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گذاران و عوامل هاي گذشته، همواره شاهد کنش متقابل میان سیاستفضاي روابط اقتصاد سیاسی کشورها در دهه
-به ویژه سیاست ،هاگیري سیاستگیري و شکلکه عوامل مختلف اقتصادي در روند تصمیمبه طورياقتصادي بوده است. 

هاي کارگیري مدل دادههکنند. در چارچوب مطالعات اخیر، مقاله حاضر با بي ایفا میمؤثرهاي حمایت تجاري، نقش 
هاي تجاري بر حمایت واردات در به بررسی اثر چرخه م،2011-1995طی دوره زمانی  ،ايتابلویی پویا و مدل پانل آستانه

اي تولید چرخه ءپردازد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که وقتی نرخ رشد جزکشورهاي در حال توسعه منتخب می
اثر نرخ ارز و نفوذ واردات بر حمایت  ،اي خواهد شد. همچنینرود، حمایت واردات، ضدچرخهناخالص داخلی باال می

دار به دست آمده است و اثر دو متغیر کسري بودجه و نرخ بیکاري بی معنی بوده است. براساس نتایج اردات منفی و معنیو
گیرد که شدت برخی عوامل درونی قرار می تأثیررسد که حمایت واردات تحت دست آمده در این تحقیق، به نظر میهب

هاي حمایتی، باید توجه بیشتري دولت در اتخاذ سیاست ،ثرگذار باشد. بنابراینتواند بر نحوه اثرگذاري متغیر، اتغییر آنها می
 ها افزایش یابد.هاي حمایت واردات نماید تا احتمال موفقیت این سیاستزایی سیاستدر درون مؤثربه عوامل 
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 . مقدمه1

-الملل، نقش عناصر داخلی از جمله گروهپردازان اقتصاد سیاسی بینمیالدي نظریه 1970از اواخر دهه 

هاي حمایتی گیري سیاستهاي کالن اقتصادي را بر روند شکلها و شاخصهاي فعال داخلی، سیاست
هاي فعال و صاحبان منافع گروهکه کند ) بیان می1988(1در این راستا، نلسون اند.قرار داده تأکیدمورد 
تواند بر هاي نرخ ارز میمسائل کالن اقتصادي نظیر بیکاري، رکود و سیاست ،همچنین ،و صنایع

ها و سایر انواع دیگر تعرفه وضعیتیدر چنین  ،تصمیمات سیاست تجاري کشورها اثرگذار باشد. بنابراین
پردازان با استفاده شوند. نظریهزا تلقی نمیهاي تجاري صرفاً به عنوان یک متغیر سیاستی و برونحمایت
و  3هاي تعرفه را تابعی از توازن قدرت بین تعامالت آزادسازيکه نرخ ،2زاهاي تعرفه دروناز مدل
آن تغییر در شرایط ه کنند که از طریق ئداند، تالش کردند تا مکانیسم سببی را اراگرایی میحمایت

). 1989، 4(مگی و همکاران مند به تقاضاي حمایت کندتواند تولیدکنندگان را عالقهمحیط اقتصادي می
کند که یک مدل اقتصاد سیاسی داراي چهار ویژگی ) بیان می1995( 5، رودریکخصوصدر این 

گذاران در ی سیاستهاي سیاساي از ترجیحات فردي در دامنه انتخاباست: نخست، شامل مجموعه
تري را مطرح هاي اثرگذاري قويهاي ذینفع که مکانیسمها و گروه. دوم، وجود اتحادیهاستجامعه 

باشند. در حالی که هاي تجاري میاین دو عنصر مطرح شده، مربوط به طرف تقاضاي سیاست 6کنند.می
زمینه، اول ترجیحات  هاي تجاري هستند؛ در ایندو عنصر بعدي مربوط به طرف عرضه سیاست

در عرضه حمایت، نهادهاي سیاسی، اجتماعی و  ،گذاران و دولت مهم است. عالوه بر آنسیاست
قرار دهند. شایان  تأثیرگذاري را تحت توانند روند سیاستگیري میاقتصادي حاکم بر فرآیند تصمیم

کالن اقتصادي با اثر بر عرضه هاي ) بیان کردند که شاخص2004( 7هنیس و منسفیلد که استیادآوري 
-ها میگیري جهت اجراي این سیاستهاي تجاري کشورها، منجر به تغییرات تصمیمو تقاضاي سیاست

 شوند. 
زا بودن تعرفه به بر درون تأکیدهاي اخیر در سال که رسدبا توجه به مطالب عنوان شده، به نظر می

مختلفی مطرح شده است که سعی بر آن دارند تا  هايتئوري هاربسرعت رواج یافته است و در این 

1. Nelson 
2. Endogenous Tariff Models 
3. Liberalizing Coalition 
4. Magee & et all 
5. Rodrik 

هاي توسعه) مهار تورم، بیکاري و بهبود شاخص (از جمله رشد اقتصادي، ها نتوانند در انجام وظایف خودزمانی که دولت .6
 ).2005(منسفیلد،  شودطلب فراهم میهاي حمایتموفق عمل کنند، زمینه و بهانه مناسبی براي گروه

7. Henisz  & Mansfield  
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چارچوب انگیزشی حاکم بر عناصر طرف هاي عرضه و تقاضاي این بازار را شناسایی کنند. از آن جمله 
، 4(هیلمن 3)، تابع حمایت سیاسی1982، 2(فیندلی و ویلز 1گیري تعرفههاي تابع شکلتوان به تئوريمی

 ،8(گروسمن و هلپمن 7)، راهکار مشارکت سیاسی1984، 6(مایر 5دهنده میانیأي)، راهکار ر1982
 ،12(کاوز 11) و نظریه ماشین افزایشگر1989، 10(نیچ 9)، راهکار تعصب به حفظ وضع موجود1994
ولی براساس  استهاي مطرح شده اگرچه البی نیروي محرکه اصلی در تمام مدل 13) اشاره کرد.1976

شود که در مطالعات تجربی از یک سري متغیرها در نظر گرفته میهر یک از این تئوري ها تعرفه تابعی 
دهنده میانی و ماشین أيگیري تعرفه، راند. با توجه به رویکرد تابع شکلنیز مورد آزمون قرار گرفته

که تعداد شاغلین صنعت رابطه مستقیم با به طوري استافزایشگر تعرفه تابعی از تعداد شاغلین در صنعت 
 شوداي میزنی صاحبان صنایع داشته و موجب تقاضاي بیشتر از حمایت تعرفهو چانهقدرت نفوذ 

هاي شغلی و افزایش بیکاري، این وجود و درسطح کالن کاهش فرصت). با 2007، 14(بالداوین و نیکود
توانند فرصت اند یا نمیشود که از اشتغال محروممنجر به نارضایتی آن بخش از جمعیت فعال جامعه می

 15کاستینات در این راستا، کهطوريه ب .شغلی خود را در رقابت با صنایع و تولیدات خارجی حفظ کنند
تقاضا براي کند که در مواعدي نظیر رشد نرخ بیکاري و رکود و ... تئوري را مطرح میاین ) 2009(

اند که تعرفه تابعی . تابع حمایت سیاسی و رویکرد مشارکت سیاسی بر این عقیدهیابدحمایت افزایش می
زاي از اندازه محصول، کشش تقاضاي واردات، تمرکز صنعت، نسبت تولید به واردات و وزن درون

. اگرچه بعضی از این عوامل تنها در سطح استکننده ترجیحات سیاستمداران بر رفاه صنعت منعکس
قابلیت تعمیم به سطوح  صنعت قابلیت بررسی دارند ولی برخی از آنها مانند نسبت واردات به تولید

1. Tariff  Formation Function 
2. Findlay & Wellisz 
3. Policy Protection Function 
4. Hilman 
5. Median Vector Approach 
6. Mayer 
7. Policy Contribution  Approach 
8. Grossman & Helpman 
9. Status quo Bias 
10. Knetsch 
11. Adding machine Model 
12. Caves 

 .)1391، بهنیا(به نگاه کنید  زاهاي تجارت درونبراي آشنایی با تئوري .13
14. Baldawin & Nicoud 
15. Costinot 
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) با استفاده از یک مدل سیاست تجاري اقتصاد سیاسی استاندارد، 2012(1کالن را دارند. کاراکوالی
(نسبت واردات  به طور معکوس به نفوذ واردات ،دهد که حمایت در یک اقتصاد باز کوچکنشان می

شورها با نسبت واردات به تولید ککه ) معتقد است 1982در حالی که هیلمن ( به تولید) وابسته است.
تعرفه  ،و براساس رویکرد تعصب به وضع موجود جامنارسداخلی بیشتر، نیازمند حمایت بیشتري هستند. 

 ). 1989(نیچ، است تابعی از تصمیمات دوره قبل 
ها با استفاده از رویکرد چرخه تجاري مندي براي توجیه رفتار تعرفه، تالش نظام1980در دهه 

عملکرد کلی اقتصاد  خصوصها را در) رفتار تعرفه1984(2کئونرفته است. در این راستا، مکورت گص
هاي ذینفع براي وضع یک تعرفه مطلوب، مورد بررسی قرار هرقابت گرو ،همچنین ،ملی یک کشور و

تواند چگونگی توزیع تعرفه را از طریق اقتصادي میوضعیت تغییر که کند داد. مک کئون بیان می
اثرات عرضه و تقاضا تغییر دهد. این اثرات در طرف تقاضا با استفاده از نظریه مطلوبیت انتظاري توضیح 

هاي انقباض اقتصادي، مطلوبیت مورد انتظار حمایت از تجارت که در دورهطوريه شوند. بداده می
ر طرف عرضه این د. یابدداخلی در کل جامعه افزایش و مطلوبیت مورد انتظار تجارت آزاد کاهش می

-بینی شده و هزینهاثرات به وسیله حرکت منحنی عرضه حمایت که ناشی از تغییرات در سودهاي پیش

دولت باید براي ، هاي انبساط اقتصاديگردد. مشخصاً، در دوره، منعکس میباشدهاي وضع تعرفه می
اید. همچنین، یک نظر نمز سودهاي حاصل از تجارت آزاد صرفتولید یک واحد اضافی حمایت ا

هاي عکس این قضیه براي دوره 3.دهدهاي وضع تعرفه را نیز افزایش میدوره انبساط اقتصادي هزینه
) در مدلی 1985( 4کئون، گاالروتی). عالوه بر مک1984 کئون،است (مکصادق نیز انقباض اقتصادي 

دو مدل دلیل هر  هرچندست. هاي تجاري برجهت تغییر تعرفه پرداخته امشابه به بیان اثرات چرخه
کنند، اما در هاي ذینفع سازمان یافته جستجو میوابستگی را در فرآیند تبادالت بازار بین دولت و گروه

) با استفاده از نظریه 2003( 6همچنین باگول و استیگر 5.نحوه برخورد با متغیر وابسته با هم تفاوت دارند
اي حمایت واردات پرداختند. براساس این تئوري، حمایت واردات ضد ها به بیان رابطه ضدچرخهبازي

1. Karacaovali 
2. Mckeown 

تري از جامعه تقاضاي تعرفه کمتر را دارند. بنابراین، دولت براي وضع هاي رونق اقتصادي، بخش بزرگچون در دوره .3
 یابد.اعضا را راضی نگاه دارد و به این ترتیب، هزینه وضع هر واحد اضافی تعرفه افزایش میتعرفه باال باید این 

4. Gallarotti 
گیري تغییر تعرفه مورد کئون میزان تعرفه مورد توجه است ولی در مدل چرخه تجاري گاالروتی، جهتدر مدل مک .5

 باشد.توجه می
6. Bagwell and Staiger 
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افتد که درآمد ناشی از افزایش تعرفه در رکود بیشتر از هزینه بلندمدت اي به این دلیل اتفاق میچرخه
 .استجنگ تجارت 

 هاي ارزيسیاست تأثیرتوان انتظار داشت که استراتژي حمایتی تحت می ،عالوه بر عوامل یادشده
تجاري و کاهش ارزش  هايکند که حمایتبیان می )1994( 1باشد. در این زمینه کوردننیز کشورها 

) بیان 2003( 2کنتر و پروساگذاري جایگزین عمل کنند. توانند به عنوان دو ابزار سیاستپول داخلی می
واردات منجر به کردند که افزایش ارزش پول داخلی(کاهش نرخ واقعی ارز) با کاهش هزینه نهایی 

حفظ و براي شود. بنابراین، دولت افزایش تقاضاي واردات و افزایش عرضه بنگاه خارجی می
 دهد. جلوگیري از آسیب به تولیدات داخلی، حمایت واردات را افزایش می

هاي تجاري بر حمایت واردات در کشورهاي در حال توسعه اثر چرخهاضر به بررسی ه حمقال
-میاي هاي تابلویی پویا و پانل آستانهبا استفاده از روش داده م،1995-2011زمانی طی دوره  ،منتخب

 تأکیداي حمایت واردات مطالعات تجربی عمدتاً بر طبیعت ضدچرخهکه است  ذکرشایان پردازد. 
، گوانده و )1991( 4، بوهارا و کامپفر)1988( 3توان به مطالعه گریلیاند که از آن جمله میکرده

) اشاره کرد. در داخل 2013( 7جئورجیادیس و گراب) و 2012( 6، بون و کرولی)2011( 5همکاران
خصوص اثرگذاري چرخه تجاري بر حمایت واردات صورت نگرفته اي درکشور هم تقریباً مطالعه

ي ابر حمایت تعرفه مؤثر) به بررسی عوامل 1392( ) و راسخی و بهنیا1391( است. البته راسخی و داوري
هاي اند ولی در هیچ یک به نقش چرخهها در ایران پرداختهزایی تعرفههاي درونبا استفاده از تئوري

 تجاري اشاره نشده است.
در اکثر مطالعات انجام شده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان نماینده  که ذکر استشایان 

گیري نوسانات، جز اضر، عالوه بر اندازهاي معرفی شده است. در حالی که در مقاله حنوسان چرخه
تولید ناخالص داخلی محاسبه شده و براي بررسی اثرگذاري چرخه بر حمایت واردات و  ،ايچرخه

دیگر، مرور مطالعات سوي اي استفاده شده است. از بررسی شدت این اثرگذاري، از مدل پانل آستانه
هاي اثرگذاري چرخه خصوصورت گرفته دردهد که اکثر مطالعات صنشان می ،به وضوح ،تجربی

تجاري بر حمایت واردات براي کشورهاي توسعه یافته بوده است. این در حالی است که با توجه به 

1. Corden 
2. Knetter & Prusa 
3. Grilli 
4. Bohara & Kaempfer 
5. Goande et. Al. 
6. Bown & Crowley 
7. Georgiadis & Grab 
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هاي حمایتی در این کشورها از جایگاه خاصی ينقش دولت در کشورهاي در حال توسعه، استراتژ
نحوه محاسبه نوسانات، انتخاب کشورها و . بنابراین، پژوهش حاضر به لحاظ موضوعی، استبرخوردار 

 مدل، متمایز از سایر مطالعات مشابه است.
بخش در در بخش نخست،  ،مقدمهذکر بخش ساماندهی شده است. پس از  چهارمقاله حاضر در 

به تصریح و برآورد مدل اختصاص یافته . بخش سوم مبانی نظري موضوع تحقیق ارائه گردیده استدوم 
 است. ذکر شدهگیري در بخش چهارم آورده شده است. منابع نیز در انتهاي مقاله تیجهخالصه و ن. است
 

 . مبانی نظري2
مدت وجود گرایی در کوتاهکه چه دلیلی براي حمایت سؤال) به دنبال پاسخ این 2011(1الرچ و لچالر

هاي نظري استفاده چرخه تجاري وارد مدل ها و سوبسیدهاي تجاري را به عنوان ابزارهايتعرفه ،دارد
ارائه  2هامدل آنها در قالب مدل تجارت پویا با تعرفه ،شده توسط اقتصاددانان تجاري کردند. در ادامه

کشور داخلی و خارجی وجود دارد که متغیرهاي کشور  2شود تنها شود. براي این منظور، فرض میمی
 3اند.خارجی با ستاره نمایش داده شده

 
 خانوار. الف

واحد  L مطلوبیت ناشی از نبوددست آورده و از ه مطلوبیت بکاالي مصرفی  Cمصرف خانوار نمونه از 
 :  باشدمیبرد. تابع مطلوبیت استاندارد خانوار به شکل زیر رنج می کار
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عکس کشش  φو  5وقتی جانشینی مصرفکشش معکس  γ، 4عامل تنزیل ذهنی βکه در آن 

 : باشدمیسازي مطلوبیت با توجه به قید بودجه ماکزیمم. هدف خانوار است 6عرضه کار
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1. Larch & Lechthaler 
2. A dynamic trade model with tariffs 

 معادالت مشابهی براي کشور خارجی وجود دارد. .3
4. Discount Factor 
5. Intertemporal Elasticity of Substitution 
6. Frisch-Elasticity of Labor Supply  
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 در آن، که
t

t
tt P

PQ
*

ε=  و ارز بر پایه شاخص قیمت مصرف کنندهنرخ tε  استنرخ اسمی ارز .

 xتعداد  ،گذاري کند و همچنینسرمایه )B*( و خارجی )B( تواند در اوراق قرضه داخلیخانوار می
tEtDtHاز  بازار سرمایهسهم در  NNN ,,, در حال  tهایی که در زمان بنگاه داخلی(مجموع بنگاه =+

-. اوراق قرضه داراي نرخکندخریداري  ~vقیمت  هاي جدید به بازار) درفعالیت هستند و وارد شونده

 .پردازندرا می ~dسود سهام ،هاي خصوصیبنگاه ؛ در حالی کههستند )r*و r(هاي بهره بدون ریسک 
کند به شکست بنگاه تغییر میزاي ها از یک دوره به دوره دیگر به علت ریسک برونشمار بنگاه

 که:طوري
( ) tHtD NN ,1, 1 δ−=+                                                                          )3(       

تراز تجاري همواره در  ،، نتیجه دائمی ندارند و اینکه1هاي موقتیبراي اطمینان از اینکه شوك
دارد؛ در  ηهاي نگهداري اوراق که بستگی به پارامتر صفر است، تعدیل فصلی هزینه ،2حالت سکون

) برگردانده fT( دوباره به خانوارها 3هااین پرداختیکه شود ، فرض می. همچنینشودنظر گرفته می
را پرداخت کرده و درآمد کار  T خانوار مالیات مقطوعسرانجام، شود. می

P
WL آورددست میه را ب 

، شرایط مرتبه 2 نسبت به قید بودجه 1سازي تابع ماکزیممبا  4.است یشاخص قیمت Pدستمزد و  W که
 د.نآیدست میه اول ب

کاال شامل هر دو کاالهاي خارجی و داخلی به  Ωاز  5ايکاالي مصرفی کل به صورت زنجیره
 صورت زیر تعریف شده است:

)4(                                                                ( )( ) ( )11 −

Ω∈

−





= ∫

θ
θ

θ
θ

w tt dWwcC  

شود و در بازار کشش جانشینی میان کاالهاست. هر کاال تنها توسط یک بنگاه تولید می θ<1که 
زا بوده و زاست شمار کاالها نیز درونها درونرسد. تا زمانی که شمار بنگاهرقابت ناقص به فروش می

کاالي  amکاالي مشابه کاالهاي خانوار و  gتواند از یک دوره به دوره دیگر تغییر کند. دولت می
)کند. با فرض اینکه داخلی را مصرف می )wp tD,  و( )ep tX شده در قیمت داخلی کاالهاي تولید ,

 باشد:میداخل و کاالهاي وارداتی باشند؛ تقاضاي داخلی کاالهاي داخلی و خارجی به صورت زیر 

1. Temporary Shocks 
2. Steady State 
3. Fees 

 .(به جز هزینه دستمزد که اسمی است) ها واقعی هستندهاي عنوان شده در عبارتهمه ارزش. 4
5. Continuum 
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 هابنگاه .ب

). Ω∈ωکشور وجود دارد که هریک تولید متفاوتی دارند (ها در هر اي از بنگاهشود زنجیرهفرض می
) z( 1و یک جز وابسته به حالت )Z( ها بستگی به یک جز کلوري بنگاهتنها عامل تولید کار است. بهره

)به صورت  . بنابراین، هزینه هر واحد تولیداست 3ها ناهمگن) که میان بنگاه2003، 2دارد (ملیتز )zZ
w

t

t 

)است که در آن  )tt

t
t P

Ww λ+= 1
ها شامل مالیات کار (بنگاه از سويدستمزد واقعی پرداخت شده  

λ (ها مجبورند هزینه. قبل از ورود به بازار، بنگاهاست)هاي اضافی ورودtEf ) را بپردازند که در ,

(  گیري شده استاندازه مؤثرواحدهاي کار 
t

tEt
Z

fw  zشان وريها سطح بهره). به محض ورود، بنگاه,

]به  G(z)را از توزیع رایج  ]∞,minz ماند. وري وابسته به حالت ثابت میو بعد از آن بهره کندتبدیل می
در هر دوره اتفاق  δقرار گیرد که با احتمال  4همچنین هر بنگاه ممکن است مورد اصابت شوك مرگ

توزیع  G(z) کهبه طوري وري بنگاه باشدشود که این شوك مرگ مستقل از سطح بهرهافتد. فرض میمی
دهد. در کنار بازار داخلی، یک بنگاه ممکن است صادرات نیز هاي تولیدي را نشان میوري همه بنگاهبهره

*1 5داشته باشد که شامل هزینه تجارت توده یخ ≥tτ هاي ثابت هر دوره و هزینهtXf (که در واحدهاي  ,
هاي کشورها روي کاالهاي وارداتی از خارج تعرفه ،. به عالوهاستشود) گیري میاندازه مؤثرکار 

 نمایند.سوبسید پرداخت می ts≤0هاي داخلی با نرخ ) وضع کرده و به صادرات بنگاهtt≤1( وارداتی
ها به گذاري بهینه همه بنگاهو رقابت انحصاري، رفتار قیمت θبا توجه به تابع تقاضا با کشش ثابت 

) 6وسیله اضافه ارزش ثابت )1−θθ هاي واقعی نسبت مازاد بر هزینه نهایی نشان داده شده است. قیمت
 باشند: مقصد به صورت زیر میمت در بازار به شاخص قی

 
)7(          ( ) ( ) ( )z

s
tQ

p
zp

z tD
t

ttt
t

tX
tX ,

**1
*

,
, 1

1 ρτρ
−

=≡ )و  − ) ( )
zZ

w
p

zp
z

t

t

t

tD
tD ′−

=≡
1

,
, θ

θρ 

1. Idiosyncratic Component 
2. Melitz  
3. Heterogenouse 
4. Death Shock 
5. Iceberg Trade Cost 
6. Constant Markup 
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قطع وري پایین ممکن است تصمیم به ها با بهرهوجود هزینه صادراتی ثابت، بنگاه سبببه  ،بنابراین
)صادرات بگیرند. سود کل( )zdt (شود. خانوارها به عنوان سود سهام تقسیم می بین 

به  ،هاي آینده وجود دارد کهدر هر دوره شمار بیکرانی واردشونده براي دوره ،دیگرسوي از 
-بینی می) را پیشδو احتمال شوك خروج بنگاه( 1) در هر دوره~tdسودهاي انتظاري آینده ( ،درستی

خیري در أکنند که یک دوره شکاف تشروع به تولید می t+1 در زمان ،tها در زمان کنند. واردشونده
 ،بنابراینافتد. زا خروج بنگاه در پایان دوره زمانی اتفاق میدهد. همچنین شوك برونمدل را نشان می

 کنند. هاي جدید هرگز تولید نمیاز وارد شونده δمقدار 

افتد که میانگین ارزش بنگاه برابر با هزینه ورود باشد که منجر به  شرط ورود تا زمانی اتفاق می
ttEttورود آزاد  Zfwv ,

~ tENشود. این شرط در مدت طوالنی براي می = ها تعداد از واردکننده ,
به  tهاي تولیدي در دوره کند که شمار بنگاهبندي ورود و تولید بنگاه داللت میمثبت است. نهایتاً زمان

 :شودتعیین می زیر صورت
 ( )( )1,1,, 1 −− +−= tEtDtD NNN δ  )8     (                                                                       
       

 دولت .ج
در این مدل درآمدهاي دولت از طریق تعرفه روي واردات، مالیات روي درآمد کار و مالیات مقطوع به 

تقسیم شده  )am( و مخارج داخلی )g(دست می آید و مصرف آن به دوبخش مخارج کلی دولت 
 .کننداست. مخارج کلی دولت دقیقاً براي همان کاالهایی است که خانوارهاي خصوصی مصرف می

مخارج داخلی تنها بر روي کاالهاي داخلی  ،شود. در مقابلشامل کاالهاي خارجی هم می ،بنابراین
 د بودجه به صورت زیر است: بودجه متوازن،  قی با فرض وجود سوبسیدهاي صادراتی و. است
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 سوبسید ،که عبارت آخر طرف چپ معادله، درآمد تعرفه و عبارت اول طرف راست معادله
 .استصادرات 

 
 تسویه بازار کار و کل .د
شرایط تعادلی مرتبه اول براي تجارت اوراق  تحمیل همه خانوارها ودر میان  )2( قید بودجه جمع زدنبا 

11( المللینـه بیـقرض ==+ tt xx  0و*
1*,1*,1*,1 =+=+ ++++ tttt BBBB ،(معادلـه محاسباتـی کلی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .باشدسودهاي قبل از ورود میسودهاي انتظاري پس از ورود برابر با میانگین  .1
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 به صورت زیر است:
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 ،این شرط بیانگر آن است که درتعادل، بازارهاي اوراق داخلی و خارجی تسویه هستند. همچنین
بستگی به درآمد بهره دارایی وارد شده در  t+1هاي خارجی خالص هر کشور در دوره ورود دارایی

 که ذکر استشایان دارد.  tگذاري خالص و مصرف در طی دوره ، درآمد کار، درآمد سرمایهtدوره 
 گردد:معادله مشابهی براي کشور خارجی استخراج می
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در  11با ضرب معادله 
tQ  از آن عبارتی براي انباشت دارایی خارجی  10و کسرکردن معادله

-خالص داخلی به عنوان تابعی از درآمد بهره و تمایزات بین کشوري بین درآمد کار، درآمد سرمایه

 آید:گذاري خالص و مصرف به دست می
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 براي تسویه بازار کار ضروري است:در نهایت 
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هاي ناشی از تعادل نش ها و سوبسیدهاي حالت سکون، ارزشتعرفهکه شود فرض می ،همچنین
اي براي انحراف از این هیچ یک از کشورها انگیزه ،بازي انجام شده بین دو کشور باشد. بدین ترتیب

ها از دوره گذار تا حالت سکون جدید تعادل ندارند. سپس ارزش فعلی خالص مصرف همه دوره
شود که منجر به باالترین ارزش خالص فعلی ها و سوبسیدها جستجو میمحاسبه و مقادیري از تعرفه

 ،ها و سوبسیدهاي کشور شریک تجاري گردد. به عبارت دیگرمصرف براي هر جفت ممکن از تعرفه
سازي شده و از تقاطع توابع بهترین پاسخ دو ع بهترین پاسخ بر پایه ارزش فعلی خالص مصرف شبیهتواب

  شود. ها و سوبسیدها محاسبه میکشور جفت تعادلی نش تعرفه
اي تجارت، تولید داخلی را ها و موانع غیرتعرفهبا توجه به مدل مطرح شده، افزایش در تعرفه

رونق اقتصادي  وضعیتدهند. در یکسان صادرات و مصرف را کاهش می دهند اما در زمانافزایش می
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رسد اعمال به نظر می ،یابد. بنابرایندر نهایت تولید داخلی کاهش می ،بنابراین ،اثر دوم غالب بوده و
در  ،دیگرسوي . از 1گرددرونق اقتصادي منجر به کاهش اثرات حاصل از رونق میهنگام تعرفه در 

اند؛ مازاد تجارت ري با توجه به اینکه صادرات و مصرف به اندازه کافی کاهش داشتهرکود تجاهنگام 
هاي باالتر و تعرفه یط رکوديدر شرا ،. همچنیناستایجاد شده به نسبت بیشتر بوده و اثر اول غالب 

و افزایش  هامنجر به افزایش تعداد بنگاه ،هاهاي داخلی در برابر خارجیموانع تجاري با حمایت از بنگاه
رسد اعمال تعرفه در به نظر می ،گردد. بنابرایناشتغال در کشور و کاهش اثرات رکودي بازار می

یید أاي بودن حمایت واردات مورد تضدچرخه ،. با توجه به این تئورياسترکودي مناسب وضعیت 
-ما اغلب تعرفهمنطقی بوده است، ا 2شروع بحث از یک تعادل پایدارکه هرچند است ذکر . شایان است

ها ابزار خوبی شوند که در این حالت نتایج سودمندتر بوده و تعرفههایی کمتر از این مقدار مشاهده می
داللت بر آن دارد  ،رکودي خواهند بود. اما این قضیه همچنین وضعیتبراي افزایش تولید مخصوصاً در 

-گردد به طوريوز پدیده معماي زندانی میها، منجر به برکه انگیزه هر کشور براي افزایش دائمی تعرفه

اوضاع براي  ،بدین ترتیب ،تواند انگیزه تالفی را در شریک تجاري تقویت کند وکه افزایش تعرفه می
) آن است که سیاست تجاري نباید به 2011( شود. نتیجه کلی مدل الرچ و لچالرهر دو کشور بدتر می

توانند اثر مثبت روي تولید گرایی میمعیارهاي حمایت ندهرچعنوان ابزار چرخه تجاري استفاده شود 
شوند منجر به بدتر شدن رابطه مبادله و صدمه به صنعت صادراتی می ،همچنین ،آنها .داخلی داشته باشند

 تواند بر دیگري غلبه نماید.قرار دارد هر یک از این اثرات می وضعیتیو بسته به اینکه اقتصاد در چه 
 

 و نتایج تجربی الگومعرفی  .3
 ،3منتخبتوسعه هاي تجاري بر حمایت واردات در کشورهاي درحالتحقیق حاضر براي بررسی اثر چرخه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با این تفاوت که کاهش در مصرف  .تقریباً مشابه هستنداثرات افزایش در تعرفه و موانع غیرتعرفه اي که ذکر است شایان  .1
رسانند حداقل ها در حالی که به تجارت ضرر میتر است به این دلیل که تعرفهها کوچکدر مورد افزایش تعرفه GDPو 

یش تعرفه افزا ،ها را کاهش دهد. همچنینکنندگان توزیع شود و یا مالیاتتواند بین مصرفکنند که میدرآمدي تولید می
اي تجاري مضر است چراکه بخشی از درآمدهاي تعرفه دریافتی کشور به وسیله براي شریک تجاري بیشتر از موانع غیرتعرفه

-(البته این در صورتی است که کشور وضع گرددتولیدکننده خارجی از طریق پیامدهاي خارجی رابطه مبادله پرداخت می
 گذاري بر رابطه مبادله باشد).کننده تعرفه بزرگ بوده و قادر به اثر

 اي براي انحراف از این تعادل ندارد.شوند که هیچ اقتصادي انگیزهتعرفه ها در حالت سکون طوري در نظر گرفته می .2
کشور در حال توسعه با توجه به قابلیت دسترسی داده ها و نزدیکی ساختار اقتصادي کشورها از  28جهت تخمین مدل . 3

ند از ادولت و سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی انتخاب شده اند. این کشورها عبارتلحاظ اندازه 
الجزایر، بنگالدش، بولیوي، بلغارستان، کامرون، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، مصر، السالوادور، هندوراس، 

 فیلیپین، سریالنکا، تایلند، تونس، ترکیه، اکراین، ویتنام و زامبیا.هند، اندونزي، ایران، مالزي، مراکش، پاکستان، پاراگوئه، 
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 از الگوي زیر استفاده کرده است: م،1995-2011طی دوره زمانی 
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 itXجز چرخه اي تولید ناخالص داخلی،  itBCمعیار حمایت واردات،  itprotectکه در آن، 

 iαبردار متغیرهاي کنترل شامل نسبت واردات به تولید، نرخ بیکاري، نرخ واقعی ارز و کسري بودجه، 
  .هستندنمایانگر سال  tبیانگر کشور و  iاثر ثابت کشوري، 

و هاي تجاري بر حمایت واردات چرخه این موضوع که آیا اثرگذاريجهت بررسی  ،همچنین
اي تخمین گیرد، مدل زیر با استفاده از روش پانل آستانهها قرار میآستانه تأثیراینکه آیا این اثر تحت 
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 .است تابع شاخص. I(.)نرخ رشد جز چرخه اي و  itBCFکه 
گیري هاي مختلفی را براي اندازههاي انجام گرفته محققان شاخصدر مطالعات نظري و پژوهش

ترین آنها، میانگین وزنی نرخ یکی از مهماند که تجاري به کار گرفتههاي گستره و شدت حمایت
اگرچه با  3استخراج شده است. WITS(2( که از پایگاه اطالعات جامع تجارت جهانی است 1تعرفه
هاي سیاست عمالرسد دامنه ابه نظر می WTO(4هایی نظیر سازمان تجارت جهانی(گیري سازمانشکل
طی دوره زمانی  ،است ولی انحراف معیار نرخ تعرفه در کشورهاي مورد بررسیاي محدود شده تعرفه
 .ستمحاسبه شده است که حاکی از وجود تغییرات در نرخ تعرفه کشورها 8تا  5/0بین  م،2011-1995

، HP(5فیلترهاي هدریک پرسکات( اي تولید ناخالص داخلی ازچرخه ءبه منظور استخراج جز
از حداقل HP استفاده شده است. فیلتر   ALS(7و روش حداقل مربعات تطبیقیBP(6 )روش میان گذر(

آید که به عنوان شاخص دست میه کردن مجموع مربعات انحرافات سري مورد نظر از جز روند ب

1. Weighted Applied Tariff Rate 
2. World Integrated Trade Solution (WITS) 

لحاظ کردن اهمیت و وزن صنایع به منظور  ،همچنین ،با توجه به بین کشوري بودن تحقیق حاضر و که استشایان ذکر  .3
 گیري این متغیر، از میانگین وزنی نرخ تعرفه استفاده شده است. اندازه اي، برايدر حمایت تعرفه

4. World Trade Organization(WTO) 
5. Hodric & Prescott 
6. Band-Pass(BP)  
7. Adaptive Least Square(ALS) 
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 ءجز HPدر فیلتر  λ). با یک ارزش مشخص 1980(هدریک و پرسکات،  شودخوبی برازش تلقی می
 آید:روند با حداقل کردن رابطه زیر به دست می

)16(                         ( ) ( ) ( )[ ]{ }∑ ∑= = −−− −−−+−
1 1

2
211

2min
t t tttttt TTTTTY λ 

نارسایی این فیلتر اختیاري بودن  .استروند  ءجز tTلگاریتم متغیر مورد نظر و  tYکه در آن 
هاي هایی که در داده) بیان کردند که چرخه1995(1که کوگلی و نیسونطوريهب .است λانتخاب 

شوند ممکن است به دلیل اثرات خود فیلتر ایجاد شده باشد نه به آن مشخص می HPفیلتر شده به وسیله 
پوشی از شکست ساختاري و در نظر نگرفتن پویایی ها چرخه وجود دارد. چشمدر دادهدلیل که واقعاً 

هاي تجاري فیلتر میان گذر فیلتر دیگر جهت شناسایی چرخه. استهاي این فیلتر ناپایی از دیگر ضعف
گردد. اي از یک سري زمانی با تعیین دامنه دوره شناسایی میچرخه ء. در این فیلتر، تفکیک جزاست
BP گیرد. روش دیگر جهت ها میوزنی دوگانه از داده 2فیلتري خطی است که میانگین متحرك

برآورد روند بلندمدت ساالنه تولید ناخالص داخلی استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل 
هاي است که مدل 3. حداقل مربعات تطبیقی حالت خاصی از فیلتر کالماناست) ALS( مربعات تطبیقی

سپس از روند برآورد شده براي برآورد شکاف و داراي پارامترهاي متغیر در زمان را به سادگی برآورد 
نکه مشکل کاهش ی آب ،بر خالف میان گذر ،ALS). روش 2005 ،4کالوچ(مک کندتولید استفاده می

درجه آزادي را فراهم کند، قادر است تمام پارامترهاي مدل را متغیر در زمان در نظر بگیرد. برتري 
ALS بر فیلتر HP  در دو موضوع است. اول اینکه برخالفHPدر ، ALS  نیاز به تحمیل مقدار دلخواه

 است HP و فقدان آن در ALSبینی اولیه بر پارامتر هموارساز نیست. موضوع دیگر قابلیت پیش
هاي تولید ناخالص داخلی کشورها از سایت دادهکه ذکر است شایان ). 1391(صمیمی و دیگران، 
 استخراج شده است. WDI(5( شاخص توسعه جهانی

-که بیانگر نسبت واردات به تولید میاست  6نفوذ واردات اي،متغیر دیگر اثرگذار بر حمایت تعرفه

هاي توسعه و شاخصسازمان تجارت جهانی از سایت  به محاسبه این شاخصي مربوط هاباشد. داده
هاي . دادهاستاي، نرخ بیکاري بر میزان حمایت تعرفه مؤثرعامل دیگر اند. آوري شدهجهانی جمع

چهارمین متغیر  هاي توسعه جهانی استخراج شده است.مربوط به این شاخص نیز از سایت شاخص

1. Cogley & Nason 
2. Moving Average 
3. Kalman Filter 
4. Mcculloch 
5. World Development Index 
6. ImportPenetration 
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 IFS(1المللی(آمارهاي مالی بیناطالعات آن از سایت باشدکه نرخ واقعی ارز میاثرگذار بر نرخ تعرفه، 
اي در مقاله حاضر، کسري بودجه دولت استخراج شده است. آخرین عامل اثرگذار بر حمایت تعرفه

 است.خذ گردیده ا GFS(2( هااست که اطالعات مربوط به این شاخص از سایت آمارهاي مالی دولت
 هاي مورد بررسی متغیر وابسته با وقفه در طرف راست مدل آورده شده استمدل از آنجا که در

-رفع این مشکالت و تخمین این مدل جهت سازگار نیستند. OLSدیگر برآوردگرهاي ، 3)1989(نیچ، 

. کردندرا ارائه  GMM(5( یافته)، روش پویاي مبتنی بر گشتاورهاي تعمیم1991( 4باند -ها، آرالنو
ها، روش زایی متغیرها و تحلیل دادهترین روش براي کنترل دروندر مطالعه حاضر، مناسب، بنابراین
GMM اولین گام براي تخمین الگوي فوق این است که از ایستایی متغیرهاي الگو اطمینان است .

استفاده شده  7و آزمون ایم، پسران و شین 6حاصل شود. بدین منظور از آزمون ایستایی لوین، لو و چو
درصد ایستا هستند. به  95همه متغیرها در سطح اطمینان که دهد است. نتایج آزمون ایستایی نشان می

 GMMباشند. پس از برآورد ضرایب با استفاده از روش می I(0)عبارت دیگر، داراي درجه همجمعی 
شده در مدل و بیش از  جهت بررسی معتبر بودن متغیرهاي ابزاري تعریف، 8الزم است آزمون سارگان

همبستگی بین ابزارها و جمالت خطا را نبود حد مشخص بودن معادله انجام شود. این آزمون در واقع 
 . ستهمبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارهانبود فرضیه صفر داللت بر نشدن کند. رد بررسی می

هاي تجاري بر حمایت واردات در کشورهاي در حال ، نتایج برآورد مدل اثر چرخه1جدول 
کند. براساس نتایج جدول ارائه می م،1995-2011طی دوره زمانی  ،را GMMتوسعه منتخب با روش 

اي تولید چرخه ء، اثر متغیر چرخه تجاري بر سطح حمایت با استفاده از هر سه روش محاسبه جز1
هاي مطرح شده رسد در تضاد با تئوريت که به نظر میناخالص داخلی مثبت و معنادار برآورد شده اس

) و مطالعات تجربی صورت 2011( ) و الرچ و لچالر1985)، گاالروتی(1984( کئونمکاز سوي 

1. International Financial Statistics(IFS) 
2. Government Financial Statistics(GFS) 

هاي حمایتی و اجتناب از نااطمینانی ) براساس راهکار تعصب به حفظ وضع موجود معتقد است تداوم سیاست1989( نیچ. 3
هاي همراه آن، ممکن است بتواند به عنوان رغم نااطمینانیبههاي آزاد تجاري که اولویت بیشتري دارد تا اتخاذ استراتژي
در آینده گردد. با توجه به این گفته میزان حمایت هر دوره تابعی از میزان  وضعیتیک بازي مجموع مثبت موجب بهبود 

 .استحمایت دوره گذشته 
4. Arellano & Bond 
5. Generalized Method of Moments(GMM) 
6. Levin, Lin & Chu 
7. Im, Pesaran & Shin 
8. Sargan 
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اي همواره منجر به افزایش چرخه ءرسد افزایش جز. با توجه به این نتیجه به نظر میقرار داردگرفته 
اي در حال چرخه ءحرکت به اوج یا خروج از رکود که جزشود، به عبارتی در مسیر حمایت می

شود که آیا شدت مطرح می سؤالاین  ،یابد و بالعکس. بنابراینافزایش است، حمایت افزایش می
. براي بررسی این موضوع استگذاران اثرگذار گیري سیاستاي روي تصمیمچرخه ءافزایش جز

برآورد شده و سپس  GARCH(1( رطیسانی واریانس شانحراف معیار شرطی با استفاده از مدل ناهم
اي، نوسانات چرخه تجاري چرخه ءشود. در این حالت به جاي جزبار دیگر تخمین زده می یکمدل 

-) از مدلGARCH( هاي واریانس شرطیمدلکه  استذکر شود. شایان در طرف راست مدل وارد می

اند که به محاسبه نااطمینانی و نوسانات استفاد شدههایی هستند که در مطالعات تجربی متعددي براي 
 :)1991و رمی،  2رمی(گردد میارائه  صورت زیر

( )2,0~ tt N σε  
2

1
2

1
2

−− ++= ttt βσαεωσ  )17  (                                                                   

ttt xy εθ +′=  
 زا با یک جمله اختالل است.میانگین به صورت تابعی از متغیرهاي برونمعادله اول یک معادله 

2
tσ شود واریانس شرطی نامیده میبینی واریانس یک دوره بعد براساس اطالعات گذشته است و پیش

2جز ثابت،  ωکه شامل سه جز 
1−tε اي از مجذور پسماند نوسان دوره گذشته که به صورت وقفه

2) و ARCH(جز  شودگیري میمعادله میانگین اندازه
1−tσ جز  بینی آخرین دورهواریانس پیش)

GARCHواردات در هاي تجاري بر حمایت نتایج برآورد مدل اثر نوسانات چرخه 2جدول باشد. ) می
 کند.   را ارائه می م،1995-2011طی دوره زمانی  ،کشورهاي در حال توسعه منتخب

 
 هاي تجاري بر حمایت واردات در کشورهاي نتایج برآورد مدل اثر چرخه .1جدول

 م2011-1995طی دوره زمانی  ،در حال توسعه منتخب

 متغیرهاي مستقلمتغیر وابسته                            نرخ تعرفه

 ضریب 56/0 51/0 58/0
 وقفه متغیر وابسته

 احتمال 0 0 0

 ضریب 1/15  
 )HP(روش  ايجز چرخه

 احتمال 0  
 )BP(روش  ايجز چرخه ضریب  95/13 

1. Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscdasticity(GARCH) 
2. Ramy 
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 احتمال  0 

 ضریب   52/4
 )ALS(روش  ايچز چرخه

 احتمال   015/0
 ضریب -006/0 003/0 -005/0

 نرخ واقعی ارز
 احتمال 0 01/0 001/0
 ضریب 06/0 -05/0 017/0

 نرخ بیکاري
 احتمال 32/0 60/0 72/0
 ضریب -12/0 -15/0 -12/0

 نسبت واردات به تولید
 احتمال 0 0 0

 ضریب 02/0 013/0 04/0
 کسري بودجه

 احتمال 22/0 55/0 12/0

 آماره 67/25 73/23 80/25
 آزمون سارگان

 احتمال 27/0 31/0 26/0
 تحقیقمحاسبات : أخذم 

دار به دست آمده است که سازگار ، اثر متغیر نرخ واقعی ارز منفی و معنی1با توجه به جدول  ،همچنین
باشد. افزایش ارزش پول ملی(کاهش نرخ واقعی ارز) با کاهش هزینه ) می2003( با مطالعه کنتر و پروسا

نیاز به استفاده از ابزارهاي حمایتی به  ،شود. بنابراینبه افزایش تقاضا براي واردات می نهایی واردات منجر
دست ه دار بیابد. اثر متغیر نسبت واردات به تولید نیز منفی و معنیدلیل حمایت از تولیدات داخلی افزایش می
ري و کسري بودجه غیرمعنادار . اثر متغیر نرخ بیکااست) 2012( آمده است که سازگار با مطالعه کاراکوالی

توان اینگونه توجیه کرد که فضاي عمومی جامعه در کشورهاي در حال توسعه شده است. این نتیجه را می
هاي کارگري قدرتمند در این هاي تجاري وارد کند، نبود اتحادیهاعمال محدودیت برقادر نیست فشاري 

طور که باگول اثر غیرمعنادار کسري بودجه، همان خصوصرتوان از دالیل این نتیجه دانست. دکشورها را می
هاي اخیر دیگر کسب درآمد براي هاي حمایتی در دهههدف از سیاست  ،) مطرح کردند2003( و استیگر

 شوند. دولت نیست بلکه آنها عمدتاً به عنوان ابزار توزیعی به کار برده می
 

 نتایج برآورد مدل اثر نوسانات چرخه هاي تجاري بر حمایت واردات . 2جدول 
 م1995-2011طی دوره زمانی  ،در کشورهاي در حال توسعه منتخب

 نوسانات نرخ تعرفه
 متغیر وابسته

 متغیرهاي مستقل
 ضریب 66/0

 وقفه متغیر وابسته
 احتمال 0
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 ضریب 008/0
 نوسانات چرخه تجاري

 احتمال 0
 ضریب 02/0

 نوسانات نرخ ارز واقعی
 احتمال 0
 ضریب 06/0

 نوسانات نرخ بیکاري
 احتمال 0
 ضریب 05/1

 نوسانات نسبت واردات به تولید 
 احتمال 0
 آماره 76/23

 آزمون سارگان
 احتمال 53/0

 تحقیقمحاسبات : أخذم
ص داخلی ناخالگردد که افزایش نوسانات تولید مشخص می ،2با توجه به جدول  ،از طرف دیگر

بررسی این موضوع به منظور با توجه به مدل اخیر و  ،شود و بالعکس. بنابراینمنجر به افزایش تعرفه می
اي تغییر چرخه ءنرخ رشد جز تأثیراي تولید ناخالص بر حمایت واردات تحت چرخه ءکه آیا اثر جز

ابتدا مدل با فرض وجود دو آستانه اي تخمین زده شده است. براي این منظور کند مدل پانل آستانهمی
باال و پایین تخمین زده شده است، سپس با توجه به بی معنی بودن آستانه پایین، مدل مجدداً تنها با 

ها) به  sγ( هبراي تخمین این مدل، ابتدا باید سطوح آستان آستانه باال تخمین زده شده است.لحاظ 
هایی هستند که نقاط چرخش جهت اثرگذاري ها در واقع آستانهsγزا تخمین زده شوند. درون صورت

در اینجا پارامترهاي تخمینی  ،بنابراین). 2007 ،1(آپرگیس دکننمی بیانهاي تجاري را نوسانات چرخه
-گیرد. براي ارزشصورت می 2نماییها که تخمین آنها از طریق حداکثر درستγو هاδند ازاعبارت

)دست آمده را به همراه پسماندها ه نمایی، پارامترهاي بها، حداکثر درستγهاي معین  )( )γε it  و
 زند:واریانس پسماندها به صورت زیر تخمین می

( ) ( )∑∑
= =

=
K

i

T

t

it
KT

1 1

2
2 γεγσ )18   (                                                                                 

آستانه تخمین زده شده ارزشی است که این . ستهاتعداد دوره T تعداد مقاطع و K که در آن
 واریانس پسماند را حداقل نماید. 

هاي تجاري بر حمایت واردات در کشورهاي در حال ، نتایج برآورد مدل اثر چرخه3جدول 
کند. براساس نتایج ارائه می م،1995-2011طی دوره زمانی  ،اي رابه روش پانل آستانه ،توسعه منتخب

1. Apergis 
2. Maximum likelihood 
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(با توجه به روش برآورد نوسانات این  اياي، از یک حد آستانهچرخه ءرخ رشد جز، چنانچه ن3جدول 
اي موانع حرکت ضد چرخه ،گردد. به عبارتیاین اثر معکوس می آستانه متفاوت است) باالتر باشد حد

اي تغییر شدیدي داشته باشد. در این حالت در حرکت به چرخه ءافتد که جزاي زمانی اتفاق میتعرفه
رونق کاهش تعرفه و وضعیت باشد بلکه در ها سیاست بهینه نمیمت اوج دیگر سیاست افزایش تعرفهس

 کئونهاي مککه نتیجه اخیر سازگار با مدل استها سیاست برتر رکود افزایش تعرفههنگام در 
تولید و  . مانند مدل قبل، اثر نسبت واردات بهاست) 2011( ) و الرچ و لچالر1985( )، گاالروتی1984(

داري بر نرخ ارز واقعی منفی برآورد شده است و دو متغیر نرخ بیکاري و کسري بودجه اثر معنی
 حمایت واردات ندارند. 

 
در کشورهاي در حال توسعه منتخب  ،هاي تجاري بر حمایت وارداتنتایج برآورد مدل اثر چرخه .3جدول 

 م1995-2011طی دوره زمانی  ،ايبه روش پانل آستانه

 نرخ تعرفه نرخ تعرفه نرخ تعرفه نرخ تعرفه نرخ تعرفه نرخ تعرفه
 متغیر وابسته

 متغیرهاي مستقل                             
 ضریب 54/0 65/0 61/0 61/0 67/0 67/0

 وقفه متغیر وابسته
 احتمال 0 0 0 0 0 0

 ضریب 61/13 91/13    
 )HP(روش  ايجز چرخه

 احتمال 03/0 0    
(نرخ  )HP(روش  چرخه تجاري ضریب 19/61     

 احتمال 0      )-0,31<اي رشد جز چرخه
 نرخ( )HP روش( تجاري چرخه ضریب -48/49 -64/37    

 احتمال 008/0 02/0     )0,98> ايچرخه جز رشد
 ضریب   39/29 99/18  

 )BP(روش  ايجز چرخه
 احتمال   06/0 0  
(نرخ  )BP(روش  چرخه تجاري ضریب   -65/11   

 احتمال   36/0    )-0,68<اي رشد جز چرخه

 نرخ( )BP روش( تجاري چرخه ضریب   -03/31 -44/21  
 احتمال   001/0 0   )0,01> ايچرخه جز رشد

 ضریب     79/18 22/10
 )ALS(روش  ايجز چرخه

 احتمال     0 0
(نرخ  )ALS(روش  چرخه تجاري ضریب     -26/9 

 احتمال     14/0  )-0,45<اي رشد جز چرخه
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 نرخ( )ALS روش( تجاري چرخه ضریب     -8/23 -42/16
 احتمال     0 0 )0,2> ايچرخه جز رشد

 ضریب -009/0 -004/0 -002/0 -003/0 -001/0 -002/0
 نرخ ارز واقعی

 احتمال 0 04/0 09/0 006/0 13/0 04/0
 ضریب 08/0 099/0 -02/0 -01/0 -007/0 01/0

 نرخ بیکاري
 احتمال 18/0 29/0 82/0 86/0 88/0 80/0
 ضریب -13/0 -07/0 -09/0 -09/0 -08/0 -08/0

 نسبت واردات به تولید
 احتمال 0 0 0 0 0 0
 ضریب 048/0 04/0 004/0 -007/0 02/0 02/0

 کسري بودجه
 احتمال 32/0 27/0 87/0 75/0 33/0 39/0
 آماره 32/24 64/24 56/22 35/23 249/25 32/25

 آزمون سارگان
 احتمال 23/0 26/0 26/0 27/0 18/0 23/0

 تحقیقمحاسبات : أخذم
 

 گیرينتیجه .4
هاي تجاري بر حمایت واردات در کشورهاي در هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون اثرگذاري چرخه

طی دوره  ،ايهاي تابلویی پویا و پانل آستانهحال توسعه منتخب بوده است. براي این منظور، مدل داده
اند. براساس نتایج تحقیق حاضر، وجود اثر منفی و معنادار چرخه برآورد شده م1995-2011زمانی 

یید أاي از یک حد آستانه فراتر رود تچرخه ءتجاري بر حمایت واردات در صورتی که نرخ رشد جز
اي در کشورهاي در رسد حمایت تعرفهحاضر، به نظر می هاي مطالعههمچنین براساس یافتهشده است. 

طور منفی به نرخ ارز و نسبت واردات به تولید وابسته است که سازگار با مطالعات تجربی ه حال توسعه ب
داري بر حمایت واردات . دو متغیر نرخ بیکاري و کسري بودجه اثر معنیاستو مبانی نظري مطرح شده 

 . استضاي عمومی جامعه و هدف دولت از وضع حمایت واردات قابل توجیه ندارند که با توجه به ف
برخی  تأثیررسد که حمایت واردات تحت در مجموع و با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می

تواند جهت تصمیمات حمایتی درونی حتی می گیرد که شدت تغییر این عواملعوامل درونی قرار می
زا شدن حمایت ها و متغیرهاي اقتصادي عامل مهمی در دروناین راستا، سیاستدولت را تغییر دهد. در 

رسد حمایت واردات هرچند به نظر میهاي برآورد شده، که با توجه به مدل . به طورياستواردات 
در  ،شود ولی با توجه به مدل دومیید نمیأاي در کشورهاي در حال توسعه در حالت کلی تضدچرخه

یید قرار أاي مورد تاي از یک حد آستانه فراتر رود حمایت ضدچرخهچرخه ءرشد جز صورتی که نرخ
هاي حمایتی، به رفتار  گذاران در زمان تعیین سیاسگردد تا سیاست، پیشنهاد میگیرد. بنابراینمی
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که لزوم توجیه این گروه درخصوص منافع بلندمدت نمایند. چراهاي فشار توجه بیشتري گروه
هاي واردات ضروري ي اکثریت جهت افزایش حمایتأي آنها به عنوان رأو یا پذیرش ر آزادسازي

(بیکاران و حامیان صنایع  هاي فشاربه گروه یتوجهبیرکود اقتصادي و وضعیت که در  طوريه . باست
 ،رویه واردات وداخلی) درصورتی که آنها خواهان حمایت از صنایع داخلی باشند منجر به افزایش بی

شود. از ها میهاي بعد خواهد شد که نهایتاً منجر به افزایش حمایتتشدید رکود در دوره ،در نتیجه
شود براي کاهش نوسان سیاستی، ثبات متغیرهاي سیاستی به ویژه نرخ ارز در دستور طرفی توصیه می

عوامل احتمال توانند با توجه به این بگذاران که سیاست طوريه گذاران قرار گیرد. بکار سیاست
 هاي حمایتی را افزایش دهند. موفقیت سیاست
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