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چکیده

در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامهریزی توسعه اهمیت زیااد
پیدا کرده است .این مفاهیم عبارتند از توساعه پایادارت توساعه انساانیت
مسأله یادگیری و در نهایت "تابآوری"ت که فلسفه وجودی آن افازای
تعداد و گستردگی و عمق آثار شوکهای برونزا بر سرنوشت ملی اسات.
آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسالمت در شارای باروز شاوکهاای
داخلی و خارجیت اولویت پیدا میکندت "استقالل اقتصادی" میباشد .در
این پژوه ت نماگر استقالل اقتصادی ( )INDEPبرای ایرانت از ترکیا
شاخصهای بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفتت عدم خودکفاایی
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/edp.2017.14987.1084 :)DOI

* این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده چهارم در دانشگاه خوارزمی استخراج گردیده است.
 .2استادیار دانشکده اقتصادت دانشگاه عالمه طباطبایی؛ khademalizadeh.a@gmail.com
 .3استادیار دانشگاه خوارزمی؛ masuminiaali@yahoo.com
 .4استادیار دانشگاه خوارزمی؛ m.ghaemi84@yahoo.com
 .5کارشناس ارشد اقتصاد (نویسنده مسئول)؛ hosseini.seyedehzahra@yahoo.com
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در تولید غذاهای اساسیت وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن
صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی  1368-93ساخته شده اسات .بارای
بررسی میزان اثرگذاری استقالل اقتصادی بر تابآوری اقتصادیت متغیار
بیثباتی اقتصاد کالن به عنوان نماینده آسی پذیری بخ کالن اقتصاد
1
انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای تاوزیعی )(ARDL
استفاده شد که نتایجت مؤید وجود رابطه مثبت و معنیدار بین اساتقالل
اقتصادی و تابآوری اقتصاد است؛ به گونهای که یک واحاد افازای در
استقالل اقتصادیت آسی پذیری بخ کالن اقتصاد را در کوتاهمدت باه
میزان  0.32واحد و در بلندمدت به میزان  0/13واحد کاه میدهاد.
همچنین پیاادهساازی اناواا الگوهاای (BARDL) 2و محاسابه ضاری
تصحیح خطات نشان داد که بین  1/1الی  2/7دوره بارای تصاحیح عادم
تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان الزم است.
تاژگان کلیدو :آسی پذیریت اساتقالل اقتصاادیت اقتصااد مقااومتیت

تابآوریت تکنیک الگوی خود رگرسیون با وقفههای توزیعی
طبالهبندو O10, O5, C51, E0 :JEL

 .1مالدمه

ایجاد زمینههای اقتصادی زندگی گوارا برای همه (رفاه عمومی) هادف و مصالحت عاالی
نظام اقتصادی اسالم بودهت و زمینههای اقتصادی الزم برای رسیدن به ایان هادف عاالیت
همان هدفهای میانی نظام اقتصادی اسالم است .بار اسااس مناابس اساالمیت آنچاه باه
صورت هدفهای میانی نظام اقتصادی میتوان استنباط کردت عبارتند از :عدالتت امنیات
و بارور کردن استعدادهای طبیعت .امنیت اقتصادی از دیادگاه کاالن کاه یکای از ابعااد
امنیت ملی استت به معنای وجود ثبات و اطمینان و عدم خطر نسابت باه فعالیاتهاای
اقتصادی و اموال و ثروتهای جامعه میباشد .از این دیدگاهت امنیت اقتصادی باه امنیات
داخلی و خارجی یا بینالمللی قابل تقسیم است .اگر منافس و مصالح اقتصادی کشاوری از
سوی دیگر کشورها مورد تهدید قرار گیردت آن کشور امنیت اقتصادی نخواهد داشات .در
این صورتت علت ناامنی خارجی اسات و "اساتقالل اقتصاادی" 3یکای از عوامال تحقاق
1. Auto Regressive Distributed Lag Model
2. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model
3. Economic Independence
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امنیت اقتصادی خارجی یا بینالمللی خواهد بودت این مهم وقتای حاصال مایشاود کاه
کشور بتواند منافس اقتصادی خود را آنگونه که خاود تشاخیص مایدهادت تعقیا کناد
(میرمعزیت .)1390
آنچه در شرای تحریمهای اقتصادی غرب مقابل ایرانت بر بخا هاای خارد و کاالن
اقتصاد جامعه اتفاق افتادت این نکته را آشکار ساخت که سیاستهای اقتصادی در کشاور
باید به نوعی تغییر کند که روند رو به رشاد اقتصاادی -در راساتای هادف غاایی نظاام
اقتصادی اسالم -محفوظ بماند و همچنین "آسی پذیری" 1آن کااه پیادا کناد .ایان
مسائل در راستای تحقق "اقتصاد مقاومتی" 2امکاانپاذیر اسات؛ یعنای «سیاساتهاای
اقتصادی باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد .یک اقتصاد مقاوم باید اقتصاادی باشاد
که در ساخت درونی خود مقاوم باشدت بتواند ایستادگی کندت باا تغییرهاای گونااگون در
این گوشه دنیات آن گوشه دنیا متالطم نشود 3»...؛ چرا که اگر منافس و مصاالح اقتصاادی
کشور ی از سوی دیگر کشورها ماورد تهدیاد قارار گیاردت اساتقالل و در نتیجاه امنیات
اقتصادی کشور به مخاطره میافتد و اگر تهدید به حدی برسد که کیان نظام اسالمی باه
خطر افتدت در این صورت برقراری امنیت اقتصادی از راه دستیابی به استقالل اقتصادی و
بینیازی از دشمنت اولویت اول را در بین هدفهای اقتصادی و حتی غیراقتصادی پیدا میکند.
از سوی دیگر در قانون اساسی 4نیاز از اساتقالل اقتصاادیت باه عناوان هادف عاالی
جمهوری اسالمی ایران یاد شده استت و بنابراین طراحی شاخصی متناس با این هادف
که بتواند چگونگی مسیر حرکت کشور را در راستای هدف مورد نظر نشان دهدت ضروری
خواهد بود .شوماخر 5در کتاب «کوچک زیباسات» در ساال 1974پای بینای مایکناد
که روزی حکومت کمونیساتی شاوروی ساقوط خواهاد کارد؛ کاه ایان اتفااق در ساال
 1990رخ داد .دلیلی که وی بیان میکندت آن است که نظام سرمایهداری هدف خاود
را رفاه عمومی قرار داده و شاخصهایی متناس با این هدف مانند نارخ رشاد اقتصاادی
برای آن تعریف کرده است .اما کشورهایی مثل شوروی که هدف نهایی خوی را تحقاق
1. Vulnerability
2. Resilience Economy

 .3رهبر جمهوری اسالمی ایران در دیدار کارگران و فعاالن بخ تولید کشور به مناسبت هفته کارگرت .1392/2/7
 .4اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانت اصلیاست که به بررسی استقالل اقتصاادی مایپاردازد.
در ابتدای این اصل چنین آمده است« :هدف عالی جمهوری اسالمی ایرانت تحقق اساتقالل اقتصاادیت رفاس فقار و
برآوردن نیازهای در حال رشد انسانها است».
5. Schumacher
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عدالت بیان کرده اندت شاخصی متناس با هدف عدالت تعیین ننموده که بتواند بر اساس
آنت ساالنه خود را ارزیابی کند .این در حالی بود که سازمانها و نهادهای بینالمللایت
برای رتبهبندی کشورها بر همان شاخصهای نظام سرمایهداری تکیه کرده و میکنند.
بنابراین در این پژوه میتوان با شناسایی برخی از مؤلفههایی که به طور مساتقیم
بر استقالل اقتصادی اثرگذار استت یک شاخص ترکیبی طراحی نماود کاه بتاوان باا آن
چگونگی حرکت در مسیر ایان هادف را بارای کشاور ایاران در دوره زماانی 1368-93
سنجید و همچنین میزان اثرگذاری استقالل بر تابآوری اقتصاادی را بررسای نماود تاا
بتوان بر اساس آنت به ارائه توصیههای سیاستی متناس در این زمینه پرداخت.
ساماندهی مقاله به این ترتی میباشد :پاس از تبیاین پیشاینه موضاوا در قسامت
ادبیات پژوه ت مبانی نظری و شواهد تجربی موجود در زمینه موضوا این مطالعه مارور
شده و سپس الگوی مطالعه و رو تحلیل تجربی معرفی مایشاود و در پایاانت الگاوی
مطالعه برآورد شده و نتایج حاصل از آن مورد تفسیر قرار میگیرد.
 .2ا بیات پژتهش

کوش برای تئوریزه کردن استقالل در میاان کشاورهای پیشارفته حاداقل  170ساال
سابقه دارد .یکی از ارزندهترین ایان کوشا هاا مرباوط باه نظریاهپارداز مشاهور عصار
«میجی» 1در ژاپن یعنی «فوکوتساوایوکیشای» 2اسات .در قارن بیساتم نیاز ماادام کاه
کشورهای اروپایی احساس میکردند به لحاظ علمی و تکنولوژیکی کمی از آمریکا عقا
افتادهاندت تال های علمی برای تبیین تئوریک استقالل و به خصوص استقالل اقتصاادی
ادامه داشته است .نمونه برجسته این تال ها کتااب مشاهور فرانساوا پارو 3اقتصااددان
بزرگ فرانسوی به نام «استقالل اقتصادی» است" (مؤمنیت .)1374
از نظر واژهشناسیت کلمه استقالل از باب استفعال و با واژههایی چاون قلیالت قلات و
تقلیل مرتب است و در معنیت کم کردن و به حداقل رساندن مایباشاد .ملات اساتقال-
لطل میخواهد وابستگیها را تحلیل بدهد و اتکای باه دیگاران را باه حاداقل برسااند
(منصوریت  .)1374با ارائه معنی واژگانی استقالل میتاوان یاک تعریاف مفهاومی از آن
ارائه داد :استقالل عبارت است از «داشتن قدرت تصمیمگیری و سیاستگذاری همراه باا
اعمال این تصمیمها و سیاستها در حیطه حاکمیت ».اگر این تعریاف را تجزیاه کنایمت
1. Meiji
2. Fukuzawa Yukichi
3. François Perroux
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سه عنصر قدرت تصمیمگیریت قدرت اعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاکمیات قابال
بازیافت هستند .بر این اساست چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محای خاارجی
اعم از منطقهای و نیروهای اثرگذار بینالمللای چاون قادرتهاای بازرگت ساازمانهاای
اقتصادی بینالمللی و شرکتهای چنادملیتیت بارای خاود برناماههاای کاالن سیاسایت
اقتصادیت اجتماعی و فرهنگایت تادوین کناد آن را ملات مساتقل ماینامناد (تقایزاده
انصاریت .)1379
استقالل اقتصادی به هیچ وجه به معنای انزواجویی و بستن همه درها بار روی خاود
نیست؛ بلکه عبارت است از یک کوش آگاهانه و خردمندانه به منظور یاافتن یاک دیاد
درست و واقسبینانه و بر اساس موازین عقل سلیمت از صورت مهمترین مسائلی کاه باا آن
مواجه هستیم؛ به منظور فراهم کردن زمینههای اتکای هرچه بیشترت به مباانی علمای و
فنی خودی و ایجااد سااختارهایی اسات کاه آسای هاای وارده از ساوی نظاام مسال
بینالمللی رات به حداقل برساند و جامعه را بر اساس آرمانها و ارز های خود به سامت
تعالی و پیشرفت رهنماون ساازد (ماؤمنیت  .)1371در پاژوه حاضار نیاز مقصاود از
استقالل اقتصادی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد قابل قباولی از
رفاهت تولید کند و در اداره امور اقتصادی نیازمند و متکی به دیگران نباشد.
برخی از فعالیتهای مشابه داخلی که در این زمینه انجام گرفته و میتواند راهگشای
پژوه های بعدی باشد به شرح زیر است:
مؤمنی ( )1374در مقالهای با عناوان «چناد نکتاه پیراماون اهمیات اساتراتژیکی و
آرمانی استقالل اقتصادی»ت نشان میدهد که واردات دان اقتصاد نیاز خاود باه عناوان
یکی از عوامل منفی اثرگذار بر استقالل اقتصادی است.
تقیزاده انصاری ( )1379در مقاله «استقالل سیاسی اساتقالل اقتصاادی» اساتدالل
میکند که نه تنها استقالل اقتصادی پیوندی عمیق با استقالل سیاسی داردت بلکه شارط
الزم برقراری آنت استقالل سیاسی است.
سیف ( )1391در مقاله خود با عنوان «الگوی پیشنهادی اقتصاد مقااومتی جمهاوری
اسالمی ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهباری)»ت الگاویی بارای اقتصااد مقااومتی
جمهوری ایران شامل مؤلفه هاای رشاد اقتصاادیت عادالت اقتصاادیت ثباات اقتصاادی و
فنریت (انعطاف پذیری) اقتصادی پیشنهاد داده است.
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روحانی و همکاران ( )1393در مقاله «شاخصهای ارزیابی تحقق سیاستهاای کلای
اقتصاد مقاومتی»ت با پایبنادی باه ماتن بنادهای  24گاناه سیاساتهاای کلای اقتصااد
مقاومتیت شاخصهای قابل سنجشی را که عمدتاً از جنس شاخصهای خروجی هساتندت
ارائه داده است.
سیف ( )1393در کتاب «نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصااد مقااومتی»ت
یکی از آسی های موجود از منظر نقشه راه اقتصاد مقاومتی جمهوری اساالمی ایاران رات
ضعف خوداتکایی نامبرده که چال های موجود در این ضعف را تمامی انواا وابستگی به
خارج بیان کرده است.
غیاثوند و عبدالشاه (1394ب) در مقاله «مفهاوم و ارزیاابی تاابآوری اقتصاادی
ایران»ت تابآوری اقتصادی ایران در برابر شوکهای خارجی حاوزه اقتصااد را بار اسااس
شاخص تابآوری بریگوگلیو و جک بورمن در دوره  1375-92محاسبه کاردهاناد .نتاایج
مقاله آنها نشان میدهد که تابآوری صرفنظر از روندهای افزایشی یا کاهشای در طاول
دورههات پایین بوده است.
گالیمونت )1999( 1در مقاله «آسی پذیری اقتصادی در کشورهای کمدرآمد» بارای
ساخت یک شاخص بینالمللی قابل مقایسهت آسی پذیری را ناشی از سه عامل میداناد:
 -1شوک؛ -2در معرض قرارگرفتن؛  -3تابآوری یا ظرفیت .وی چنین نتیجه مایگیارد
که دو عامل اول بیشتر مربوط به ساختار است و سومی مربوط به سیاستهاست.
بریگوگلیو و همکاران )2008( 2در مطالعهای باا عناوان «آسای پاذیری اقتصاادی و
انعطافپذیریت مفاهیم و اندازهگیریها»ت نشان دادهاند برخی ازکشورهای ثروتمند نفتی
از جمله ایارانت ونازوئال و نیجریاه دارای آسای پاذیری ذاتای بااال و تاابآوری پاایین
میباشند.
بریگوگلیو و همکاران ( )2011در مقاله «رشد و تابآوری در شرق آسیا و تأثیر رکود
اقتصادی جهاانی در ساال »2009ت باه تبیاین شاخصای بارای انادازهگیاری تاابآوری
اقتصادی پرداختهاند .وی این شاخص را به دو حوزه عوامل اقتصادی و عوامال اجتمااعی
تفکیک میکند .حوزه عوامل اقتصادی را به دو بخ اقتصاد خرد و اقتصاد کالن و حوزه
اجتماعی را به دو بخ حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی تفکیک میکند.

1. Guillaumont
2. Briguglio, et al.
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بورمن و همکاران )2013( 1به منظور بررسی تواناایی کشاورهای در حاال توساعه و
بازارهای نوظهور برای مقابله باا شاوکهاات در مقالاهای باا عناوان «شااخص تاابآوری
صدساله :اندازهگیری تابآوری کشورها در مقابل شوکها»ت مقدار تابآوری این کشاورها
را بررسی کردهاند.
مطالعات باال نشان میدهد پژوه هایی که در زمینه استقالل اقتصادی انجام شادهت
عمدتاً به تبیین مسأله استقالل اقتصادیت اهمیت استراتژیک آن و بیان تعدادی از عوامل
اثرگذار بر آن بسنده کردهاند .همچنین پژوه هاایی نیاز باه طاور جداگاناه در زمیناه
اقتصاد مقاومتیت اصول و مبانی نظری آنت تابآوری و سااخت شااخص بارای آن انجاام
شده استت نوآوری این پژوه به طاور خااص در تعریاف و ارائاه شااخصهاایی بارای
استقالل اقتصادی با رویکرد شرای تحریمهای گسترده اقتصادی (مالیت پولی و تجااری)
و چارچوب اقتصاد مقاومتی و همچنین بررسی اثر معنیداری نماگر استقالل اقتصادی بر
روی اقتصاد مقاومتی از طریق مدلسازی مطلوبت میباشد.
 .3مبانی ت چارچو نظرو

 .1-3مبانی نظرو اتقاا مالاتمقی

جهانیسازی اقتصاد و تجارتت افزای حجم سرمایهگذاریهای باینالمللای و بااز باودن
اقتصاد 2از جمله عواملی هستند که درهای اقتصادی کشورها را به روی آسای پاذیری و
تکانههای خارجی باز نموده و زمینههای بروز بحرانهای مالی و اقتصادی و کاه رشاد
اقتصادی در نقاط مختلف جهان را فراهم نماوده و کشاورها را باه اتخااذ سیاساتهاای
اقتصادی متمایل نمودهاند که عالوه بر حفا رشاد و پیشارفت اقتصاادیت تأثیرپاذیری
اقتصاد را در برابر تکاناه هاا و دیگار اشاکال اخاتالل در اقتصااد کااه دهاد (سایف و
همکارانت 1393الف) .وجود بخ بزرگی از مطالعات به عمل آمده در حوزه اقتصاد کاه
به موضوعاتی همچون آسی پذیری اقتصادیت تکانههای اقتصادی3ت تاابآوری اقتصاادیت
دوام و پایداری اقتصاادی4ت بایثبااتی اقتصاادی 5و دیگار مفااهیم مشاابه پرداختاهانادت
نشاندهنده جهتگیری سایر کشورها به این سمت است .همهگیر شدن مفهوم «اقتصااد
1. Boorman, et al.
2. Economic Openness
3. Economic Shocks
4. Economic Sustainability
5. Economic Instability
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آسی پذیر یا شکننده» -1که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است و مورد نظر این پاژوه
نیز میباشدت مفهاومی اسات کاه حادود یاک دهاه از تولاد آن در "ادبیاات اقتصاادی"
می گذرد و در واقست چند سال پس از تجربه بحران مالی شرق آسیا در سال  1997ماورد
توجه قرار گرفته است .بحرانی کاه علات آن بیشاتر وابساته کاردن بازارهاای ماالی باه
سرمایه گذاران خارجی بود و به سقوط چندساله اقتصادهایی منجر شد که در جهاان باه
عنوان معجزه آسیایی شناخته میشدند (خاندوزیت .)1394
گزار های منتشر شده از ساوی نهادهاای باینالمللای نیاز نشااندهناده افازای
حساسیت جامعه جهانی به این موضوا بوده است .گزار رقابتپذیری ( )2013مجماس
جهانی اقتصاد با عنوان «رقابتپذیری تابآور»ت بخ ویژه «تابآوری ملی» در گازار
ریسکهای جهانی ( )2013مجمس جهانی اقتصاادت اجاالس داووس )2013( 2باا عناوان
«پویایی تابآور» (آقامحمدی و غیاثوندت )1393ت گزار رسمی اجالس مجماس جهاانی
اقتصاد ( )2013با عنوان «ایجاد مقاومت ملی در برابار مخااطرههاای جهاانی»ت اجاالس
گروه بیست در  2014پیرامون «رشد تابآور» (خاندوزیت )1394ت از جمله این اسناد و
گزار ها میباشند.
با توجه به آنچه بیان شدت میتوان گفت اکنون نسبت به یک دهه گذشته نسابت باه
مقاوم سازی اقتصاادت آگااهی و حساسایت جهاانی بیشاتری وجاود دارد و یاک وجاه از
بحثهای نظری در محافل بینالمللی برای پایدار نمودن توسعه اقتصادی کشورت افازای
تابآوری کشورها است .روشن است درخصوص کشورهایی که به دنباال پرداخات بهاای
استقالل سیاسی خود و پافشاری بر مواضس خود هستندت بایاد حساسایت دوچنادانی در
مورد طراحی صحیح رواب اقتصادی خود وجود داشته باشد .آنچه مورد نظر این پژوه
استت تقویت نهاد و زیرسامانه اقتصادی از کانال شناسایی شاخصهای استقالل اقتصادی
و در نهایتت ارائه توصیه سیاستی برای حرکت به سمت روند مطلوب آن شاخصها است
که ضمن حف ویژگیهای یک اقتصاد کارآمدت از استقالل اقتصادی کشور نیز پاساداری
میکند.

1. Vulnerable Economy

 .2اجالس ساالنه مجمس جهانی اقتصاد ( )World Economic Forumبا حضور رهبران سیاسی و نخبگان اقتصاادی و
تجاری کشورهای مختلف جهان برگزار میشود که تحت تأثیر نام محل برگازاری باه ناام اجاالس داووس ()Davos
مشهور شده است.
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 .2-3مبانی اسقالل اتقاا و

به طور کلی لزوم استقالل اقتصادی را پس از نقد سه رویکرد حاکم در ادبیات بینالمللت
از دو منظر استقالل سیاسی و قرآنی میتوان طبقهبندی نمود.

الف) رتیکر انزتاو سیاسی

گروهی از ملتها برداشت خود از استقالل را با مفهوم انزواگرایای پیوناد زدهاناد .از نظار
این کشورها استقالل زمانی تحقق مییابد که یک ملت کمترین ارتباطاات و مباادالت را
با دنیای خارج داشته باشد و با اتکا به خود کلیاه ابعااد زنادگی را تنظایم و اداره نمایاد
(منصوریت  .)1374این نظریه در عصر حاضار کاه شااهد گساتر ارتباطاات هساتیمت
قابلیت اجرایی و اعتبار علمی ندارد .این نظریه برای اعصار پیشین کاه ساطح ارتباطاات
ملتها و دولتها به دلیل فقدان شبکههای حملونقلت پایین بودن سطح نیازهای ماردمت
عدم تنوا تقاضاهای نوا بشر و در نهایت بسته بودن جهانبینی ماردم باه علات انازوای
جغرافیایی که فقدان سیاحت و سفر و گردشگری را در پی داشتت میتوانسات اساتقالل
را معنی کند.
) رتیکر نسبیت اسقالل

طرفداران این نظریه چنین استدالل میکنند که کس استقالل کامل و توانایی حفا و
تداوم آن کار مشکلی استت هر چند که کس استقالل در سایه تال هاا و فاداکاریهاا
مقدور باشدت بویژه در امور داخلی این امر آسانتار اسات؛ چارا کاه سااق نماودن یاک
حکومت ضدمردمی اعم از سلطهگران خارجی و مستبدین داخلای از ساوخت مایاههاای
(انرژی) احساسی و حماسی برخوردار است .هاواداران ایان نظریاه معتقدناد کاه دولات
برخوردار از استقالل نسبی در صورت ناتوانی از تأمین نیازهای گوناگون کشور مایتواناد
در بعد سیاسی مستقل و در سایر ابعادت وابسته باشد.
مفروض نظریهپردازان فوق آن است کاه مایتاوان مساائل اقتصاادی و صانعتی را از
مسائل سیاسی جدا کردت هر چند که این امر غیرممکن نیست ولی امکاان آن در روابا
کشورهای شمال -شمال یعنی دول صنعتی شده بیشاتر اسات تاا در روابا کشاورهای
جنوب-شمال .کشورهایی چون فرانسه و آلمان علیرغام نیااز صانعتی کاه باه یکادیگر
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دارندت سلطه سیاسی در میان آنها نیساتت اماا هماین دولاتهاا در روابا خاود حاضار
نیستند با کشورهای جنوب چنین تعاملی داشته باشند.
ج) نفی اسقالل

هواداران این نظریه معتقدند با «گستر ارتباطاتت رشد ساریس علاوم و فناونت مساائل
جامعه بشری آنچنان به هم پیوند خوردهاند که عمالً مرزهای جغرافیایی و تقسایمبنادی
منطقهای و قارهای معنا و مفهوم خود را از دست دادهاند .رفاهطلبای روزافازونت افازای
درخواستهای مختلف برای استفاده از تسهیالت زندگی و به ماوازات آن محادودیتهاات
فقدان کارهای مناس ت امکان ادامه حیات مبتنای بار نیااز و امکاناات داخلای را منتفای
ساخت ».دهکدهگرایان جهانی از هواداران مشهور ایان نظریاه هساتند .در ارزیاابی بایاد
گفت :این نظریه بی از حد آرمانگرایانه است و شاواهد تجربای آن بای از آنکاه بار
شواهد عینی و مدارک حقیقی مبتنای باشادت برگرفتاه از تخیال و آرزوی نظریاه اسات.
اروپای غربی که همگراتارین ناحیاه جهاان محساوب مایشاودت هناوز نتوانساته اسات
مفاهیمی چون پولت ارت و امنیت ملی را به سطح منطقهای برساند .هنوز موردی پی
نیامده تا مرزهای فرانسه مورد حمله یکی از دول شمال آفریقا قرار بگیرد تاا ببینایم آیاا
سرباز آلمانی و فرانسوی دوشادو یکدیگر می جنگد یا خیر؟ ساایر منااطق کاه جاای
خود دارد .گواه این ادعا آن است که مدعیان دهکدهگرایاان جهاانیت خاود دارای اجمااا
نظر نیستند .مثال عینی خروج بریتانیا 1در  23ژوئن  2016و از پی استقالل رفاتن پاس
از اتحادت نشان میدهد که نظریه نفی استقالل که از سوی دهکدهگرایان جهاانی مطارح
میشودت غیر واقسگرایانه و مردود است (تقی زاده انصاریت 1379ت .)94
نفی استقالل اقتصادی با پذیرفتن بیچون و چرای تئوری لیبرال تجارت بینالملال و
نادیده گرفتن جنبههایی از این تئوریت منجر به تشادید ناابرابریهاای باین کشاورهای
توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه خواهد شد .این مساأله کاه جاوهر نظریاههاای
افرادی همچون فردریک لیست2ت و آندره گوندر فرانک 3بود نشان میدهد کاه پاذیرفتن
دربست اصول نظری علم اقتصاد متعارفت ما را از دو چیز به طور حتم دور میساازد کاه
 .1نایجل فاراژ ( )Nigel Farageرهبر حزب استقالل انگلیس نیز پس از همهپرسی در سخنانی اعالم پیروزی نماوده
و روز  23ژوئن را روز استقالل بریتانیا عنوان کرده است« :اجازه دهید از بروکسال و هماه اشاتباهات رهاایی پیادا
کنیمت اجازه دهید  23ژوئن را روز استقاللمان بنامیم».
2. Friedrich List
3. Andre Gunder Frank
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عبارتند از «استقالل» و «عدالت اجتماعی»ت در حالی که هم بار اسااس ماوازین فکاری
انقالب و هم بر اساس استداللهای اقتصاادیت هایچ برناماهای در ایاران بادون در نظار
گرفتن این دو عنصر اساسی و تعیین کننده قابل اجرا نیست .پس محک اصلی ماا بارای
ارزیابی تصمیمگیری های اقتصادی بایدت استقالل و عدالت اجتماعی باشد .چرا که غفلات
از استقالل موج عمق بخشیدن باه وابساتگیهاا در سااختار اقتصاادی خواهاد شاد و
توسعه درونزای کشور را با مشکل مواجه خواهد ساخت (مؤمنیت )1374
در ادامه از دو منظر قرآن کریم و لزوم حف اساتقالل سیاسایت ضارورت بااال باردن
استقالل اقتصادی کشور ایران را بررسی میکنیم.
 .1-2-3اسقالل اتقاا و از منظر ترآن

ایران به دالیل ایدئولوژیکی و استراتژیکی یکی از کانونهای توجه نظام سلطه اسات .بار
اساس موازین اقتصادی اسالمت قواعدی همچون قاعده نفی سبیلت قاعده حرمت تشبه باه
کفار و از این قبیل موازینت الیتخلف ارزیابی شدهاند( .مؤمنیت  .)1374خداوناد در قارآن
بر اقتدار اقتصادی مسلمانان یا حکومت اسالمی در برابر دیگاران (غیرمسالمانان و ساایر
حکومتها) تأکید میکندت که این تأکید به دو منظور است:
 .1ترساندن کفار و دشمنان خارجیت تا حتی نقشه تجاوز نظامی و زیر فشار گاذاردن
حکومت اسالمی (مانند محاصره اقتصادی) را در ذهن نپرورانند.
 .2گستردن اسالم در خارج از مرزهای حکومت اساالمی باا بهارهگیاری از امکاناات
اقتصادی و کمک به کشورهای فقیر.
بیشک چنین قدرت اقتصادیای زمانی برای حکومت اسالمی حاصل میشاود کاه از
"استقالل اقتصادی" نیز برخوردار باشد .به دیگر سخنت استقالل اقتصادی شرط الزم (نه
کافی) برای چنین قدرتی است (خادم علیزادهت .)1392
برخی از آیاتی که در آنها بر استقالل اقتصادی مؤمنان تأکید داردت به شرح زیر است:
« .1و [شما مسلمانان] سست نشوید! و غمگین نگردید! و شاما برتریادت اگار ایماان
داشته باشید»( 1آل عمرانت .)139
بر اساس این آیهت مؤمنین نسبت به دیگران برتری خواهناد داشات .از ساوی دیگارت
یکی از لوازم برتریت بینیازی اقتصادی از دولتهای استکباری و خودکفایی مسلمانان در
 .1والتهنوا و التحزنوا و أنتم األعلون إن کنتم مؤمنین.
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کاالهای مصرفی ضروری و استراتژیک است؛ زیارا بادیهی اسات کاه نیااز و احتیااج باه
دیگران همیشه مالزم با ذلت و اسارت است.
« .2و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است»( 1نساءت .)141
نفی هر گونه سلطه بیگانگان بر مسلمانان اصلی است که در این آیاه از قارآن کاریم
صریحاً به آن تأکید شده است .در اقتصادی که مدنظر قرآن استت سعی بر این است کاه
با استفاده از سالح پویایی اقتصادت حاکمیت سیاسی دولت اسالمی در رواب باا بیگانگاان
حف شودت زیرا در رواب خارجی بین دولتهات مناسبات اقتصادی و سیاسای بسایار باه
هم پیوسته و درهم تنیدهاند .بنابراین برای حف اعتبار و حیثیات اساالمیت دولاتهاای
اسالمی موظف هستند از هرگونه عملی که راه نفاوذ کفاار را بارای تسال بار مسالمین
میگشایدت خودداری کنند .از آنجا که بزرگترین راه نفاوذ آناانت تاأمین نیازمنادیهاای
اقتصادی استت از این رو اعمال سیاست اقتصادی در راستای استقالل اقتصاادی بیشاترت
از مهمترین مسئولیتهای ملت اسالمی است (عزتیت  .)1393بر طبق مفاد این قبیال از
آیات بر مسلمانان الزم است که در تمام عرصهها از جمله در عرصه فعالیتهای اقتصادی
به گونه عمل کنند تا زمینه و بستر سیطرهیابی بیگانگان بر سرنوشت آنان فاراهم نگاردد
و یکی از راههای جلوگیری از چنان وضعی تال برای دستیابی باه اساتقالل اقتصاادی
است.
 .2-2-3اسقالل اتقاا و از منظر اسقالل سیاسی

با وجود اهمیت تاریخی فراوان انهدام نظام استعماریت بدیهی است که این تحولت نشاانه
پایانیافتن کامل تعدیات خارجی بر کشورهای آسایات آفریقاات و آمریکاای التاین نباودهت
همچنین به معنی این نیست که مبارزه رهاییبخ ملی پایانیافته است .از هم پاشایده
شدن نظام استعماریت نشاندهنده این حقیقت است که مبارزه مذکور بایاد وارد مرحلاه
مهم نوینی شده باشد .در مراحال قبلایت ایان مباارزه بارای باه دسات آوردن اساتقالل
سیاسی بود و در مرحله کنونی هدفت کاه وابستگی و کس استقالل اقتصادی اسات.
با این حالت این استنتاج که کشورهای مورد بحثت دیگر نیازی ندارند که در حال جنا
با امپریالیزم باشند کاامالً اشاتباه اساتت بارعکس هماه آنهاا کام و بای تحات فشاار
امپریالیستها و گاهی فشار شدید نظامی هم قرار میگیرند و برخی نیز قربانی تجااوزات
 .1وَ لَن یَجعلَ اهلل لِلکافرینَ علی المؤمنینَ سبیالً.
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علنی میگردند .در حقیقت پارهای از این کشورهات هنوز زیر یاو رژیامهاای اساتعماری
قرار دارند و برای این عدهت هدف فوری و اصلی از مباارزه رهااییبخا ت ناهتنهاا کسا
استقالل اقتصادی است بلکه بهدست آوردن حاکمیت ملی و آزادی سیاسی نیز هست.
امروزهت هدف اصلیت کاه وابستگی و به دست آوردن استقالل اقتصادی اسات زیارا
که بسیاری از کشورها تاکنون استقالل سیاسی خاود را باه درجاات مختلاف باه دسات
آوردهاند .در دورانهای اساتعماری نفاوذ سیاسای کاه توسا امپریالیساتهاا بار ملال
مستعمره اعمال میشدت سیستم مالی بینالمللی و سرمایهداری انحصاریت برای چپاول و
غارت آزادی عمل کامل داشت .در عصر مات عق ماندگی اقتصادی و وابستگی کشاورهای
مستعمره و نیمهمستعمره پیشینت موج ادامه دخالت بیگانه در امور داخلی آنها و فشار
سیاسی و نظامی بر آنها میگردد .وابستگی اقتصادی و عدم تسااوی حقاوقی آنهاا ناوعی
زمینه برای تحکیم بنیان بلوکهای استعماری نظامی و اتحادیههات تجاوز و دخالت علنیت
تشکیل رژیمهای اطاعاتپیشاه دساتنشااندهت تعهادات تحمیالشاده خاارجی و غیاره
میباشد .در شرای موجودت حاکمیت سیاسیت موفقیتی مهم بارای مللای اسات کاه باه
مبارزه علیه امپریالیزم و استعمار پرداختهاندت به محض اینکه ملتی حاکمیت سیاسای باه
دست آورده "باید" از ایان حاکمیات بارای اداماه انقاالب در جهات "کسا اساتقالل
اقتصادی" و رهایی کامل از همه شیوههاای اساتثماری بیگاناهت اساتفاده کناد چارا کاه
استقالل اقتصادی نهتنها پیوندی عمیق با استقالل سیاسی داردت بلکه شارط الزم تاداوم
آن است (تقیزاده انصاریت .)1379
در این قسمتت به پارهای از سخنان «جولیوس نایرره» 1رئیس جمهور ساابق تانزانیاا
اشاره میگردد که به خوبی اهمیت عوامل اقتصادی و ارتباط آنها را با اساتقالل سیاسای
تشریح نموده است ...« :طی مبارزات سیاسی خودت برخی تصور میکردناد کاه اساتقالل
سیاسیت نقطه پایانی فرایند رهایی از سالطه اسات  ...افساوس کاه اکناون مایفهمایمت
استقالل سیاسی کافی نیست .باید استقالل اقتصادی داشته باشیم و بسایار مهام اساتت
پی از آنکه بتوانیم فرایند رهایی از سالطه را باه نتیجاه منطقای خاود هادایت کنایمت
مشکالت و حوزههای سلطه اقتصادی را با دید سیاسی بنگاریم  ...اکناون مساائل بسایار
پیچیده تر شده است .برای کشورهای مختلف آفریقایی آسان بود تا برای کس اساتقالل
سیاسیت بهطور هماهن عمل کنند .امروز بسیار مشاکل اسات تاا آنهاا را باه همکااری
1. Julius Kambarage Nayerere
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واداشتت چرا که همگی با یک دید به مسأله استقالل اقتصادی نگااه نمایکنناد و حتای
برخی مدعی هستند که اصوالً چنین مشکلی وجود ندارد .در واقس آنچه که وجود ناداردت
آگاهی سیاسی نسبت به نیاز استقالل اقتصادی است .اگر این آگاهی وجود نداشته باشدت
جهان سوم نمیتواند متحد شود و نیروی مقابله خود را افزای دهد» (همانت .)108
 .4اسقخراج مد مفهومی پژتهش

 .1-4بیثبابی اتقاا و ،نماینده آسیبپذیرو اتقاا

بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی روشن ساخت که اقتصاد مقاومتی یاک راهبارد اقتصاادی
بلندمدت برای مقاومسازیت به معنای فعاالنه آن است .در این تعبیرت منظاور از «اقتصااد
مقاومتی» صرفاً مقاومسازی نقاط آسی پذیر اقتصادی و با تأکید بر جن اقتصادی و یاا
مقابله با تهدیدهای خارجی و بویژه دشامنان جمهاوری اساالمی ایاران نیسات .اقتصااد
مقاومتی به این معنات دارای دو جنبه است :کااه آسای پاذیری و افازای تاابآوری
(سیفلوت .)1393
به عبارت دیگرت اقتصادی تابآور است که در صورت بروز شوکهات آسی پاذیری آن
کم باشد و همچنین بتواند روند رو به رشد را ادامه دهد .آنچه کاه مشاخص اسات ایان
است که پس از وقوا یک شوکت اقتصاد متالطم شده و متغیرهای آن به نوسان واداشاته
میشوند و این نوسانات غیر قابل انتظار در یک کشورت نشاندهنده "بیثباتی اقتصاادی"
است .بنابراین میتوان بیثباتی اقتصادی را به عنوان نماینده آسی پذیری بخا کاالن
اقتصاد -روی دیگر یک اقتصاد مقاوم -در نظر گرفت (براتیت 1382الف).
فیشر )1993( 1در مقاله «نق شاخصهای اقتصاد کالن در رشد» ثبات اقتصادی را
وضعیتی میداندکه در آن شرای زیر برقرار باشند -1 :نرخ تورم پایین و قابل پی بینای
باشد؛  -2نرخ واقعی بهرهت برای سرمایهگذاری مناس باشد؛  -3سیاسات ماالی عااری از
نوسان و اختالل و پایدار باشد و بودجه دولت به خاوبی مادیریت گاردد؛  -4نارخ ارز در
سطحی نزدیک به مقدار تعادلی آن تعیین گردد.
بانک جهانی نیز متغیرهایی برای تبیین شاخص بیثباتی بیان میکند کاه باه شارح
زیر است :در صورتی که کسری بودجه در سطح معقاولی باشادت نارخ تاورم کام و قابال
پی بینی باشد (نااطمینانی تورم اندک باشد)ت نرخ واقعی ارز رقابتی و نزدیک باه ساطح
1. Fischer
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تعادلی و تراز پرداختها مناس رشد و توساعه اقتصاادی باشادت محای اقتصااد کاالن
شرای باثباتی خواهد داشت (بانک جهانیت .)1993
در پژوه حاضرت سه شاخص نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلای ()BDت
مجموا نرخهای تورم و بیکاری یا همان شاخص فالکت )MI( 1و حاشایه نارخ ارز ()MF
را به عنوان متغیرهای بیثباتی اقتصاد کالن در نظر میگیریم.
 .2-4مقغیرهاو اثرگذار بر اسقالل اتقاا و

با ترکی متغیرهای مختلف اثرگذار بر استقالل اقتصادی هر کشاور مایتاوان شاخصای
جامس و دقیق از استقالل اقتصادی ارائه کرد .در این قسمت با توجه باه سااختار اقتصااد
ایرانت متغیرهایی را که به طور مستقیم بر استقالل اقتصادی تأثیرگذار استت باه عناوان
نمایندهای از تمامی متغیرهای اثرگذار بر استقالل اقتصاادیت شناساایی و تبیاین کاردهت
سپس در بخ بعدی به مدلسازی بر اساس این شاخصها میپردازیم.
الف) تابسقگی بو جه به نفت

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدیدی که به درآمدهای ناشی از فرو نفت داردت بسیار
آسی پذیر است؛ به عبارت دیگر به جای اینکه پایههای اقتصاد مبتنای بار اساتعدادها و
تواناییهای درون کشور باشدت بر روی فرو ثروت ملی و ورود کاال از آن محال اساتوار
شده است و حتی به عنوان اصلیترین و شاید هم تنهاترین منبس درآمدی بودجاهریازی
ساالنه کشور در نظر گرفته میشود .به میزانی که وابستگی بودجه به نفت کااه پیادا
کندت استقالل اقتصادی کشور آسی پذیری کمتری خواهد داشت.
یکی از دالیل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتیت پایین بودن سهم مالیات در تولیاد
ناخالص داخلی است .بهگونهای که نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی در ایاران طای
سالهای  1384-92به طور میانگین  7/3درصد میباشد؛ در حالیکه در اغلا کشاورها
این شاخص بی از ایران است .این مساله موج شده تا در ایران بی از  53درصاد از
درآمدهای عمومی بودجه دولت حاصل از فرو نفت باشد .در صاورتی کاه اگار بودجاه
دولت متکی بر مالیات -که حاصل کار مردم و تولید ملی است -باشدت درآمد عظیم نفتی
کشور به عنوان سرمایه بین نسلی میتواند صرف ایجاد زیرساختهای الزم برای تولیاد و
1. Misery Index
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اشتغال شود (امینی و همتیت  .)1393برای استفاده از متغیر وابستگی بودجه به نفت در
شاخصسازی برای استقالل اقتصادی میتوان از نسبتهای زیر استفاده کرد:
 سهم درآمدهای نفتی از بودجه عمومی محقق شده

 سهم درآمدهای مالیاتی محقق شده از منابس بودجه عمومی محقق شده

 سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز
برای مدلسازی نیاز به وجود هر یک از این شاخصها در طای ساالهاای  1368تاا
 1393داریمت از آنجا که قانون سهمبری صندوق توساعه ملای از صاادرات نفات از ساال
 1390تصوی شده استت استفاده از این شاخص برای بررسی روند سالهای بیان شاده
مناس نمیباشد.
محاسبه میزان منابس نفتی نیز در بودجه عمومی ایران نیز بارخالف ظااهر سااده آنت
کاری پیچیده است و نیاز به تسل کافی بر الیههای تودرتوی بودجه عمومی کشور دارد؛
به گونهای که منابس نفتی بودجه عمومیت نه در یک ردیف بلکه در ردیفهای متعدد و باا
عنوان های مختلف درج شده است .همچنین قوانین متعددی در کشاور وجاود دارد کاه
هر کدام مجوزی برای استفاده بخ دولتی از منابس نفتیت صادر کردهاند و بادون توجاه
به آنها تعیین میزان دقیق وابستگی بودجه باه نفات امکاانپاذیر نیسات (پیلاهفارو ت
 .)1391از این روت برای استفاده از این متغیار در شااخصساازیت بهتار اسات از "ساهم
درآمدهای مالیاتی محقق شده از منابس بودجه عمومی محقق شده" اساتفاده کنایمت کاه
هر چه این نسبت پایینتر باشدت نشاندهناده آن اسات کاه درآمادهای نفتای بیشاتری
صرف هزینه جاری میشود و بنابراین جهت مطلوب این متغیر که با ناام اختصااری ()T
نشان میدهیمت در مدل پژوه افزایشی است.
) خو کفایی ر بولید محاوالت اسقرابژیک (راهبر و)

در ادبیات مربوط به تجارت بینالملالت بحاث خودکفاایی از اهمیات چنادانی برخاوردار
نیست و فرض بر آن است که در دنیای با تجارت آزاد و با وجود امکان تهیاه محصاوالت
از بازارهای جهانیت تأکید بر مزیتهای نسبی و استفاده از اطالعات کامل باازاریت منجار
به صرفه اقتصادی بیشتر برای کشورها مایشاود و توجاه باه امار خودکفاایی در تولیاد
محصوالتی که مزیت نسبی در تولید آنها وجود نداردت منجر به کاه کاارآیی و کااه
تولید میگردد .با این وجودت در اغل کشورهای جهانت چه در گاروه کشاورهای توساعه
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یافته و چهت در گروه کشورهای با کمترین درجه توساعه یاافتگی اغلا از ابازار تعیاین
کاالهای حساس و حمایت از تولید داخلی آنها استفاده میکنند (فاضلت .)1387
دادههای مربوط به حسابهای ملی گواه این ادعاا مای باشاد کاه بای از نیمای از
ساختار اقتصاادی کشاور در ساال  1393خادماتی اسات و ساهم ارز افازوده بخا
کشاورزی از مجموا ارز افزودهی ایجاد شده در کل اقتصاد تنها  12/88درصد است.

کشاورزی; 12/88
معدن; 8/61
خدمات; 51/66
صنعت; 15/39

ساختمان ،آب ،برق و
گاز; 11/46

نمو ار  .1ساخقار اتقاا و کشور ر سا 1392

منبس :محاسبات پژوه

بر اساس دادههای مربوط به حسابهای ملی

در حال حاضر تعاریف مختلفی در خصوص شمول «غذاهای اساسی» از ساوی وزارت
جهاد کشاورزی ارائه میشود .در صورتی که معیار «اساسی» باودن محصاوالت و نهااده-
های غذایی رات سهم باالی این محصوالت در تأمین سه ماده مغاذی اصالی بارای انساان
(یعنی کربوهیدراتت پروتئین و چربی) بدانیمت میتاوان اقاالم زیار را باهعناوان غاذاهای
اساسی معرفی نماود« :گنادم»ت «جاو»ت «بارنج»ت «ذرت»ت «ساویا»ت «روغان»ت «قناد»ت
«شکر»ت «گوشت قرمز»ت «گوشت سفید»ت «لبنیات» (روحانی و همکارانت  .)1393بارای
نشان دادن میزان وابستگی کشور در کاالها و نهادههای اساسی در حاوزه تاأمین امنیات
غذایی میتوان از نسبت زیر در شاخصسازی استفاده کرد:
 نسبت ارز

واردات محصوالت راهبردی به ارز

 درصد تغییرات ارز

واردات محصوالت راهبردی

کل مصرف آنها
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نسبت ارز واردات محصوالت راهبردی به ارز کل مصرف آنها را نمیتاوان بارای
همه کاالهای اساسی بیان شده در باالت بررسی کرد؛ چرا که دادههای مرباوط باه میازان
مصرف تمامی کاالهای اساسی برای سالهای  1368-93موجود نمیباشاد .بناابراین در
این پژوه از شاخص دوم که با نام اختصاری ( )ISنشان میدهیم و روناد مطلاوب آن
روندی کاهشی استت استفاده میکنیم.
ج) تابسقگی الگوو مارف به خارج

الگوی مصرف هر جامعهای نق برجستهای در امکاان دساتیابی آن جامعاه باه توساعه
دارد .الگوی مصرف اگر منطبق بر الگوی تولید جامعه باشدت با توسعه سازگار است و اگار
منطبق بر الگوی تولید نباشدت وارداتی شمرده شده و به طور معماول باه صاورت عنصار
ضد توسعه عمل میکند (سیف و همکارانت )1393؛ زیرا « تا باه کاار ایرانای و سارمایه
ایرانی احترام نگذاریمت تولید ملی شاکل نمایگیارد؛ و اگار تولیاد ملای شاکل نگرفاتت
استقالل اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقالل اقتصاادی یاک جامعاه
تحقق پیدا نکرد -یعنی در مسأله اقتصاد نتوانسات خاود تصامیم بگیارد و روی پاای
خود بایستد -استقالل سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند و اگر استقالل سیاسی یک
جامعهای تحقق پیدا نکردت بقیه حرفها جز حرف چیاز دیگاری نیسات .تاا یاک کشاور
اقتصاد خود را قوی نکندت پایدار نکندت متکی به خود نکندت مساتقل نکنادت نمایتواناد از
لحاظ فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد 1».برای به کار بردن متغیر وابستگی الگوی مصرف
به خارج در شاخص استقالل اقتصادی میتوان از یکی از نسبتهای زیر کمک گرفت.
 سهم واردات کاالهای غیراساسی از کل واردات

واردات کاالهای مصرفی نهایی غیراساسی به GDP

 نسبت ارز
در تقسیم بندی آمارهای مرباوط باه وارداتت تفکیاک کاالهاا باه صاورت واساطهایت
سرمایهای و مصرفی وجود داردت بنابراین میتوان از نسبت دوم که با نام اختصااری ()IC
نشان میدهیم و که جهت مطلوب آن نیز کاهشی استت برای شاخصسازی استفاده نمود.

 .1بیانات رهبر جمهوری اسالمی ایر ان در جمس کارگران داروسازیت 1391/2/10
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) پایین بو ن صا رات غیرنفقی ت غیرمعدنی

همانگونه که بیان شدت یکی از مشکالت سااختاری اقتصااد ایاران وابساتگی شادید باه
درآمدهای نفتی (تک محصولی بودن آن) است که این مساله خاود موجا عادم وجاود
تنوات هم در محصوالت صادراتی و همت بازارهای صادراتی شده و حجم صادرات و درآماد
غیرنفتی کشور اندک است .وابستگی حداقل نیمی از صاادرات کشاور باه یاک محصاول
خاص موج خواهد شد که در صاورت ایجااد اخاالل در صاادرات آن محصاولت بخا
وسیعی از تولید و اشتغال داخل و همچنین سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشاور
دچار نقصان گردد.
پیامدهای دیگر کاه درآمدهای ارزی دولتت همچون کاه عرضاه ارز در باازار و
جه بهای ارزت افزای تورم و نااطمینانی و کاه کیفیت خدمات بخا هاای دولتای
نیز همگی نشان از مضرات وابستگی بی از حاد باه صاادرات تنهاا یاک محصاول دارد
(خاندوزیت  .)1394بنابراینت حمایت همهجانبه از صادرات کاالها و خادمات در بنادهای
«»10ت « »11و « »12سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده است.
همانگونه که در جدول ( )1نیز نشاان داده شادهت ساهم صاادرات غیرنفتای از کال
صادرات در ده سال گذشته همواره پایین باودهت ایان ساهمت باه جاز تعاداد معادودی از
سالها همواره زیر  20درصد بوده استت در سالهایی هم کاه ایان ساهم باه بااالی 20
درصد افزای یافتهت به دلیل کاه در میزان صادرات نفت و یاا کااه در قیمات هار
بشکه نفت بوده که در پی آن سهم صادرات نفتی کاه یافتهت و شاخصی که مایتواناد
میزان موفقیت در زمینه حمایت از صادرات غیرنفتی برای افزای توان تابآوری کشاور
را نشان دهدت به شرح زیر است.
 درصد تغییرات ارز صادرات غیرنفتی
همانگونه که بیان شدت نمیتوان گفات روناد بااال رفاتن ساهم صاادرات غیرنفتایت
نشاندهنده وضعیت مطلوب صادرات غیرنفتی است .بنابراین برای استفاده از این متغیار
در مدل از شاخص "درصد تغییرات صادرات غیرنفتی" که با نام اختصااری ( )XOنشاان
داده و روند مطلوب آن نیز افزایشی استت استفاده میکنیم.
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جدت  .1مالایسه سهم صا رات غیرنفقی ت صا رات نفت ت گاز
طی سا هاو  ( 1384-91رصد)

شرح

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

سهم صادرات نفت و گاز

83/4

81/4

83/5

81/4

74/9

76/4

77/2

64/7

16/6

18/6

16/5

18/6

25/1

23/6

22/8

35/3

سهم صادرات غیرنفتی

منبس :محاسبات پژوه

بر اساس دادههای سری زمانی بانک مرکزی

مدل مفهومی از آنچه که تاکنون یافتیم و در این پاژوه مایخاواهیم مادلساازی
کنیمت در شکل ( )1نشان داده شده است؛ به عبارت دیگرت چهاار متغیاری کاه باه طاور
مستقیم بر استقالل اقتصادی تأثیر میگذاردت هنگامی کاه اساتقالل اقتصاادی کشاور را
کاه دهندت موج بروز ناتوانی اقتصاد در برخورد با شوکها و تکانههاای باینالمللای
خواهند شد که در نهایتت آسی پذیری بخ کالن اقتصاد را افزای خواهند داد.

شکل .1بأثیر اسقالل اتقاا و کشور بر مالاتم ت با آتر بو ن آن
منبس :یافتههای پژوه

بر اساس یافتههای پژوه ت مدلی که بتوان با کمک آن میزان ارتباط باین اساتقالل
اقتصادی و آسی پذیری اقتصاد کشور را سنجید به شرح زیر است:

)+بردار متغیرهای کنترلی()+ 2شاخص استقالل اقتصادی(= 0+ 1شاخص بیثباتی اقتصاد کالن

رابطه ()1
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همانگونه که مالحظه میشودت در الگوی باال از نوشتن متغیرهای شاخص بایثبااتی
اقتصاد کالن و همچنین متغیرهاای اساتقالل اقتصاادی خاودداریت و در زیار چگاونگی
تلفیق اجزای این شاخصها ارائه شده است.
 .3-4بلفیق مقغیرهاو با تاحدهاو اندازهگیرو مقفاتت

هنگامی که یک شاخص حاصل ترکی چند متغیار اسات کاه ایان متغیرهاا واحادهای
یکسانی ندارند و مقادیر متفاوتی به خود مایگیرناد و حاداکثر و حاداقلهاای متفااوتی
دارندت امکان جمس کردن یا میانگینگیری برای ایجاد شاخص نداریمت بنابراین در مرحلاه
اول باید متغیرهای تأثیرگذار بر یک شاخص براساس فرمول کلی زیر 1محاسبه و نرماال
شوند (دهقانمنشادی و پوررحیمت )1392؛
رابطه ()2

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡 −

𝑋𝑋=It

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −

حقیقی شاخص  Xدر زمان t

 Itارز شاخص متغیر  Xدرسال tام میباشد Xt .ارز
است و  Xminو  Xmaxارز حداقلی و حداکثری شاخص  Xطی تمام دوره تحات بررسای
است .در حالت اول چهار شاخص هر مقداری اختیار میکردنادت اماا وقتای در چاارچوب
فرمول قرار گیرند بین صفر و یک تغییر مینمایند.
 .4-4نماگر اسقالل اتقاا و

برای به دست آوردن نماگر استقالل اقتصادی ابتدا به کمک رابطه ( )2هار چهاار متغیار
سهم درآمدهای مالیاتی محقق شده از منابس بودجه عمومی محقق شده ،درصد تغییرات
ارز واردات محصااوالت راهبااردی ،نساابت ارز واردات کاالهااای مصاارفی نهااایی
غیراساسی به  GDPو درصد تغییرات صادرات غیرنفتی که باه ترتیا باا عالمات هاای
اختصاری Tت ISت  ICو  XOنشان داده میشود را استاندارد میکنیم .نکتاه قابال توجاه
آنکه جهت مطلوب شاخصهای  XOو Tت برای نماگر استقالل اقتصادی کشاورت افازای
است .درحالی که جهت مطلوب شاخصهای  ISو  ICکاه میباشاد .بارای هامجهات
نمودن هر چهار متغیر میتوان تغییرات زیر را اعمال نمود؛
IS=1- IS
IC=1- IC

1

 .در طراحی شاخص توسعه انسانی ( )Human Development Indexاز این رو برای ترکیا متغیرهاای کمای و
کیفی استفاده نمودهاند .در این پژوه نیز که شاخصها واحدهای یکسانی ندارند از این رو استفاده میشود.
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اکنون میتوان گفت که شاخص INDEPت نماگر استقالل اقتصادی استت هر چه این
شاخص به عدد یک نزدیکتر باشدت کشور در آن دوره استقالل اقتصادی بیشتری خواهد
داشت و هر چه به صفر نزدیکتر باشدت به عدم استقالل اقتصادی نزدیکتر خواهد بود.

INDEP=AVERAGE OF (T, IC, XO, IS) , 0≤ T, IC, XO, IS ≤1

رابطه ()3
محاسبات نشان میدهد شاخص استقالل اقتصادی در دوره زمانی  1368-93در بین
 0/2تا  0/9نوسان داشته که بر اساس نتایج بهدست آمدهت بااالترین اساتقالل اقتصاادی
مربوط به سال  1370بوده است.

0.8

INDEP

1

0.6
0.4
0.2
0

نمو ار  .2بررسی رتند نماگر اسقالل اتقاا و ر تره زمانی 1368-1393
منبس :محاسبات پژوه

 .5-4نماگر بیثبابی اتقاا کلن

 1MIIنماگر بیثباتی است که نمایندهای از سه متغیر نسابت کساری بودجاه باه تولیاد
ناخالص داخلیت شاخص فالکت و حاشیه نرخ ارز میباشد .این نماگر باا میاانگینگیاری
ساده از متغیرهای حاشیه نرخ ارز ()MFت نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلای
( )BDو شاخص فالکت ( )MIبه دست آمده و همانگونه که بیان شدت به دلیل متفااوت
بودن واحدهای هر یک از متغیرها میتوان با استانداردسازی متغیرهاا باه کماک رابطاه
()2ت خاصیت جمسپذیری را در بین متغیرها به وجود آورد.
رابطه ()4

)MII=AVERAGE OF (MF, BD, MI
0≤ MF, BD, MI ≤1
1. Macroeconomic Instability Index
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محاسبات پژوه نشان میدهد شاخص  MIIدر دوره زمانی مورد بررسی بین اعاداد
 0/03و  0/6نوسان داردت در این دوره زمانی 1368-93ت کشور ایران بیشترین بایثبااتی
اقتصادی را در سالهای  1391و  1392داشته اسات .باه عباارت دیگارت آسای پاذیری
اقتصاد کالن کشور در این  2سال به باالترین حد خودت در طی  25سال رسیده است.
MII

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

نمو ار  .3بررسی رتند نماگر بیثبابی اتقاا کلن ر تره زمانی 1368-93
منبس :محاسبات پژوه

 .5برآتر الگوو پیشنها و
 .1-5رتش برآتر الگو

فرم کلی الگوی ( ARDL(p,q1,q2,...qkرا میتوان به صورت زیر بیان کرد.
رابطه ()5

رابطه ()6

𝑄𝑄 (L,P)Yt=∑𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 (L,qi)Xit+Wt+t
P

2

𝑄𝑄 (L,P) =1-1L-2L -...-PL

qi

رابطاه ()7
i (L,qi)= i0+i1L+...+iqiL
i=1,2,3,…,k
در رابطه فوقت  Lنشانگر عملگر وقفه زمانی مرتبه اول است؛ به طوری کاه LY=Yt-
1ت  Ytنشانگر متغیر وابستهت  Xitنشانگر بردار متغیرهاای توضایحیت )qi )i=1,2,3,…,k
تعداد وقفههای بهینه مربوط به هریک از متغیرهاای توضایحیت  pتعاداد وقفاه بهیناه
مربوط به متغیر وابسته و  Wtبردار متغیرهای قطعی همچون عرض از مبادأت متغیرهاای
فصلیت روند زمانی یا متغیرهای برونزا با وقفههای ثابت است.
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همچنین با استفاده از الگوی تصحیح خطا)ECM( 1ت نوسانات کوتاهمدت متغیرهاا را
باا مقاادیر تعاادلی بلندمادت آنهاا ارتباااط دادهایام .آزماون تشاخیص شاامل واریااانس
ناهمسانیت نرمال بودن پسماندها و خودهمبستگی در خصوص تکتاک معاادالت انجاام
شده است تا نسبت باه عادم وجاود مشاکالت مربوطاه اطمیناان حاصال شاود .مزیات
بهکارگیری رو  ARDLاین است که صرفنظر از پایایی متغیرهای توضیحیت میتاوان
رابطااه همگرایاای بااین متغیرهااا را بررساای کاارد .در ایاان بررساای از معیااار شااوارز-
بیزین (SBC(2به منظور تعیین بهینه وقفههای مدل استفاده کردهایم .این معیار با توجاه
به کوچک بودن حجم نمونهت در تعداد وقفهها صرفهجویی مایکناد تاا در نهایات تعاداد
درجات آزادی کمتری از دست داده شود .البته در الگوهای مذکورت تعیین بهیناه وقفاه-
های هر یک از متغیرهاای الگاو ضارورت دارد .بادین منظاور تعاداد بهیناه وقفاههاای
متغیرهای توضیحی را میتوان از معیار اطالعاتی آکائیک(AIC)3ت معیار شوارز -بیازین و
یا  R2به دست آورد .نرمافزار ایویاوز در جدیادترین نساخه خاود 4و همچناین نارمافازار
ماکروفیت 5امکانات مذکور را فراهم کردهاند تا بتوان بر اساس آنها الگوی خود توضیح باا
وقفههای گسترده را برآورد کرد.
بدین ترتی الگوی تصحیح خطای متناس با الگوی ARDLت به صورت زیر است:
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
yt=-Q(L,S^)ECTt-1+
0xi+wt-∑𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 t-j𝑗𝑗𝑗𝑗∑
* 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛∑
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑗𝑗 j xt,i-j+ut

رابطه ()8
که در آنت ytت xitت  wtبه ترتی ت نشاندهناده مقاادیر باا وقفاه متغیرهاای وابساتهت
توضیحی و بردار متغیرهای قطعی است .همچنین ضرای * ijو* Qنشاندهنده ضارای
مربوط به الگوی تصحیح خطا است .این الگو به منظور بررسی ارتباط نوسانات کوتاهمدت
متغیرها به تعادل بلندمدت آنهات مورد استفاده قرار میگیرد .جمله تصحیح خطاا ECTt-1
همان جمله خطای حاصل از برآورد رابطه بلندمدت به رو  ARDLاسات کاه باا وقفاه
زمانی در الگو در نظر گرفته میشودت و ضرای آن نشاندهنده سرعت تعدیل باه سامت
تعادل بلندمدت است که انتظار میرود عالمت این متغیر منفی و مقادار آن باین منفای
یک و صفر باشد .ضرای الگو منعکسکنناده رابطاه کوتااهمادت باین متغیار وابساته و
)1. Error Correction Model (ECM
2. Schwarz Bayesion Criterion
3. Akaike Information Criterion
4. Eviews 9
5. Microfit
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متغیرهای توضیحی است .الزم به ذکر است که رابطه یاد شده مانند رابطه بلندمدتت باه
رو حداقل مربعات معمولی ( )OLSبرآورد میشود.
برای آزمون همگرایی الزم است آزمون فرضیه زیر صورت گیرد:
H0: ∑𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 i-1≥0
رابطه )( (9عدم وجود رابطه بلندمدت)
𝑝𝑝
H0: ∑𝑖𝑖𝑖𝑖 i-1<0
کمیت آمار  t0مورد نیاز برای انجام آزمون باالت اینگونه محاسبه میشود:

∑P
̂ i−1
i=1 

رابطه ()10

∑P
̂i
I=1 

اگر کمیت بحرانی ارائه شده از سوی بنرجی1ت دوالدو2ت و مستر 3در ساطح اطمیناان
مورد نظرت کوچکتر از کمیت آماره  tمحاسباتی باال باشدت فرض  H0رد شاده و مایتاوان
نتیجه گرفت که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاای توضایحی الگاو وجاود دارد
(ازوجی و فرهادی کیات .)1392
 .2-5باریح الگوو پژتهش

با توجه به مطال الگوی  ARDLپژوه

IM

)β3(L,q3

رابطه ()11

حاضر به صورت زیر نمای

0+β1(L,q1)INDEP+β2(L,q2)GG+

β

داده میشود:

=(L,P)MII

𝑄𝑄

+β4(L,q4)IGDP+5(T)+

که در آنت  Lعملگر وقفه زمانی مرتبه اولت  Pوقفه بهینه متغیار وابساته یعنای  MIIو qi

وقفه بهینه متغیرهای توضیحی است که در هنگام برآورد مدل با کماک معیاار شاوارتز-
بیزین بهدست میآید.
همچنین  MIIنماگر بیثباتی اقتصادت  INDEPنماگر استقالل اقتصادی و متغیرهاای
GGت IMت IGDPت متغیرهای کنترلی پژوه هستند که به ترتیا ت نشااندهناده نارخ
رشد تولید ناخالص داخلی سرانهت رشد تشکیل سارمایه ثابات ناخاالص از محال وارداتت
انحراف معیار تولید ناخالص داخلی میباشند T .نیز متغیر مجازی تحریم میباشد.
اکنون میتوان با انتخاب مادل  ARDLدر نارمافازار  Eviewsو انتخااب حاداکثر دو
وقفه برای هر دو گزینه متغیر وابساته و رگرساورهات روابا کوتااهمادت ایان معادلاه را

1. Banerjee
2. Dolado
3. Master
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تخمااین زد 1.باار اساااس آماااره شااوارتز -بیاازین مرتبااه وقفااه بااه صااورت (1ت 0ت 2ت 1ت
 ARDL)1شناسایی شدهت و نتایج حاصل از برآورد مدل پویا در جدول ( )2آمده است.

احقما

جدت  .2نقایج حاصل از برآتر مد پویا (کوباهمدت)
آماره t

انحراف معیار

ضریب

0/073422

-0/32004

0/003965

-0/02724

0/31

1/066771

0/10945

0/02

2/688986

0/07362

0/00
0/00
0

-4/35892
-6/8697

0/116758
0/197962

-8/11088

0/008448

-0/06852

0/01

3/210972

0/000314

0/00101

0

7/299455

1/12E06-

8/15E-06

0/044623

0/149257

0

0/25
0/0
0/0

-7/5356

1/205312
-4/79804
3/34481

0/009052
6/53E-07

0/025539

0/976287

37/05456

0/000004

-0/06812
7/87E-07
-0/12254

مقغیر
)MII(-1
INDEP
)INDEP(-1
GG
)GG(-1
)GG(-2
IM
IGDP
)IGDP(-1
T
C
R-squared
F-statistic

)Prob(F-statistic

منبس :یافتههای پژوه

تمامی فروض کالسیک برای این برآورد بررسی شدت کاه نتاایج همگای ماورد تأییاد
بود 2.تفسیر نتایج رواب کوتااهمادت باین تاابآوری بخا کاالن اقتصااد و اساتقالل
اقتصادی کشور -رابطه ( -)8به رو  ARDLکه در جدول ( )3آمدهت به شرح زیر است:
نتایج نشان میدهد که ضری تعیین  Rبرابار 0/97628کاه نشاانگر قادرت توضایح
دهندگی باالی مدل براز شده است .مقادار  F=37/05456نیاز کاامالً معناادار اسات.
ضری ( MII)-1مطابق با تئوری است؛ باه ایان معنای کاه اگار در کوتااهمادتت نمااگر
 .1معموالً در دادههای ساالنهت وقفه را  1یا  2و برای دادههای با فراوانی بیشتر (مثالً دادههای فصلی و ماهانه) طاول
وقفه را میتوان بیشتر وارد کرد .دراین مطالعهت برای تعیین وقفه بهیناه و باه منظاور جلاوگیری از کااه درجاه
آزادیت از آمارهی شوارتز -بیزین استفاده شده است.
 .2تمامی این آزمونها در پایاننامه نامبرده انجام شده است.
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تابآوری اقتصاد کالن در سال جاری به میزان  1واحد باشدت باه میازان  0/11واحاد در
سال بعدی خود تأثیرگذار خواهد بود .نکتهای که وجود داردت آن است که ایان متغیار از
نظر آماری بیمعنا است .ضری شاخص استقالل اقتصادی هم مطاابق باا تئاوری و هام
معنیدار است؛ یعنی یک واحاد کااه در نمااگر اساتقالل اقتصاادی ()INDEPت عادم
تابآوری و آسی پذیری بخ کالن اقتصااد را در کوتااهمادت باه میازان  0/32واحاد
افزای میدهد.
سایر متغیرهای کنترلی بجز - IGDPکه از نظر آماری معنی دار نیست -نیاز همگای
هم مطابق با تئوری و همگی معنا دار میباشاند .متغیار مجاازی تحاریم از نظار آمااری
معنادار است اما مطابق با تئوری نیست .شاید بتوان گفت که تحریمها در ساال  1387و
 1388اتفاق افتاد اما همانگونه که در آمارها دیده میشودت متغیر مجازی تحاریم تاأثیر
مستقیم خود را در افزای شاخص فالکتت نسبت کسری بودجه به  GDPو حاشیه نارخ
ارز سالهای  1391و  1392گذاشتهت و از طرفی هم طول سالهای برآورد شده پژوه
بعد از تعدیلت شامل سالهای  1371تا  1391اسات .متغیار عارض از مبادأ نیاز کاامالً
معنیدار و مطابق با تئوری استت و به عبارت دیگرت اگر تمامی متغیرهای مدل برابر صفر
باشندت باز به میزان 0/14واحد عدم تابآوری وجود داردت و این مساله میتواناد ناشای از
ساختاری باشد که تابعی از وجود همیشگی نرخ بیکاری طبیعیت تاورمهاای مثبات و یاا
عدم وجود نظام ارزی تک نرخی در ایران است.
 .3-5آزمون بررسی تجو رابطه بلندمدت

حال بالفاصله بعد از برآورد معادله پویا باید آزمون وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت را
انجام داد (تشکینیت  .)1384همانگونه که بیان شدت به دو رو میتاوان وجاود رابطاه
بلندمدت را بررسی نمود .در زیر وجود رابطه بلندمدت را به رو آزمون بنرجایت دوالدو
و مستر بررسی میکنیم.
بر اساس رابطه ( )10آماره  tمحاسباتی مورد نیاز برای انجام این آزمون برابر است با:
∑P
̂ i−1
i=1 

= -9/0299

∑P
̂i
I=1 

=t

تعداد متغیرهای توضیحی مدل برابر  4است ( )k=4بناابراین مقادار بحرانای جادول
بنرجیت دوالدو و مستر برابر  -4/03است .قدرمطلق آماره محاسباتی از قدر مطلق مقادار
بحرانی بزرگتر استت بنابراین فرضیه  H0مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد میشود.
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 .4-5برآتر رابطه بلندمدت

اکنون که وجود رابطه بلندمدت تأیید شدت آن را برآورد میکنیم .نتاایج ایان بارآورد در
جدولهای ( )3و ( )4آمده است.
جدت  .3نقایج حاصل از برآتر معا له باحیح خطاو با آترو بخش کلن اتقاا
احقما

فرم همجمعی

آمارهt

انحراف معیار

ضریب

0/003965

-0/02724

0/00

-4/35892

0/073422

0/00

7/525596

0/009052

0/068124

0/000001

0/000001

0/00
0/01
0/25
0/00

0/00

-6/8697

3/210972

0/000314

-4/79804

0/025539

1/205312
-8/06986

0/10945

-0/32004

0/00101

-0/12256

-0/88324

مقغیر
)D(INDEP
)D(GG
))D(GG(-1
)D(IM
)D(IGDP
)D(T
)CointEq(-1

Cointeq = MII - (-0/1382*INDEP -0/1855*GG +0/0011*IM + 0/000
) *IGDP -0/1387*T +0/1690
منبس :یافتههای پژوه

در مدل تصحیح خطات ضری  ECt-1نشان میدهد چه درصدی از خطای تعاادل دوره
قبلت در دوره جاری اصالح میشود .این ضری که در اینجا از نظر آماری به طاور کامال
معنیدار استت نشان میدهد که در هار دوره  88درصاد از عادم تعاادل متغیار وابساته
تعدیل شده و به روند بلندمدت خود نزدیک میشود.

احقما

جدت  .4نقایج حاصل از برآتر مد بلندمدت
آمارهt

انحراف معیار

ضرایب بلندمدت

0/023334

-0/18555

0/000001

0/00001

0/10

-1/81576

0/01

3/895998

0/000395

-3/79786

0/036529

0/00

0/00
0/00
0/00

-7/95181
7/52659

3/866055

0/076122

0/043711

منبس :یافتههای پژوه

-0/12832

0/001143
-0/13873

0/168987

مقغیر
INDEP
GG
IM
IGDP
T
C
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نتایج رواب بلندمدت نشان میدهد که تماامی ضارای مطاابق باا تئاوری و از نظار
آماری معنادار میباشندت بجاز متغیار تحاریم کاه مخاالف باا انتظاارات تئاوری اسات و
همانگونه که بیان شدت دامنه دادهها محدود بودهت یعنی تنهاا تاا ساال  1391را شاامل
میشود و دادههای سالهای بسیار تأثیرپذیرتر 1392-باه بعاد -بارای ایان پاژوه در
دسترس نبوده است.
 .5-5اسقحکامسنجی نقایج الگوو باحیح خطا

در این قسمت برای استحکامسنجی نتایج مدل الگوی تصاحیح خطاات از تعادیل بیازین
الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی )BARDL( 1استفاده شده است .نتایج بارآورد
مجدد معادله تصحیح خطای تابآوری بخ کالن اقتصاد با رو الگوی خودرگرسیونی
با وقفههای توزیعی مبتنی بر پیشین تابس پیشین دوانت لیترمن و سیمز )1984( 2نشاان
میدهد که با پیادهسازی انواا الگوهای BARDLت تغییری در عالمت و معنیداری نحاوه
تأثیرگذاری متغیرها ایجاد نمیشود و صرفاً ضاری تصاحیح خطاا در دامناه  37تاا 88
درصد نوسان میکند .بنابراین بین  1/1تا  2/7دوره بارای تصاحیح عادم تعاادل متغیار
وابسته و رسیدن به روند بلندمدتت زمان الزم است.
جدت  .5نقایج اسقحکام سنجی الگوو باحیح خطا به رتش بیزین
ضرایب برآتر شده با مالا یر مالا یر مخقلف (

BARDL
()0/80 ،0/35 ،0/2 ،0

BARDL
()0/90 ،0/35 ،0/2 ،0

BARDL
()1 ،0/1 ،0/4 ،0

*-0/02018

*-0/01543

*-0/01769

*-0/32004
*0/05321

*-0/22543

BARDL
()0/95 ،0/1 ،0/6 ،0

*-0/31764
*-0/02356

*0/043287

*0/056114

0/0000001

0/0000001

0/0000002

0/0000001

*-0/47654

*-0/37602

*-0/42679

*-0/87439

*0/02001

*-0/11337

*0/03278

*-0/27124

)

*0/01193

*-0/10034

منبس :یافتههای پژوه

*0/01211

*-0/10123

*0/01416

*-0/11563

مقغیر
)D(INDEP
)D(GG
))D(GG(-1
)D(IM
)D(IGDP
)D(T
)CointEq(-1

(عالمت (*) نشاندهنده معنیداری در سطح  5درصد است)

1. Baysian ARDL
2. Doan, Litterman & Sims
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 .6خلصه ت نقیجهگیرو

مطالعات نشان داد امنیت اقتصادی که یکی از اهداف میانی نظام اقتصادی اساالم اساتت
بر اثر عوامل ناامنی داخلی نیزت مورد تهدید قرار میگیرد .یکی از عوامال نااامنی داخلای
در اقتصادت عدم استقالل اقتصادی است که با افزای آسی پاذیری اقتصاادت در شارای
بروز شوکهای بیرونی -به طور خااص تحاریمهاای اقتصاادی -کشاور را دچاار تالطام
میکند؛ به گونهای که توانایی تولید نیازمندیهای جامعه در حاد قابال قباولی از رفااهت
مختل شده و به ناچار چناین جامعاهای در اداره اماور اقتصاادیت نیازمناد و متکای باه
دیگران خواهد بود .نتایج شناسایی شاخصهای اثرگذار بر استقالل اقتصادی باا رویکارد
اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
 .1با توجه به شرای اقتصاد ایرانت شاخصهای سهم درآمدهای مالیاتی محقق شاده
از منابس بودجه عمومی محقق شدهت نسبت ارز واردات محصوالت راهبردی باه
GDPت نسبت ارز واردات کاالهای مصرفی نهایی غیراساسی به  GDPو درصاد
تغییرات ارز صادرات غیرنفتیت از جمله مهمترین متغیرهای منتخبای هساتند
که به طور مستقیم بر استقالل اقتصادی کشور تأثیر میگذارند.
 .2دادههای استخراج شده برای نماگر استقالل اقتصادی ( )INDEPبر اسااس چهاار
شاخص انتخابی که عددی بین صفر و یک را شامل مایشاودت باا عادد  0/91در
سال 1370ت بهترین وضاعیت خاود را در طای دوره ساالهای  1368-93داشاته
است .این در حالی اسات کاه ظارف چهاار ساال بعادی یعنای در ساال 1374ت
پایینترین حد خود در این دوره یعنی عدد  0/20بودهت و بررسی عوامل مختلاف
این سال نشان می دهد کاه رشاد صاادرات غیرنفتای و ساهم مالیاات از بودجاه
عمومی در این مقطس به پایینترین حد خود رسیدهت و گاذر از اوج باه حضایضت
تنها با گذشت  4سالت نشاندهنده آسی پذیر بودن و بیثباتی ساختار اقتصاادی
ایران است .به طاور متوسا در یاک دوره پانجسااله اخیار ( )1389-93نمااگر
استقالل اقتصادی عددی نزدیک به  0.55را باه خاود اختصااص داده کاه نشاان
میدهد در سالهای پایانی دوره زمانی مورد مطالعه باه طاور نسابی نسابت باه
سالهاای آغاازین ایان دورهت وضاعیت ناامطلوبی را در شااخص کلای اساتقالل
اقتصادی ( )INDEPداشته است.
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 .3در بررسی اثر استقالل اقتصادی بر تابآوری اقتصاادیت بایثبااتی اقتصاادیت باه
عنوان نماینده آسی پذیری بخ کالن اقتصادی -که روی دیگر سکه تاابآوری
است -انتخاب شد .تکنیک الگوی خودرگرسیون با وقفههای توزیعی با توجاه باه
تأثیر وقفه متغیر بیثباتی اقتصادی بر خود بیثباتیت حجم مشاهدات کمت و هدف
بررسی وجود رابطه بلندمدت تکنیک مناسبی بود کاه نتاایج مرباوط باه بارآورد
مدلت وجود رابطه معنیدار بین استقالل اقتصادی و تابآوری اقتصاادی را تأییاد
نمود .این رابطه مثبت میباشدت به گونهای کاه یاک واحاد کااه در اساتقالل
اقتصادیت آسی پذیری اقتصاد را در کوتاهمدت به میزان  0/32و در بلندمدت باه
میزان  0/13افزای داده و از این مسیر تابآوری اقتصادی را کاه میدهد.
منابع
 ازوجاایت عالءالاادین؛ فرهااادیکیااات علیرضااا ( .)1392بررساای آثااار ثبااات کااالن
اقتصادی بر توسعهی سرمایهگذاری بخا خصوصای در اقتصااد ایاران (کااربرد
شاخص ترکیبی در الگاوی خاود همبساته باا وقفاه تاوزیعی ( .))ARDLکتااب
مجموعه مقاالت و سخنرانیهای همای بهبود فضای کسا وکاار در ایاران 14
آبان  .1392ناشر معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 امیناایت علاایرضااا و همتاایت فاطمااه .)1393( .اقتصاااد ایااران در بسااتر اقتصاااد
مقاومتیت الزامات و راهکارها .اداره کل اماور اقتصاادی و دارایای اساتان قازوین:
انتشارات اندیشه زرین.
 آقامحماادیت علاای و غیاثوناادت ابوالفضاال .)1393( .تااابآوری؛ رویکاارد ماادیریت
مخاطرات .تهران :انتشارات دانشگاه عالی دفاا ملی (داعا).
 براتیت محمدعلی 1382( .الف) .آسی پذیری اقتصاد .تهران :مؤسساه تحقیقااتی
تدبیر اقتصاد.
 براتیت محمدعلی 1382( .ب) .بیثباتی اقتصادی .تهران :مؤسسه تحقیقاتی تدبیر
اقتصاد.

 پیلهفرو ت میثم .)1391( .ردپای نفت در بودجاه .فصالنامه تاازههاای اقتصاادت
شماره 136ت صص .49-50
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 تقیزاده انصاریت محمد .)1379( .استقالل سیاسی و اساتقالل اقتصاادی .مجلاه
دانشکده حقوق و علوم سیاسیت شماره 49ت صص .87-118
 تشااکینیت احمااد ( .)1384اقتصاااد ساانجی کاااربردی بااه رو
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانت چاپ اولت دی ماه.

 .Microfitناشاار

 خادمعلیزادهت امیر ( .)1392تفسیر موضوعی قرآنکریم با رویکرد اقتصاادی .قام:
دفتر نشرمعارف.
 خاندوزیت سید احسان؛ طاهری فردت علی؛ صاح هنرت حامد و حصااریت اماین.
( .)1394درباره سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتیت  .7بررسی روند شااخصهاای
تحقااق سیاسااتهااای کلاای اقتصاااد مقاااومتی (ویاارای اول) .تهااران :مرکااز
پژوه های مجلس شورای اسالمی.
 دهقانمنشادیت محمد؛ پوررحیمت پروین ( .)1392رابطه بین بایثبااتی اقتصااد
کالن و رشد اقتصادی در ایران .فصلنامه پژوه ها و سیاستهای اقتصادی سال
بیست و یکمت شماره  67ت پاییز 1392ت صفحات .171-192
 روحانیت سید علی؛ حیدریت حسن؛ شمالیت حسین؛ حسننیات سجاد؛ بنای طباات
سید مهدی و ابوحمزهت داریو ( .)1393شاخصهای ارزیابی تحقق سیاستهای
کلاای اقتصاااد مقااامتی (ویاارای اول) .تهااران :دفتاار مطالعااات اقتصااادی مرکااز
پژوه های مجلس شورای اسالمی.
 سیفت الهمراد ( .)1391الگوی پیشانهادی اقتصااد مقااومتی جمهاوری اساالمی
ایران (مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری) .آفاق امنیتت شماره 16ت صاص -22
.5
 سیفت الهمراد .)1393( .نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقااومتی.
تهران :انتشارات دانشگاه عالی دفاا ملی (داعا).
 سیفت الهمراد؛ کمالیت روزبه؛ یوسفیت مجید؛ علی یاریت فرشااد؛ شای ت علیرضاا؛
قادرپناهت فریبرز و بهدادفرت محمد رسول ( 1393الف) .الگاوی اقتصااد مقااومتی
جمهوری اسالمی ایران در برابر تحریمهاای اساتکبار جهاانیت تهاران :انتشاارات
دانشگاه عالی دفاا ملی (داعا).
 سیفت الاهماراد؛ راهایدهقایت مجتبای و مرشادیت بهناام 1393( .ب) .اقتصااد
مقاومتی و بانکداری مقاومتی (مفاهیمت تجارب و شااخصهاا) .تهاران :انتشاارات
دانشگاه عالی دفاا ملی (داعا).
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 سیفلوت سجاد .)1393( .مفهومشناسی اقتصااد مقااومتی .مجلاه معرفات اقتصااد
اسالمیت سال 5ت شماره 2ت پیاپی 10ت صص .151-173
 شوماخرت ارنستت اف .)1365( .کوچک زیباست (اقتصاد با ابعاد انساانی) .ترجماه
علی رامین .تهران :انتشارات سرو ت چاپ ششم .1390
 غیاثونادت ابوالفضاال و عبدالشااهت فاطمااه ( 1394الاف) .شاااخصهاای تااابآوری
اقتصادی .فصلنامه روندت سال بیستودومت شماره 71ت صص .79-106
 غیاثوندت ابوالفضل و عبدالشااهت فاطماه ( 1394ب) .مفهاوم و ارزیاابی تاابآوری
اقتصادی ایران .پژوهشنامه اقتصادیت شماره 59ت صص .161-187
 فاضلت ماندانا ( .)1387نگاهی به موضوا کاالهای حسااست خااص و اساتراتژیک
در ایران .فصلنامه پژوه های تجارت جهانیت شماره  12و .13
 منصوریت جواد ( .)1374فرهن
المللی.

استقالل .تهران :دفتر مطالعات سیاسی و باین-

 مؤمنیت فرشاد .)1371( .ضرورت کوش در راه تحقق آرمان استقالل اقتصاادی.
اولین کنگره بررسی اندیشههای اقتصادی حضرت امام خمینی (ره).
 مؤمنیت فرشاد .)1374( .علم اقتصاد و بحران در اقتصااد ایاران .دانشاگاه تربیات
مدرس :مؤسسه تحقیقات اقتصادی.
 میرمعزیت سیدحسین .)1390( .نظام اقتصادی اسالم .تهران :ساازمان انتشاارات
پژوهشگاه فرهن و اندیشهی اسالمی.
 نماگرهای اقتصاادی اداره بررسایهاا و سیاساتهاای اقتصاادیت باناک مرکازی
جمهوری اسالمی ایران .شماره  .79سهماهه چهارم سال  .1393مرداد .1394


سایت سازمان توسعه و تجارت http://www.tpo.ir/



سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران http://www.irica.gov.ir/

 سایت مرکز آمار ایران

http://www.amar.org.ir/

 عزتااایت کیاااوان .)1393( .اساااتقالل اقتصاااادی از منظااار قااارآن .پایگااااه
اطالارسانی .http://www.borhan.ir/بازیابی شده در  10دی .1393
 نماگرهای اقتصادی .اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی .ساالهاای مختلاف.
قابل دسترسی در سایت بانک مرکزی ایران http://www.cbi.ir
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