولید کاالها و مواد است و از طرف دیگر یکی از عواملی است
که می تواند میزان مبادله و رابطه تجاری با خارج و همچنین مقدار نیاز و وابستگی
اقتصاد داخلی کشورها را مشخص میکند (ایزدی .)3311 ،واردات میتواند اقتصاد
داخلی را از طریق ایجاد رقابت در هر دو زمینهی کیفیت (کاالهای رقیب وارداتی) و
1

. Vector Error Correction Model
. Mercantilist
3
. Adam Smith
4
. David Ricardo
5
. Haberler
6
. Hecksher and Ohlin
2
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قیمت (تشویق برای کاهش هزینه) کمک کند .ورود و هدایت نهادههای سرمایهای و
واسطهای که بیشتر در دستر نیستند ،اقتصاد داخلی را به تولید محصوالت زیاد و
متنوع تشویق میکند و زمینهی صادرات بیشتر و در نتیجه حضوری فعال در عرصهی
تجارت بینالملل را فراهم میآورد .ترکیب کاالهای وارداتی هر کشوری تابعی از
چگونگی اقتصاد داخلی آن کشور است .با توجه به نوع ترکیب کاالهای وارداتی (کاالهای
واسطهای ،کاالهای سرمایهای و کاالهای مصرفی) تا حد زیادی میتوان به ساختار
اقتصادی کشورها پیبرد .روند توسعه اقتصادی ،چگونگی مصرف ،درجهی رفاه و وضع
وابستگی کشورها نیز از ترکیب کاالهای وارداتی مشخص میشود.
به لحاظ نظری تابع تقاضای واردات را میتوان مبتنی بر برخی فروض از طریق فرایند
حداکثرسازی مطلوبیت 3با توجه به قید بودجه ،حداکثر کردن سود 1و یا حداقل کردن
هزینه 3استخراج کرد .در فرایند حداکثرسازی مطلوبیت با توجه به قید بودجه ،فرض
میشود مصرفکنندگان یک کشور با  nکاالی مصرفی مواجهاند به طوری که
در خارج تولید
در داخل کشور و کاالهای
میشوند .تابع مطلوبیت جمعی کشور مزبور تابعی از کل کاالهای تولید شده در داخل و
و
خارج است .چنانچه قیمت کاالهای تولید شده در داخل را با
نشان دهیم در این حالت
قیمت کاالهای تولید شده در خارج را با
میتوان کل هزینه ای که کشور موردنظر با توجه به قید بودجهاش صرف خرید کاال در
داخل و خارج می کند را به صورت زیر نشان داد :
()3
حال با حداکثر کردن تابع مطلوبیت جمعی با توجه به قید بودجه کشور و با استفاده از
روش الگرانژ ،خواهیم داشت:
()1
بر اسا شرای
میشود :
()3

مرتبه اول حداکثرسازی ،تقاضای واردات به صورت زیر استخراج

1

. Utility Maximization
. Profit Maximization
3
. Cost Minimization
2
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یعنی واردات تابعی از سطح قیمتهای داخلی ،قیمتهای خارجی و درآمد ملی است.
بنابراین طبق فرایند حداکثرسازی مطلوبیت جامعه با توجه به محدودیت بودجهی
کشور ،تابع تقاضای واردات در شکل مرسوم و سنتی آن حاصل میشود:
( )
که در آن واردات تابعی مستقیم از درآمد و تابعی معکو

از قیمتهای نسبی است

(تشکینی و باستانی.)3313 ،
 .2-3-2صادرات

صادرات ،دیگر رکن اساسی تجارت خارجی است .نظریههای رشد سنتی کالسیک و
نئوکالسیک به وجود رابطه میان افزایش صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و
معتقدند که توسعه اقتصاد بینالملل منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخشهای
صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا
به بخشهای تجاری میشود که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک کند .به طور
کلی اثرات جانبی رشد صادرات بر تولید عبارتند از افزایش بهرهوری عوامل تولید،
کارایی در تخصیص منابع ،پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی روز ،فراهم آوردن
امکان استفاده از صرفه های ناشی از مقیا و افزایش تخصص نیروی کار (رازینی و
قبادی .)3313 ،همچنین گسترش صادرات باعث بهبود عرضه ی ارز و شرای رقابتی آن
می شود ،افزایش پس اندازهای داخلی را به همراه دارد و ارز الزم برای واردات را فراهم
میکند.
برآورد تابع عرضه صادرات در انتخاب سیاستهای بهینه اقتصادی دارای اهمیت است.
کهلی )3311( 3صادرات را به عنوان تکنولوژی تولید شامل دو نوع کاالهای مصرفی )(C
و سرمایهای ) (Iدرنظر گرفته و واردات ) (Mرا به عنوان یک عامل تولید در کنار نیروی
کار ) (Lو سرمایه ) (Kقرار داده است .وی فرض کرده است که بازار کاال و عوامل تولید
کامال رقابتی هستند .در نتیجه سطح سود حداکثرکننده دو ستاندهای (کاالهای مصرفی
و سرمایهای) و سه نهادهای (نیروی کار ،سرمایه و واردات) به واسطهی تابع تولید
مشترک ترانسلوگ 1به صورت زیر در نظر گرفته می شود:

. Kohli
. Translog Product Function

1
2

6
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()3
به طوری که  Pبردار قیمت کاالها و  Xبردار عوامل تولید است .با توجه به اینکه تابع
سود همگن خطی است و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیا  ،بر اسا
تابع عرضه صادرات به صورت زیر استخراج میشود :

لم هوتلینگ

3

( )
کهلی نتیجهگیری می کند که چون سود بنگاه تحت هزینه ثابت به حداکثر میرسد،
عرضهی صادرات تحت تأثیر مستقیم تغییرات قیمت و ظرفیت تولیدی قرار میگیرد.

 .2-2مطالعات تجربی
3

هوکیو )1003( 1با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ) (CGEمطالعهای
باعنوان اثر کاهش تعرفه بر اقتصاد بنگالدش ،انجام داده است .این مطالعه شامل 1
صنعت 3 ،کاال و  3عامل تولید نیروی کار ،سرمایه و زمین است .نتای نشان میدهند
که کاهش تعرفه ها تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهد و باعث ایجاد اشتغال
میشود .همچنین آزا دسازی در کوتاهمدت یک محرک برای رشد اقتصادی است .کاهش
تعرفهها بیش ترین اثر مثبت را روی صنایعی داشته است که جنبه صادراتی داشتهاند.
سقیب و تانجا ( )1003محدودیتهای غیرتعرفهای که کشورهای عضو اتحادیه جنوب
شرقی آسیا ( آ سه آن) و سریالنکا در مقابل صادرات هند اعمال کردند را مورد بررسی
قرار دادند .نتای حاکی از آن است که محدودیتهای غیرتعرفه ای کشورهای مذبور طی
دورهی  3331-1003سیر صعودی داشتهاست.
چمینگو ودسوز )1001( 3نشان دادهاند که  31درصد قیمت داخلی کاالهای وارداتی
سوریه تحت تأثیر موانع غیرتعرفهای است در حالی که سهم تعرفهها از این قیمتها تنها
 1درصد است .نتای تجربی این مطالعه نشان میدهد که حذف محدودیتها مقداری به
خصوص در ترکیب با حذف محدودیتهای ارزی ،میتواند اثر قابل مالحظهای روی
حجم تجارت ،فعالیتهای داخلی و رفاه خانوارها داشته باشد.
1

. Hotteling
. Hoque
3
. Computable General Equilibrium
4
. Saqib and Tneja
5
. Chemingui and Dessus
2
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ویکتوریو )1003( 3با استفاده از روش حداقل مربعات غیر مستقیم (ILS)1و مدل
تصحیح خطا ،آثار حذف تعرفه بر واردات کشاورزی تایلند از نیوزلند را مورد ارزیابی قرار
داده است .بر اسا نتای به دست آمده ،حذف تعرفه موجب افزایش حجم واردات به
میزان  1/میلیون تن میشود .در کل این مطالعه پیشبینیهای نظری در مورد حذف
تعرفه را تأیید میکند.
اسالم و همکاران )1030( 3در مطالعهای تحت عنوان اثرات محدودیتهای تجاری بر
تجارت الوار در مالزی ،از نرخ تعرفهی موزون وارداتی به عنوان شاخص محدودیتهای
تعرفهای استفاده کردهاند .نتای نشان میدهند که کاهش محدودیتهای تجاری همواره
منجر به افزایش تولید الوار نمیشود زیرا تغییر در تولید الوار به قیمت عوامل تولید و
قیمت چوب درخت نیز بستگی دارد.
اشرافی ( )3313در مطالعهی خود تحت عنوان برآورد تأثیرات سیاستهای تجاری بر
صادرات بخش صنعت ،با استناد به کشش صادرات نسبت به واردات ،از واردات واسطهای
به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر صادرات بخش صنعت استفاده کردهاست .درواقع،
پژوهشگر اثر موانع تعرفه ای را به صورت غیرمستقیم و از طریق واردات واسطهای روی
صادرات صنعتی ارزیابی کردهاست .بر اسا نتای تجربی مطالعهی اشرافی ،تعرفه به
عنوان یک ابزار حمایتی از طریق واردات بر صادرات تأثیرگذار است.
جالل آبادی و همکاران (  ،)331تابع تقاضای ورادات کاالهای سرمایهای – واسطهای
صنعت ایران را با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ) (VARو همگرایی یوهانسون
مورد تجزیه و تحلیل قرا دادهاند .در این مطالعه از نسبت درآمدهای مالیاتی به ارزش
اسمی واردات به عنوان موانع تعرفهای استفاده شدهاست .نتای حاصل نشان میدهد که
مقدار تقاضای واردات با نرخ تعرفه رابطه معکو دارد اما به طور عمده به وسیلهی
نوسانهای نرخ حقیقی ارز و درآمد سرانه حقیقی تحت تأثیر قرار میگیرد.
پاکباز ( )3313تابع تقاضای واردات کل ایران طی  33 3-331را برآورد کرده است.
وی دو متغیر واردات غیرگمرکی و ظرفیت وارداتی را به عنوان شاخص موانع غیرتعرفه
ای در دوحالت جداگانه وارد الگوی تقاضای واردات کرده است .نتای برآوردی نشان
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میدهند که موانع غیرتعرفهای بر تقاضای واردات گروه کاالهای واسطهای بیشترین
تأثیر را به جا گذاشته است.
در اغلب مطالعات ذکر شده تنها موانع تعرفهای در الگوی تقاضای واردات لحاظ شده
است .پاکباز ( )3313نیز تنها موانع غیرتعرفهای را مورد توجه قرار داده است .در واقع
در هیچ کدام از مطالعات مذکور موانع تعرفهای و غیر تعرفه ای به طور همزمان وارد
الگوی تقاضای واردات نشده است .همچنین نه در مطالعات داخلی و نه در مطالعات
خارجی اثر موانع تعرفهای بر صادرات مورد ارزیابی قرا نگرفته است و فق اشرفی
( )3313با لحاظ کردن واردات واسطهای در تابع عرضه ی صادرات به صورت غیر
مستقیم اثر محدودکنندگی نرخ تعرفه بر صادرات را ارزیابی کردهاست .از اینرو در این
مطالعه سعی میشود با بکارگیری همزمان موانع تعرفهای و غیرتعرفهای در تابع تقاضای
وارد ات و همچنین استفاده مستقیم از نرخ تعرفه در عرضه ی صادرات ،اثرات موانع
تجاری بر تجارت صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

 .3روش تحقیق
 .3-3الگوی تقاضای واردات
براسا

مسائل بهینهیابی ذکر شده در قسمت ( )3-1در مورد تقاضای واردات ،تابع

تقاضای واردات تحت تأثیر نسبت قیمتهای وارداتی به قیمتهای داخلی

و

درآمد ) (Yاست .بر این اسا محسن خان )331 ( 3در یک الگوی لگاریتمی و در
وضعیت تعادل ،تقاضای واردات را به صورت زیر در نظر گرفته است:
()1
وضع تعرفه از سوی یک کشور بزرگ روی قیمتهای جهانی اثر میگذارد و موجب
بهبود رابطه مبادله کشور بزرگ میشود .اما وقتی یک کشور کوچک به وضع تعرفهی
وارداتی اقدام میکند ،این عمل هیچ تأثیری بر قیمتهای حاکم بر بازارهای جهانی آن
کاال ندارد .در حالی که قیمت داخلی کاالی وارداتی برای تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان کشور کوچک به اندازهی تعرفه افزایش مییابد .از آنجایی که ایران در
عمده کاالهای وارداتی خود کشور کوچکی به حساب می آید ،وضع تعرفه موجب افزایش
قیمتهای داخلی کاالهای وارداتی می شود:
. Khan

1
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()1
قیمت داخلی کاالهای وارداتی و  Tنرخ تعرفه است .در این مطالعه از
بهطوری که
نسبت درآمد مالیاتی به ارزش اسمی واردات به عنوان نرخ تعرفه استفاده شدهاست.
وجود موانع غیرتعرفهای یکی دیگر از عوامل افزایش قیمتهای داخلی کاالهای وارداتی
در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است .در ایران اگرچه مطابق ماده  333قانون
برنامه سوم و بند "ز" قانون  33برنامه چهارم توسعه ایجاد هرگونه محدودیت
غیرتعرفه ای برای واردات کاال به کشور ممنوع است ،اما کماکان محدودیتهای
غیرتعرفهای کاربرد دارد و به شکلهای مختلفی واردات را کنترل میکند (پاکباز،
 .)3313با فرض وجود تراز تجاری ،ارزش واردات با ارزش صادرات برابر است بهطوری
که :
() 3
بنابراین حجم واردات تابعی از نسبت ارزش صادرات به قیمتهای وارداتی است ،یعنی:
()30

رابطه ( )30ظرفیت وارداتی را نشان میدهد .در صورتی که درآمدهای ارزی حاصل از
صادرات کاهش یابد ،حجم واردات با محدودیت مواجه میشود .در واقع ظرفیت وارداتی
میتواند یک جایگزین برای موانع غیرتعرفهای باشد که تقاضای واردات ایران با آن
مواجه است .با وجود این که در کل دوره مورد بررسی فرض تراز تجاری یک فرض دقیق
نیست؛ اما به طور تقریبی با واقعیت انطباق دارد .به همین دلیل با توجه به نبود
اطالعات کافی برای موانع غیرتعرفهای ،ظرفیت وارداتی بهترین جایگزین برای موانع
مذکور است .از این رو ،در تصریح الگوی تقاضای واردات ایران عالوه بر متغیرهای مربوط
به قیمتهای نسبی و فعالیت ،از دو متغیر نرخ تعرفه متوس ) (Tو ظرفیت وارداتی )(F
بهعنوان جایگزینی برای موانع تعرفهای و غیرتعرفهای استفاده شده است:
()33
اما در معادله ی فوق ،تعدیل واکنش متغیرهای توضیح دهنده واردات در معادله بدون
هیچگونه تأخیری فرض شده است .در حالی که در عمل به دلیل وجود هر یک از این
عوامل تعیینکننده ،ممکن است واردات بیوقفه انجام نشود .بنابراین با درنظر گرفتن
وجود وقفه های متغیرها و به منظور ارزیابی رفتار متقابل متغیرهای تقاضای واردات ،در
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تصریح الگو متغیرهای مورد نظر در تابع تقاضای واردات در قالب یک الگوی
خودرگرسیون برداری (VAR) 3به صورت زیر در نظر گرفته میشود:
()31
که در آن
لگاریتم واردات صنعتی در زمان t
لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت در زمان t
لگاریتم شاخص قیمت نسبی واردات در زمان t
در زمان t

لگاریتم تعرفه متوس
لگاریتم ظرفیت وارداتی در زمان t
همچنین X ،بردار دربرگیرنده ی متغیرهای حاضر در الگوی تقاضای واردات است که
رواب تعادلی بلندمدت میان متغیرها را نشان میدهد .برای پیوند دادن رفتار کوتاهمدت
 Xبه مقادیر تعادلی بلندمدت آن ،می توان با استفاده از روش یوهانسون )3330( 1و
یوهانسون – جوسیلیو ( )3333و مکانیزم تصحیح خطا ) (ECMبه آزمون اثرگذاری
موانع تعرفهای و غیرتعرفه ای و سایر متغیرها بر تقاضای واردات صنعتی پرداخت و رواب
بلندمدت و کوتاهمدت مربوط به آن را برآورد کرد .بنابراین ،رابطهی ( )33را میتوان به
صورت زیر برای برآورد مدل بازسازی نمود:
()33
جزء استوکاستیک عامل اخالل در زمان است.

 .2-3الگوی عرضه صادرات
همانطور که در قسمت ( )1مطرح شد ،کهلی چنین نتیجهگیری میکند که چون سود
بنگاه تحت محدودیت هزینه ثابت به حداکثر میرسد ،پس عرضهی کاالهای صادراتی
تحت تأثیر مستقیم تغییرات قیمت و ظرفیت تولیدی قرار میگیرد .عالوه بر سطح
قیمتهای داخلی در ادبیات موضوع ،عرضه ی صادرات تحت تأثیر قیمت نسبی صادرات
(قیمت صادراتی به قیمت داخلی) نیز قرار میگیرد .از نظر خان و نایت )3311( 3با
افزایش قیمت صادراتی نسبت به قیمتهای داخلی تمایل تولیدکنندگان برای عرضهی
کاال به بازارهای خارجی افزایش مییابد .همچنین با افزایش تولید ناخالص داخلی،
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ظرفیت تولیدی صادرکنندگان برای عرضه محصوالت بیشتر به بازارهای جهانی افزایش
مییابد .بر این اسا یک تابع عرضه صادرات به صورت زیر قابل تصریح است:
( )3
که در آن

،

و

به ترتیب لگاریتم صادرات ،لگاریتم قیمت

نسبی صادرات و لگاریتم تولید ناخالص داخلی هستند .کشورهای درحال توسعه مانند
ایران ،به دلیل کمبود نهادههای تولید به خارج وابسته هستند و نهادههای سرمایهای
وارداتی صنعت در تولید کاالهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند و از نقش و کارایی
باالیی نسبت به نهادههای داخلی برخوردارند (فرجادی و لعلی .)331 ،طیبی و توکلی
( )3313در مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که صادرات غیرنفتی در بخش صنعت ایران
به نوسانهای واردات واسطهای – سرمایهای حسا است .با توجه به تأثیرپذیری
واردات از موانع تعرفهای ،می توان گفت تعرفه بر صادرات نیز اثرگذار است .از اینرو در
این مطالعه عالوه بر متغیرهای قیمت نسبی و فعالیت ،از نرخ متوس تعرفه نیز در
تصریح الگوی عرضه صادرات بخش صنعت استفاده شده است:
()33
باید توجه داشت که وقتی رفتار چند متغیر سری زمانی در یک الگو مورد ارزیابی قرار
میگیرد ،الزم است ارتباط متقابل بین آنها نیز در نظر گرفته شود .برای این کار یک
راه حل تنظیم و برآورد یک الگوی معادالت همزمان است .اگر معادالت این الگو شامل
وقفه های متغیرها نیز شود ،اصطالحا آن را الگوی سیستم معادالت همزمان پویا
مینامند .از این رو در این مطالعه متغیرهای موردنظر در تابع عرضه صادرات در قالب
یک الگوی خود رگرسیون برداری ) (VARبه صورت زیر در نظر گرفته میشوند:
( )3
که در آن
لگاریتم صادرات صنعتی در زمان t
لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت در زمان t
لگاریتم شاخص قیمت نسبی صادرات در زمان t
لگاریتم تعرفه متوس در زمان t
همچنین Y ،برداری است که رابطهی تعادلی بین صادرات و سایر متغیرها را نشان
میدهد .اکنون برای پیوند دادن رفتار کوتاهمدت به مقادیر تعادلی بلندمدت آن ،میتوان
در عمل به کمک روش یوهانسون ( )3330و یوهانسون – جوسیلیو ( )3333و
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مکانیزم تصحیح خطا به آزمون اثرگذاری موانع تعرفهای و سایر متغیرها بر عرضهی
صادرات صنعتی پرداخت و رواب بلندمدت و کوتاهمدت مربوط به آن را برآورد کرد.
بنابراین ،رابطهی ( )33را میتوان به صورت زیر برای برآورد مدل بازسازی نمود:
()31
جزء استوکاستیک عامل اخالل در زمان است.
برای جمع آوری اطالعات و آمارهای مورد نیاز جهت پردازش الگوهای مطالعه از منابعی
همچون مرکز آمار ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سالنامههای آماری
گمرک جمهوری اسالمی ایران و سایر سایتهای آماری مربوطه استفاده شدهاست.
تمامی سریهای زمانی مورد استفاده ،فاصله زمانی سالهای  3333-3313را دربر
میگیرد.

 .برآورد مدل
جهت تعیین رابطه ی بین موانع تجاری و تجارت صنعتی ،در بخش حاضر سعی میشود
که معادالت معرفی شده در بخش قبل برآورد شود و رواب بلندمدت آنها با استفاده از
روش همجمعی یوهانسون بهدست آید .همچنین ،نشان داده میشود که رواب
کوتاهمدتی که از الگوی تصحیح خطا به دست آمده بیانگر نقش تعادلی و بلندمدت
متغیرها در تعدیل نوسانهای کوتاهمدت هستند.

 .3-4آزمونهای شناختی
 .3-3-4آزمون ریشه واحد متغیرها

برای استفاده از روش یوهانسون و جوسیلیو  ،تعیین مرتبهی جمعی متغیرها با بررسی
مانایی آنها مشخص میشود .از طرفی شرط الزم برای استفاده از این روش ،یکسان
بودن درجه جمعی متغیرهای دخیل در الگوست .بنابراین برای بررسی مانایی و ریشه
واحد دادهها از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته (ADF) 3استفاده میشود .در این آزمون
اگر قدرمطلق آمارهی آزمون از کمیت بحرانی ارائه شده ( در حالت وجود عرض از
مبدأ ،-1/313در حالت وجود روند و عرض از مبدأ  -3/310و در حالت عدم وجود روند
و عرض از مبدأ  )-3/333بزرگتر باشد ،فرضیهی صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد
میشود .نتای این آزمون برای متغیرهای حاضر در معادلهی ( )33و ( )31در جدول ()3
گزارش شده است.
1
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جدول  .3نتایج آزمون دیکی -فولر برای متغیرهای مورد استفاده در الگوی تقاضای
واردات و عرضه صادرات صنعتی در سطح
متغیر

تعداد وقفه

آماره آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته )(ADF

کمیت بحرانی

LnIM

3

0/3 0

-3/333

LnYI

3

-1/111

-3/310

LnPM

3

-0/30

-3/333

LnT

3

-3/ 3

-3/333

LnF

3

-3/330

-3/333

LnEX

3

3/333

-3/333

LnPX

3

-1/033

-1/313

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به جدول ( )3مشاهده می شود که قدرمطلق آماره ی آزمون دیکی – فولر
تعمیمیافتهی محاسبه شده هر یک از متغیرهای بردار  VARتقاضای واردات و عرضهی
صادرات در سطح ،از قدرمطلق کمیت بحرانی کوچکتر بوده و بنابراین فرضیه صفر یا
وجود ریشه واحد را نمیتوان رد کرد .یعنی تمامی متغیرها در سطح نامانا هستند .وجود
تکانههای پیشبینی نشده در حوزه تجارت خارجی باعث میشود متغیرها از الگوی
خاصی پیروی نکرده و دچار نوسان شوند .از این رو برای رفع نامانایی متغیرها از روش
تفاضلگیری استفاده میشود.
جدول .2نتایج آزمون دیکی -فولر برای متغیرهای مورد استفاده در الگوی تقاضای
واردات و عرضه صادرات صنعتی در تفاضل مرتبه اول
متغیر

تعداد وقفه

آماره آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته )(ADF

کمیت بحرانی

LnIM

3

- /1

-3/333

LnYI

3

- /13

-3/310

LnPM

3

-3/3

-3/333

LnT

3

- /13

-3/333

LnF

3

- /113

-3/333

LnEX

3

- /133

-3/333

LnPX

3

- / 13

-1/313

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که در جدول ( )1نشان داده شده است ،تمامی متغیرهای موجود در الگوی
تقاضای واردات و الگوی عرضه صادرات با یک بار تفاضل گیری مانا شده و جمعی از
مرتبه یک هستند .اما به کمک روش همجمعی یوهانسون و جوسیلیو میتوان
رگرسیونی را بدون هرا از کاذب بودن بر اسا سطح متغیرهای سری زمانی برآورد
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کرد .زیرا هرچند خود این سریهای زمانی دارای روند (تصادفی) هستند اما در طول
زمان یکدیگر را به خوبی دنبال میکنند به نحوی که تفاضل بین آنها باثبات (مانا)
است (نوفرستی .)3311 ،از آن جا که شرط الزم برای استفاده از این روش در برآرود
رواب بلندمدت مانایی متغیرها از یک درجه و به طور کلی مانا بودن ترکیب خطی آنها
از درجه ی صفر است ،پس امکان استفاده از روش مزبور در اینجا که تمامی متغیرها
جمعی از مرتبه یک هستند ،وجود دارد (اندر .)1000 ،
 .2-3-4تعیین وقفه بهینه در مدل VAR

با توجه به این که تعداد مشاهدات مورد استفاده در این پژوهش کمتر از  300است ،از
معیار شوارز -بیزین ) (SBCاستفاده میشود .در نرمافزار طبق معیار فوق مرتبهای مورد
قبول واقع می شود که الگوی آن مقدار شوارز کمتری نسبت به سایر الگوها داشته باشد.
بر اسا نتای بهدست آمده مقدار آماره ی شوارز -بیزین ) (SBCمربوط به وقفه اول
در الگوی تقاضای واردات و عرضهی صادرات به ترتیب برابر  1/ 1و  3/ 1است .در
حالی که مقدار معیار مربوط به وقفهی دوم برای تابع تقاضای واردات  /03و برای تابع
عرضه صادرات  3/3است .در نتیجه تعداد وقفههای مناسب هم در الگوی تقاضای
واردات و هم در الگوی عرضه صادرات برابر یک است.
 .3-3-4آزمون نرمال بودن جمالت اخالل

نظر به این که روش یوهانسون و جوسیلیو مبتنی بر خوش رفتار بودن جمالت اخالل
است ،آزمون نرمال بودن جمالت اخالل انجامگرفته که نتای آن در جداول ( )3و ( )
آمده است .آمارهی  JBمبتنی بر توزیع  ،نشان میدهد که هر یک از باقیماندههای
معادالت مربوط به متغیرها در سیستم  VARتقاضای واردات و عرضه صادرات نرمال
است.
جدول  .3نتایج آزمون نرمال بودن جمالت اخالل در الگوی  VARتقاضای واردات صنعتی
متغیر

آمارهی آزمون Jarque-Bera

LnIM

3/13

LnYI

/033

LnPM

3/31

LnT

3/333

LnF

3/113

منبع :یافتههای پژوهش(=3/33

)
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جدول .4نتایج آزمون نرمال بودن جمالت اخالل در الگوی  VARعرضه صادرات صنعتی

متغیر

آمارهی آزمون Jarque-Bera

LnEX

3/313

LnYI

3/01

LnPX

3/ 03

LnT

3/ 30
منبع :یافتههای پژوهش(=3933

)

 .2-4برآورد الگو
 .3-2-4تعیین تعداد بردارهای همجمعی و روابط بلندمدت

برای تعییین تعداد بردارهای همجمعی و به طور کلی مشخص کردن رواب بلندمدت،
دو آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر انجام میشود .نتای آزمونهای حداکثر مقدار
ویژه و اثر برای الگوی تقاضای واردات و عرضه صادرات در جداول ( )3و ( ) به صورت
خالصه گزارش شده است .همانطور که مشاهده میشود آزمون حداکثر مقدار ویژه
تعداد بردارهای همجمعی در الگوی تقاضای واردات را یک تعیین میکند ،زیرا مقدار
آمارهی آزمون مربوط به آن  11/11013است که از کمیت بحرانی  11/31 3در سطح
اهمیت  3درصد کوچکتر است .همچنین ،بر اسا اطالعات مربوط به آزمون حداکثر
مقدارویژه برای الگوی عرضه صادرات مندرج در جدول ( ) میتوان وجود یک بردار
همجمعی را پذیرفت .زیرا مقدار آمارهی آزمون در این رابطه  13/3 03است که از
کمیت بحرانی  13/11313در سطح اهمیت  3درصد کمتر است .اطالعات مربوط به
آزمون اثر برای الگوی تقاضای واردات و عرضهی صادرات ،نتای آزمون حداکثر مقدار
ویژه در مورد هر دو الگو را تأیید میکند .زیرا مقدار آمارهی آزمون برای الگوی تقاضای
واردات و عرضه ی صادرات صنعتی به ترتیب  1/333 0و  33/13333است .در حالی
که کمیت بحرانی مربوط به آنها معادل  1/13 33و  1/33313است.
جدول  .5نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمعی در الگوی
تقاضای واردات صنعتی
آزمون حداکثر مقدار
ویژه
فرضیه
صفر

فرضیه
مقابل

آزمون اثر
آماره آزمون

کمیت
بحرانی

11/31133

33/11 11

31 /3 31

11/11013

11/31 3

1/333 0

فرضیه
صفر

منبع :یافتههای پژوهش

فرضیه
مقابل

آماره
آزمون

کمیت
بحرانی
3/13113
1/13 33
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جدول  .6نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای همجمعی در الگوی
عرضه صادرات صنعتی
آزمون حداکثر
مقدار ویژه
فرضیه
صفر

فرضیه
مقابل

آزمون اثر
آماره آزمون

کمیت
بحرانی

301/0 33

31/33131

3 /1001

13/3 03

13/11313

33/13333

فرضیه
مقابل

فرضیه
صفر

آماره آزمون

کمیت
بحرانی
3/11 30
1/33313

منبع :یافتههای پژوهش

پس از تعیین تعداد بردار همجمعی برای هر دو الگو ،مرحلهی بعد برآورد رگرسیون با
استفاده از روش یوهانسون برای به دست آوردن ضرایب بلند مدت است .در جدولهای
( )1و ( )1بر اسا تعداد بردارهای بهدست آمده در جدولهای ( )3و ( ) ضرایب
نرمالیزه شده برای این بردارها نشان داده شده است.
جدول  .7ضرایب بلندمدت در الگوی برآورد شدهی تقاضای واردات صنعتی
متغیر

LnIM

LnYI

LnPM

LnT

LnF

ضریب متغیر

3

3/13

0/3

-0/33

0/33

انحراف معیار

-

0/1

0/13

0/03

0/0

آمارهیt-student

-

3 /30

0/33

-33/ 1

/0

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  .8ضرایب بلندمدت در الگوی برآورد شدهی عرضه صادرات صنعتی
متغیر

LnEX

LnYI

LnPX

LnT

ضریب متغیر

3

3/30

1/ 1

-0/30

انحراف معیار
آمارهی t-student

-

3/0
1/33

0/11
3/30

0/03
- /03

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که مشاهده می شود ،تمامی ضرایب برآورد شده بردار همجمعی (بجز ضریب
مربوط به شاخص قیمت وارداتی) که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی
تفاضای واردات را نشان میدهند ،از نظر آماری معنیدار هستند .نتای جدول ( )1نشان
می دهد که بین واردات بخش صنعت و ن رخ تعرفه در بلندمدت یک رابطهی منفی وجود
دارد .همچنین ظرفیت وارداتی به عنوان شاخص موانع غیرتعرفهای ،که نسبت ارزش کل
صادرات به قیمت کاالهای وارداتی را نشان میدهد ،با تقاضای واردات در بلندمدت
رابطهی مستقیم دارد .بنابراین اگر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کاهش یابد،
تقاضای واردات صنعتی کاهش مییابد و بالعکس .بهعالوه ،کلیهی ضرایب برآورد شده
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نشاندهنده ی کشش بلندمدت واردات بخش صنعت نسبت به هر یک از متغیرهای
توضیحی مورد استفاده در الگوی تقاضای واردات هستند .بر این اسا  ،یک درصد
افزایش( کاهش) در نرخ تعرفه باعث  0/33درصد کاهش( افزایش) در تقاضای واردات
صنعتی میشود .همچنین ،یک درصد افزایش (کاهش) در ظرفیت وارداتی باعث میشود
تقاضای واردات بخش صنعت  0/33درصد افزایش (کاهش) یابد .این نتای تأییدی بر
مباحث مطرح شده در بخش ادبیات نظری است .بهطوری که تعرفهی متوس و ظرفیت
وارداتی به عنوان موانع تجاری تقاضای واردات را تحت تأثیر قرار داده و منجر به محدود
شدن حجم واردات میشوند .همچنین ،بر اسا نتای جدول ( )1یک درصد تغییر در
ارزش افزودهی بخش صنعت با  3/13درصد تغییرات واردات صنعتی رابطهی تعادلی
همجهت دارد .از آنجایی که واردات بخش صنعت عمدتا واردات واسطهای – سرمایهای
است و این بخش هم برای تولید داخلی و هم برای صادرات نیازمند واردات است ،پس
میتوان مثبت و معنیدار بودن ضریب شاخص قیمت وارداتی را توجیه کرد.
براسا نتای جدول ( ،)1تمامی ضرایب برآورد شده بردار همجمعی که رابطه تعادلی
بلندمدت بین متغیرهای الگوی عرضه صادرات را نشان میدهند ،از نظر آماری معنیدار
هستند.
همانطور که انتظار میرفت موانع تعرفهای اثر منفی بر عرضه ی صادرات صنعتی دارد.
یعنی عالوه بر اینکه وجود موانع تعرفهای و غیرتعرفهای از طریق محدود کردن واردات
مورد نیاز بخش صنعت صادرات صنعتی را به صورت غیرمستقیم محدود میکند ،موانع
تجاری مستقیما نیز موجب کاهش قدرت بخش صنعت برای صادرات بیشتر می شود.
به نحوی که یک درصد افزایش در نرخ تعرفه متوس منجر به  0/30درصد کاهش
عرضهی صادرات بخش صنعت میشود .صادرات صنعتی نسبت به ارزش افزوه بخش
صنعت بسیار حسا است ،به طوری که یک درصد افزایش (کاهش) در ارزش افزودهی
بخش صنعت  3/30درصد صادرات بخش صنعت را افزایش (کاهش) میدهد .شاخص
قیمت نسبی صادراتی یک رابطهی بلندمدت تعادلی مثبت با عرضهی صادرات صنعتی
دارد.
 .2-2-4مکانیسم تصحیح خطا و اثرات کوتاهمدت (رگرسیون پویا)

حرکت در جهت تعادل بلندمدت ،به حساسیت متغیر وابسته به ابزارهای سیاستی در
کوتاهمدت و سرعت حرکت در جهت تعادل وابسته است .از اینرو به منظور دستیابی به
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رابطهی کوتاهمدت و پویا با استفاده از رابطهی رگرسیونی بلندمدت ،معادالت تصحیح
خطا برای واردات صنعتی و صادرات صنعتی در جدولهای ( )3و ( )30ارائه شده است.
جدول  .3نتایج برآورد مدل تصحیح خطای برداری الگوی تقاضای واردات صنعتی
متغیر
)D(LIM

)ECM(-1

))D(LIM(-1

))D(LYI(-1

))D(LPM(-1

))D(LT(-1

))D(LF(-1

-3/ 33

0/1 1

0/111

-1/ 33

0/111

-0/333

[]-1/ 33

[ ]3/13

[ ]0/ 0

[ ]-3/13

[]3/333

[]-0/1 3

منبع :یافتههای پژوهش
جدول .31نتایج برآورد مدل تصحیح خطای برداری الگوی عرضه صادرات صنعتی
متغیر
)D(LEX

)ECM(-1

))D(LEX(-1

))D(LYI(-1

))D(LPX(-1

))D(LT(-1

-0/111

-0/030

-3/313

-3/ 01

0/31

[]-31/113

[]-3/0 1

[]-3/0 0

[]-3/003

[]0/331

منبع :یافتههای پژوهش

از آنجایی که در کوتاه مدت متغیرها در شکل تفاضلی به کار رفتهاند ،بنابراین مانا
هستند .پس میتوان برای تحلیل معنیدار بودن ضرایب به آمارههای  tو  Fمتکی شد.
بر اسا جدول ( )3هیچکدام از ضرایب کوتاه مدت بر واردات صنعتی مثثر نیستند.
بنابراین ابزارهای کوتاه مدت مثثر بر واردات صنعتی متفاوت از ابزارهای بلندمدت است.
جدول ( )30نشان میدهد که تمام ضرایب کوتاهمدت در خالف جهت ضرایب بلندمدت
حرکت میکنند .اما ای ن مطلب هیچ منافاتی با رواب بلندمدت ندارد ،زیرا ممکن است
رفتار متغیرها در کوتاهمدت و بلندمدت متفاوت باشد.
متغیر ) ECM(-1که در واقع مهمترین جزء است و از رگرسیون همجمعی بهدست آمده
است ،به خطای تعادلی موسوم است .ضرایب برآورد شدهی این جزء ،سرعت رسیدن به
تعادل بلندمدت از طریق ابزارهای سیاستی لحاظ شده در الگو را نشان میهد .مقدار
ضریب جمله تصحیح خطا در الگوی تقاضای واردات  -3/ 3و معنیدار است .یعنی اگر
شوکی به مدل وارد شود در هر سال  3/ 3درصد از این عدم تعادل در تقاضای واردات
دورهی بعد تعدیل میشود .در واق ع خطا و عدم تعادل بیشاز آن چیزی که الزم است
تصحیح می شود .در چنین حالتی تصحیح خطا سینوسی است و شوک وارد شده به
تدری از الگو خارج میشود .همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح خطا در الگوی عرضه
صادرات  -0/11و معنیدار است .در این حالت شوک وارد شده به الگوی عرضه صادرات
به صورت نمایی و به تدری از الگو خارج میشود .مشاهده میشود که در هردو الگو اگر
در کوتاهمدت انحرافهایی از مسیر بلندمدت صورت بگیرد ،این عدم تعادل موقتی بوده
و بنابراین تعدیل به سمت تعادل نسبتا به خوبی صورت میگیرد.

اثرات موانع تعرفهای و غیرتعرفهای بر تجارت صنعتی ایران ..

33

 .5نتیجهگیری و پیشنهادات
بر اسا

نتای تجربی ارائه شده ،ضریب مربوط به شاخص قیمت نسبی وارداتی هم در

بلندمدت و هم در کوتاهمدت از نظر آماری بیمعنی است .این امر از آن جا ناشی می
شود که در اقتصاد ایران تقاضای واردات به طور قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته
است و قیمتهای نسبی تأثیر کمتری بر واردات دارند .ضریب متغیر قیمت نسبی
صادراتی که نشاندهندهی تأثیر رفتار عرضهکننده صادراتی از روند قیمتهاست ،در
رابطه بلندمدت مثبت و معنیدار است .زیرا پایین بودن قیمت کاالی صنعتی ایران
نسبت به کاالی مشابه خارجی ،انگیزه صدور به خارج به خاطر جاذب شدن بازار خارجی
برای فروش کاالی صادراتی را افزایش میدهد .ضریب ارزش افزوده بخش صنعت هم در
الگوی تقاضای واردات و هم در الگوی عرضه صادرا بخش صنعت ،در بلندمدت مثبت و
از نظر اماری معنیدار است .بزرگ بودن ضرایب مذکور نشاندهندهی کششپذیر بودن
واردات و صادرات صنعتی نسبت به تولید است .از آنجایی که واردات صنعتی ایران به
منظور افزایش توان تولیدی بخش صنعت صورت میگیرد و عدم انجام این واردات به
منزله ی کاهش توان تولیدی است ،ارتباط مثبت بین واردات و ارزش افزوده بخش
صنعت قابل توجیه است .از طرف دیگر ،کششپذیری عرضه صادرات نسبت به ارزش
افزوده به این دلیل است که میزان صادرات هر کشور به ظرفیت و توانایی کشور در
تولید کاال و عرضهی آنها بستگی دارد .در نتیجه رشد تولیدات صنعتی قطعا منجر به
افزایش صادرات صنعتی می شود .نتای حاکی از این است که تعرفه در بلندمدت اثر
منفی بر واردات و صادرات صنایع کارخانهای دارد .کاهش جریان واردات در اثر اعمال
تعرفه ناشی از افزایش قیمت داخلی ،کاهش مازاد رفاه مصرف کنندگان و همچنین وجود
هزینههای حمایتی تعرفه است .از طرف دیگر اثرپذیری صادرات صنعتی از نرخ تعرفه،
به این دلیل است که افزایش توان تولیدی بخش صنعت و در نتیجه صادرات کاالهای
صنعتی به طور قابل توجهی به واردات وابسته است .با توجه به اینکه بر اقالم وارداتی
تعرفه وضع می شود و بین جریان واردات و تعرفه رابطه معکوسی برقرار است ،میتوان
کاهش صادرات بخش صنعت در نتیجهی افزایش تعرفه را منطقی دانست .اما نتای
حاصل از برآورد رواب کوتاهمدت واردات و صادرات صنعتی نشاندهندهی این است که
موانع تعرفهای در کوتاهمدت تأثیر معنیداری بر تجارت بخش صنعت ندارد .این نتیجه
به این دلیل است که در کوتاهمدت سیاستگذاریهای تعرفه ای از ثبات کافی برخوردار
نبوده و به دلیل نوسان در سیاستهای تجاری و عدم ثبات قوانین ،زمان کافی برای
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واکنش منطقی و صحیح متغیرها نسبت به سیاستها وجود ندارد .موانع غیرتعرفهای نیز
همچون موانع تعرفهای در بلندمدت بر تقاضای واردات صنایع کارخانهای اثرگذار بوده اما
در کوتاهمدت تأثیر معنی داری روی تقاضای واردات این بخش برجا نگذاشته است.
با توجه به اثرپذیری تقاضای واردات بخش صنعت نسبت به نرخ تعرفه ،توصیه میشود
در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ،نرخ تعرفهی این گروه از کاالها به تدری
کاهش یابد تا به آزادسازی کامل منجر شود .با این کار عالوه بر تغییر واردات کشور به
سمت کاالهای مورد نیاز بخش صنعت و بهکارگیری آنها در تولیدات صنایع کارخانهای،
میتوان به افزایش رشد اقتصادی و تقویت شاخصهای سطح تجارت بینالملل امیدوار
شد .همچنین ،به دلیل اثرپذیری صادرات بخش صنعت از موانع تجاری ،سیاستهای
بازرگانی باید به گونهای باشد که واردات بخش صنعت به سمت کاالهای مولد که
بیشترین کارایی و بهره وری را در اقتصاد ایجاد میکنند ،سوق یابد .زیرا واردات صنعتی
باعث می شود این بخش بتواند ضمن افزایش صادرات خود ارتباط پسین و پیشین با
سایر بخشها به وجود آورد .یعنی بخش صنعت قادر است ماشینآالت ،تجهیزات و
ملزومات واسطهای مورد نیاز سایر بخشها مثل بخش کشاورزی ،خدمات ،مسکن و  ...را
تولید و عرضه کند و از این طریق ضمن کاهش وابستگی سایر بخشها به خارج ،به
تولید برای صادرات کمک کند.
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