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بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانهها

پروین دشتی

چکیده
خمیر و کاغذ بهعنوان یکی از فرآوردهای چوبی طی چند دهه گذشته تغییرات زیادی
را در سهم بازار منطقهای و جهانی ازنظر ظرفیت تولید و الگوهای مصرف شاهد بوده
است .در ایران نیز با توجه به محدود بودن منابع داخلی و روند افزایشی مصرف چوب
و فرآوردههای آن ،واردات بهعنوان مهمترین راه تأمین نیاز داخلی موردتوجه
قرارگرفته است .هدف اصلی این مطالعه تحلیل علمی از شرایط بازار کاغذ و مقوا در
بازه زمانی  1363تا  ،1396با بهکارگیری آزمون باند کرانهها است .با استفاده از
کششهای برآورد شده کوتاهمدت و بلندمدت در قالب این الگو ،جهت و مقدار کمی
تأثیر متغیرهای موردبررسی بر میزان واردات محاسبه گردید .نتایج بهدستآمده نشان
داد از بین متغیرهای موردبررسی تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کشش  2/16در
کوتاهمدت و  1/26درصد در بلندمدت و تولید داخلی چوب از جنگلهای شمال کشور
با کششهای  -0/69و  -0/57به ترتیب در کوتاهمدت و بلندمدت ،بیشترین تأثیر را
بر واردات کاغذ داشتهاند .همچنین تحریمهای اقتصادی که بهعنوان یک متغیر جدید
در این مطالعه بررسی شد در کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب با ضرایب -0/50 ،و
 -0/41منجر به کاهش واردات کاغذ و مقوا شده است.
واژگان کلیدي :کاغذذ ،تقاضذای واردات ،کشذش بلندمذدت و کشذش کوتاهمذدت،
آزمون باند کرانه.

مقدمه
ازنظر تحوالت بازار جهانی محصوالت جنگلی ،قرن
بیست و يکم از بسیاری جهات متفاوت از قرن بیستم می-
باشد .در اين زمان محصوالت جديد و متنوعی به بازارها
ارائه شدند و تغییرات ساختاری چشمگیری رخ داده است
[ .]1كاغذ و خمیركاغذ بهعنوان يکی از فرآوردهای چوبی
طی چند دهه گذشته تغییرات زيادی را در سهم بازار
منطقهای و جهانی ازنظر ظرفیت تولید و الگوهای مصرف
تجربه كرده است .افزايش درآمد و افزايش تقاضا در برخی
مناطق درحالتوسعه جهان بهويژه آسیا [ ]2و كاهش
مصرف در كشورهای آمريکای شمالی و اروپا به دلیل
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جايگزينهای كاغذی مانند پالستیک و پیشرفت در
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ديجیتال ازجمله عواملی
بودند كه منجر به اين تغییرات ساختاری شدند [ 4و .]3
تأثیر جايگزينی فناوری اطالعات و ارتباطات ديجیتال
بهتدريج در ساير محصوالت و بازارهای كاغذ گرافیکی
ازجمله اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند
گسترشيافته است ،از طرف ديگر بستهبندی و مصرف
كاغذهای بهداشتی همچنان در سطح جهان رو به افزايش
است .تصوير جهانی اين تغییرات الگوهای سطح منطقهای
و كشوری را پوشش میدهد كه در بسیاری موارد تغییرات
ساختاری گستردهای را تجربه كردهاند []1؛ بنابراين
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تجزيهوتحلیل بازار محصوالت مختلف برای هر كشور جهت
سیاستگذاری و تصمیمگیری بهتر ،میتواند مفید واقع
شود .طبق آمار منتشرشده توسط سازمان خواروبار
كشاورزی ملل متحد( 1فائو) میزان مصرف كاغذ و
فراوردههای كاغذی از  498000تن در سال  1366به
مقدار  3022542تن در سال  1396رسیده است .از اين
مقادير  130000تن در سال  1366و  1367000تن در
سال  1396را تولیدات داخلی تشکیل میدهد .به عبارتی
میتوان گفت حجم واردات اين محصول از  368000تن
در سال  1366به  1727331تن در سال 1396
افزايشيافته است [ .]5صنايع كاغذ و خمیر چوب كشور
بهعنوان يکی از صنايع مهم همواره با چالشهای فراوانی
روبرو بوده است .كمبود مواد اولیه ،تحريمهای اقتصادی،
نوسان درآمدهای بهدست آمده از نفت و سیاستگذاری-
های بخش جنگل از چالشهای مهم ذكرشده هستند [ 6و
 .]7میزان تولید چوب داخلی كه بهعنوان ماده اولیه تولید
كاغذ به شمار میرود به دلیل كاهش سطح جنگلها و نیز
سیاست حمايت و حفاظت از جنگلهای شمال ايران
بهعنوان تنها جنگلهای تولیدی كشور تحت طرح صیانت
از جنگل رو به كاهش گذاشته و طبق طرح تنفس از سال
 1396برداشت از اين جنگلها بهطور كامل متوقفشده
است [ ،]8با توجه به اين محدوديتها واردات بهعنوان
يکی از مهمترين راههای تأمین نیاز داخلی موردتوجه
قرارگرفته است [ 9،7و  .]10در ايران مطالعات بسیاری
در زمینه بازار واردات و صادرات چوب و فرآوردههای چوبی
صورت گرفته است كه ازجمله میتوان مطالعات
 Mohammadiو همکاران2011 ،؛  Mollahasaniو
همکاران2012 ،؛  Liyaniو 2014 ،Esmayil؛  Foumaniو
همکاران 2016 ،و  Khosraviو همکاران 2018 ،را نام برد
[ .]13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،5اين تحقیقات تأثیر متغیرهای
چون تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز ،قیمت نسبی ،قیمت
نفت ،طرحهای بهرهبرداری از جنگلهای شمال كشور و
آزادسازی تجاری را بر میزان واردات چوب و فرآوردههای
چوبی در دستهبندیهای متفاوت بررسی كردهاند .از
متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر بخشهای مختلف اقتصاد

كه در دهه گذشته در ايران موردتوجه قرارگرفته است،
تحريمهای اقتصادی است .ايران طی سالیان بعد از انقالب
همواره هدف تحريمهای اقتصادی اعمالشده از سوی
سازمانها و نهادهای مختلف بوده است .در سالهای اخیر
در پاسخ به برنامهی هستهای ايران اقدامات جدی و
تحريمهای شديدی از سال  2006اعمال شد كه شامل
بسیاری از محدوديتهای سخت مانند قطع ارتباط بانک-
های ايرانی از سیستم جامعه جهانی ارتباطات مالی
بینبانکی( ،سويفت)2يا تحريم نفتی اتحاديه اروپا بود و با
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در سال  2015پايان
رسید [ .]14برخی از محققان تأثیر اين دوره از تحريمها را
بر بخشهای مختلف اقتصاد و بازار كاالهای مختلف
بررسی كردهاند ،ازجمله اين تحقیقات میتوان به مطالعات
2015 ،Fadai & Derakhshan؛  Jarianiو همکاران 2018
و  Khezriو  2018 ،Kazerooniاشاره كرد [.]16،15 ،14
در مورد بازار واردات چوب نیز  Arianو همکاران در سال
 2017با شناسايی چالشهای واردات ،تحريم را يکی از
موانع واردات محصوالت چوبی عنوان كردند [ .]7با توجه
به اهمیت اين دوره از تحريمها ،بررسی اثر تحريم در كنار
ساير متغیرها در مطالعات بازار چوب نیز ضروری به نظر
میرسد.
در مطالعات  Tajdiniو  2008 ،Roohniaعرضه و
تقاضای كاغذ فولتینگ در ايران موردبررسی قرار گرفت،
اين محققین با محاسبه میزان مصرف كل و سرانه كاغذ
فلوتینگ ،سهم تولیدات داخلی و واردات در تراز مصرف را
تعیین كردند .سپس با استفاده از شاخص جمعیت و
مصرف سرانه محصول و با بهكاربردن روش تحلیل
رگرسیون خطی ،میزان مصرف اين محصول را تا سال
 1400پیشبینی كردند .نتايج تحقیق حاكی از آن بود كه
افزايش مصرف تا سال  1400ادامه خواهد داشت و كمبود
كاغذ ياد شده به بیش از  200هزار تن در سال خواهد
رسید ،از نتايج مهم ديگر در اين پژوهش پیشبینی
افزايش  %70درصدی سهم واردات در تراز مصرف است
[ Tavakkoli .]9و همکاران در سال  ،2015به پیشبینی
مصرف كاغذ چاپ و تحرير در ايران در يک بازه  5ساله از
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سال  1392تا  1396پرداختند .نتايج بهدست آمده از
تحقیق ،روند كلی مصرف كاغذ را روندی افزايشی نشان
داد [ Limaei .]17و همکاران  ،2011اثر برخی متغیرهای
كالن اقتصادی را بر بازار واردات و صادرات چوب و
فرآوردههای چوبی در سه دسته چوب آالت خام،
نیمهنهايی و نهايی برای بازه زمانی  2009-1979بررسی
كردند و نتیجه گرفتند كه بین واردات و صادرات چوب و
جمعیت ،تولید ناخالص داخلی ،مقدار تولید داخلی چوب و
قیمت جهانی نفت ارتباط معنیداری وجود دارد [.]11
Adeliو همکاران  ،2012به بررسی وضعیت تولید الوار در
ايران و پیشبینی میزان تولید در دهه آينده پرداختند.
ايشان به اين نتیجه دست يافتند كه تولید چوب در ايران
روندی كاهشی خواهد داشت و كشور بهطور روزافزون به
واردات چوب وابسته خواهد بود [ .]18همچنین  Liyaniو
 Esmayiliدر سال  2014اثر طرحهای بهرهبرداری از
جنگلهای شمال كشور و نیز برخی از متغیرهای اقتصادی
را بر واردات كل چوب ايران با استفاده از روش خود
توضیحی با وقفههای گسترده بررسی كردند ،نتايج اين
مطالعه نشان داد كه طرحهای بهرهبرداری اثر مثبت و
معناداری برافزايش واردات داشته است [ Foumani .]10و
همکاران در سال  2016رابطه بین صادرات و واردات چوب
ايران با تعدادی از متغیرهای اصلی كالن اقتصادی ازجمله
قیمت نفت ،جمعیت ،نرخ ارز و تولید چوب داخلی در طی
سالهای  1980-2014بررسی كردند ،نتايج نشان داد كه
قیمت جهانی نفت بیشترين تأثیر را بر واردات چوب در
طول دوره مطالعه داشته است [ khosravi .]12و همکاران
در سال  2018اثرات جهانیشدن بر واردات محصوالت
چوب در ايران را با اضافه كردن دو شاخص ،سطح تجارت
بینالملل و تجارت درون صنعت به توابع تقاضای واردات
سه دسته محصوالت چوبی (چوب خام ،محصوالت نیمه
فرآوری شده و محصوالت چوبی نهايی) را ارزيابی كردند و
به اين نتیجه رسیدند كه چوب خام بیشترين حساسیت را
نسبت به شاخصهای جهانیسازی محصوالت نیمه
فرآوری شده و محصوالت چوب نهايی دارد .اثر متغیرهای
اقتصادی قیمت نسبی و تولید ناخالص داخلی بر واردات
هر سه دسته معنادار است .در مقابل ارزشافزوده نفت و
نرخ ارز اثری بر واردات هیچكدام از اين دسته محصوالت
نداشتند [ .]8در بخش مطالعات خارجی نیز ChasAmil
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و  Buongiornoدر پژوهشی در سال  ،2000معادالت
تقاضای كاغذ و مقوای  15كشور اروپايی را برآورد كردند.
نتايج فرضیه يکسان بودن كشش درآمدی و كشش قیمتی
در همه كشورهای اتحاديه اروپا را در سطح معنیداری %1
تايید كرد .ايشان همچنین عنوان كردند كه از سال 1969
تا سال  ،1995بیشتر رشد تقاضا به دلیل رشد در تولید
ملی بوده است و افزايش قیمت چوب اثر منفی بر تقاضای
كاغذ و مقوا داشته است [ McCarthy .]19و  Leiدر سال
 2010با استفاده از دادههای پانلی ( )1961-2000الگوی
تقاضای پويا را برای خمیر چوب و كاغذ در منطقه اصلی
تجاری آسیا ،اروپا ،مناطق توافق تجارت آزاد ،آمريکای
شمالی و آمريکای جنوبی برآورد كردند .يافتههای تحقیق
وجود رابطه مثبت و معنادار بین جمعیت و درصد
شهرنشینی و مصرف اين محصوالت در همه مناطق
موردبررسی را تايید كرد [ Zhang .]2و همکاران در سال
 2015تابع تقاضای بلندمدت و كوتاهمدت الوار وارداتی
چین را با كاربرد آزمون كرانهای خود بازگشتی با وقفههای
توزيعی1برآورد كردند .ايشان دريافتند كه كشش درآمدی
و قیمتی كوتاهمدت كمتر از اين كششها در بلندمدت
هستند ،اين محققین همچنین عنوان كردند كه سرعت
واردات الوار در چین با شتاب كمتری نسبت به قبل
همچنان در حال رشد است [ Hetemaki .]20و
 Hurmekoskiبه بررسی مطالعات انجامشده بر بازار چوب
و تحوالت بازار انواع محصوالت جنگلی تا سال 2017
پرداختند و در نتايج خود عنوان كردند كه متغیر تولید
ناخالص داخلی و قیمت نسبی بهعنوان متغیرهای سنتی
در بیشتر مطالعات انجامشده در سطح جهان بر تجارت
محصوالت جنگی تأثیر داشته است .از ديگر يافتههای
تحقیق اين بود كه مطالعات درگذشته بیشتر به سؤاالت
مربوط به تأثیر سیاستها ،كفايت منابع چوب ،روند تولید
محصوالت چوبی اولیه و رقابت بینالمللی متمركزشده
است و به مسائلی مانند توسعه ،ارزشافزوده ،اشتغال،
تغییرات ساختاری ،محصوالت و خدمات جديد جنگل و
سهم بخش جنگل در چالشهای پايداری جهانی كمتر

)ARDL (Auto Regressive Distributed Lag
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پرداختهشده است و بايد اين موضوعات در آينده محور
تحقیقات باشد [.]1
نگاه كلی و جمعبندی مطالعات بررسیشده نشان می-
دهد كه واردات كاغذ و ساير فرآوردههای چوبی تحت تأثیر
متغیرهای بسیاری بوده و ساختار بازار ،میزان و جهت
اثرگذاری متغیرها بر كاهش يا افزايش واردات بسته به نوع
محصول ،دوره زمانی و شرايط و سیاستهای اقتصادی
كشورهای موردمطالعه متفاوت است .با توجه به كاهش
حجم برداشت چوب خام از جنگلهای شمال كشور
بهعنوان يکی از منابع اصلی تأمین مواد اولیه تولید كاغذ،
روند افزايشی مصرف [ ]18،19 ،14، 5و نیز تحريمهای
اقتصادی ،بهمنظور كمک به سیاستگذاریهای دقیق
جهت تنظیم نیاز بازار كاغذ و مقوا تابع تقاضای واردات اين
محصول برآورد گرديد.

مواد و روشها
بهطور سنتی تقاضای واردات تابعی از متغیرهای نظیر
درآمد ،قیمت نسبی (نسبت قیمت كاالهای وارداتی به
داخلی) و نرخ ارز است [ .]21در مطالعات تجربی پیرامون
تقاضای انواع فرآوردههای چوب و كاغذ ايران و جهان
فاكتورهای چون میزان تعرفه واردات ،تولید داخلی چوب،
نرخ ارز و درآمدهای نفتی نیز بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار
عالوه بر متغیرهای سنتی در نظر گرفتهشدهاند [،11 ،8
 .]12در اين مطالعه با توجه به اينکه ايران طی سالهای
 2006تا  2015هدف تحريمهای مانند قطع ارتباط
بانکهای ايرانی از سیستم  SWIFTيا تحريم نفت اتحاديه
اروپا از سوی سازمان ملل متحد قرار گرفت ،متغیر مجازی
 Dumبرای بررسی اثر تحريم به مدل اضافه شد .فرم مدل
لگاريتم خطی بهطور مستقیم كششها و حساسیت
متغیرها را اندازهگیری نموده و واريانس ناهمسانی را در
الگو كاهش میدهد [ .]25،24لذا الگو بهصورت فرم
لگاريتم خطی به شکل زير تصريح میگردد (معادله .)1
()1
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كه در معادله فوق L ،نماد لگاريتم طبیعی IM ،مقدار
واردات كاغذ و مقوا برحسب تن GDP ،تولید ناخالص
داخلی بدون نفت به ريال به سال پايه  RP ،1395قیمت
نسبی كاالهای وارداتی به قیمتهای داخلی (نسبت
شاخص قیمت كاالهای وارداتی به شاخص قیمت
مصرفكننده) NEX ،نرخ ارز در بازار رسمیTAR ،
میانگین نرخ تعرفه وصولی از واردات كاغذ به درصد كه از
محاسبه نسبت مجموع ارزش حقوق گمركی وصولشده از
وا ردات كاغذ و مقوا در هرسال به ارزش كل واردات اين
دسته در همان سال بدست آمد OIL ،درآمدهای بدست
آمده از صادرات نفت به قیمت سال پايه PROW ،1395
میزان برداشت چوب از جنگلهای شمال كشورDum ،
تحريمهای اقتصادی سازمان ملل متحد از سال  1385تا
 1395است و  eپسماند الگوی برآوردی میباشد.
در اين مطالعه آمار و اطالعات و دادههای موردنیاز از
بانک مركزی ،مركز آمار و گمرک كشور و همچنین
سازمان خواروبار جهانی (فائو) جمعآوری شد .دوره زمانی
موردبررسی ،سالهای  1396 -1363در نظر گرفتهشده
است .تمامی متغیرهای پولی ازجمله تولید ناخالص داخلی
و درآمد نفتی با استفاده از شاخص بهايی كاالها و خدمات
مصرفی به سال پايه  1395تعديل شدند .پس از بررسی
ايستايی متغیرها ،تقاضای واردات از روش همگرايی خود
رگرسیونی با وقفههای توزيعی ( )ARDLبرآورد شد .در
تخمین الگوهای رگرسیونی بهصورت سریهای زمانی ،در
مرحله اول ايستايی سریها برای انتخاب مدل مناسب بايد
بررسی شود ،مدل  ARDLدر صورتی قابلاستفاده است
كه پايايی همه متغیرهای مدل يا در سطح ( I)0يا ( I)1يا
تركیبی از هر دو باشند ،در حالتی كه متغیرها انباشته از
درجهدو يا بیشتر باشند ،مقدار آماره  Fمحاسبهشده
قابلاعتماد نیست [ .]21بنابراين برای برآورد الگو ،ابتدا
آزمونهای ريشه واحد با استفاده از آزمونهای ديکی فولر
تعمیميافته ( )ADFو فیلیس-پرون ( )PPبر روی تمام
متغیرها انجام شد .همچنین جهت تخمین از بسته نرم
افزاری Eviews10استفادهشده است.
در روش  ARDLامکان برآورد روابط بلندمدت و
كوتاهمدت بهطور همزمان و نیز تعیین رابطه همانباشتگی
در ارتباط با نمونههای كوچک بهصورت كارا وجود دارد و
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فاقد مشکالت خودهمبستگی سريالی و درونزايی است
[ .]24با استفاده از اين الگو تعداد زيادی انتخاب شامل
تصمیمهای مرتبط با تعداد متغیرهای برونزا و درونزا و
رفتار عناصر قطعی وجود دارد و متغیر مجازی میتواند در
فرايند آزمون هم انباشتگی در مدل وجود داشته باشد ،به-
عالوه تعداد مختلفی از وقفههای بهینه نیز برای متغیرهای
مختلف ،میتواند وجود داشته باشد [.]25
روش آزمون باند

کرانهها1

روش  ARDLشامل دو مرحله برای تخمین رابطه
بلندمدت است .در مرحله اول وجود رابطه هم جمعی
بلندمدت بین متغیرها در معادله موردنظر با استفاده از
آزمون ضرايب  Waldيا آزمون  Fبررسی شد سپس بر
اساس سطوح معنیداری ( )5% ،1%آماره  Fمحاسباتی ،با
مقادير بحرانی باند كه در جدول پسران و همکاران،
( ،)2001آورده شده است ،مقايسه گرديد [ .]22اين
مقادير بحرانی شامل كرانههای بااليی ( ،I)1پايینی ( I)0و
تعداد متغیرهای توضیحی هستند تا تمام طبقهبندیهای
ممکن متغیرها و هم جمعی دوجانبه را در برگیرند .اگر
آماره آزمون بزرگتر از مقدار بحرانی كرانه باال باشد می-
توان بدون توجه به درجه هم جمعی متغیرها ،فرض صفر
مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد نمود .برعکس
اگر آماره آزمون پايینتر از مقدار بحرانی كرانه پايین قرار
گیرد ،فرض صفر را نمیتوان رد نمود و اگر آماره F
محاسباتی بین كرانه بااليی و پايینی قرار گیرد ،تصمیم
قطعی نخواهد بود .پس از اثبات وجود رابطه بلندمدت ،در
طی مرحله دوم ضرايب بلندمدت و ضرايب كوتاهمدت با
استفاده از مدلهای  ARDLو  ECM2تخمین زده می-
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() 4

امین متغیر مستقل هستند .در بلندمدت رابطه
زير بین متغیرها برقرار است:
()5
امین وقفه مربوط به  iامین
بطوريکه،
متغیر است .رابطه بلندمدت بین متغیرها میتواند بهصورت
زير بیان شود:
()6
معادله تصحیح خطای  ARDLبهصورت زير است:

()7

در معادله فوق ECT ،جزء تصحیح خطا بوده كه
بهصورت زير تعريف میشود:
()8
ضرايب برآورد شده از معادله 2
كه در آن
ضريب جزء تصحیح خطا هستند كه
هستند.
سرعت تعديل را اندازهگیری میكند و درنهايت از آزمون
تجمعی (CUSUM) 3و تجمعات مربعات (CUSUMSQ) 4
برای تعیین ثبات پارامترهای الگو استفاده شد [.]22

شود .فرم كلی مدل ) ARDL (p,q1,q2,…qkبهصورت زير
است:

نتایج و بحث

()2

در اين مطالعه با استفاده از مدل  ARDLتوابع تقاضای
بلندمدت و كوتاهمدت كاغذ و مقوا برای بازه زمانی -1393
 1396برآورد گرديد .برای اين منظور در مرحله اول با
توجه به اينکه دادههای مورداستفاده در اين تحقیق از نوع
سری زمانی هستند پايايی متغیرها موردبررسی قرار گرفت.

متغیر وابسته و
عرض از مبدأ،
كه در آن
عامل وقفه است كه بهصورت رابطه  3تعريف میشود:
()3
و بنابراين

L

Bound test
Error Correction Model

1
2

Cumulative Sum of Squares Recursive Residuals
Cumulative Sum of Squares Recursive Residuals

3
4
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انجام شد .نتايج آزمونها در جدول ( )1ارائه گرديد و
نشان میدهد به جز لگاريتم دو متغیر واردات كاغذ و نرخ
ارز كه در سطح احتمال  5درصد و  10درصد در سطح
( I)0پايا هستند ساير متغیرها در تفاضل اول ،I)1( ،پايا
میباشند و متغیری با درجه انباشتگی بیشتر از يک (I)1
در میان متغیرها وجود ندارد ،بنابراين نتايج برآورد مدل
قابلاطمینان است.

در الگوی  ARDLمتغیرهای با درجه پايايی بیش از يک
در بین متغیرهای موردبررسی نبايد وجود داشته باشد
[.]22
نتایج آزمونهای ریشه واحد
بررسی درجه پايايی با استفاده از آزمونهای ريشه
واحد ديکی فولر تعمیميافته و فیلیپس-پرون برای همه
متغیرها در دو حالت عرض از مبدأ و عرض از مبدأ و روند

جدول  -1نتایج آزمون ایستایی

متغیرهای لگاریتمی

آزمون ()ADF

آزمون ()ADF

آزمون ()PP

آزمون ()PP

با عرض از مبدأ بدون روند

با عرض از مبدأ و روند

با عرض از مبدأ بدون روند

با عرض از مبدأ و روند

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

حجم واردات کاغذ

-0/609

***-8/724

**-3/904

***-5/179

-0/660

***-18/327

**-3/879

***-18/929

قیمت نسبی

-0/421

***

***

-0/411

درآمد نفتی

-1/784

***

-6/488

تولید ناخالص داخلی

-0/456

***

-7/603

***

-4/776

-1/776
-2/576
-2/253

-5/237

***
***

-6/401

-7/508

-1/883
-0/389

تعرفه

-1/744

-6/752

-1/970

***

-6/656

-1/697

تولید داخلی چوب

0/232

***-7/886

-1/862

***-8/853

0/493

*-2/615

***-5/878

-2/769

***-10/365

*-2/721

نرخ ارز
*** ** ،و *

***

-4/790

***

-6/478

***

-7/396

***

-1/600
-2/637
-2/239

***

-5/237

***
***

-6/393

-7/308

-6/754

-2/040

***

***-7/580

-1/688

***-8/682

***-6/007

-2/880

***-5/895

-6/658

به ترتیب معناداری در سطح  5 ،1و  10درصد

نتایج برآورد مدل کوتاهمدت و بلندمدت
پس از بررسی ايستايی متغیرها ،در مرحله اول الگوی
كوتاهمدت تخمین زده شد .چون تعداد مشاهدات كمتر از
 100بود از معیار شوارتز -بیزين برای تعیین وقفههای
بهینه استفاده شد [ .]23جدول ( )2نتايج برآورد مدل
كوتاهمدت را نشان میدهد میزان ضريب تعیین تعديلشده
 0/89درصد بهدستآمده كه قدرت توضیح دهندگی بااليی
را نشان میدهد .بر اساس نتايج متغیرهای میزان واردات
كاغذ و مقوا ،تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز با
يک وقفه در مدل ظاهرشدهاند و ساير متغیرها بدون وقفه
هستند ،اين بدان معناست كه افزايش يک درصد تولید
ناخالص داخلی بدون نفت بعد از يک دوره واردات را به
میزان  2/16درصد افزايش خواهد يافت .افزايش
يکدرصدی نرخ ارز نیز با يک دوره تأخیر به میزان -0/22

درصد واردات را كاهش میدهد اما برای ساير متغیرها
تغییرات واردات در همان دوره ظاهر میشود .اثر افزايش
يک درصدی متغیرهای تولید داخلی چوب برداشتی از
جنگلهای شمال كشور  -0/69درصد و قیمت نسبی
 -0/30درصد كاهش در واردات بدون وقفه و در همان
دوره بوده است .اين يافتهها با نتايج مطالعات & Liyani
 2014 ،Esmailiبرای كل چوب آالت وارداتی همخوانی
دارد [ .]10تحريمهای اقتصادی نیز  -0/50درصد میزان
واردات را در هر دوره كاهش داده است .متغیرهای نرخ
تعرفه و درآمدهای نفتی اثر معناداری بر میزان واردات
كاغذ نداشتهاند .در مطالعات  Khosraviو همکاران2018 ،
نیز ارزشافزوده نفت اثری بر واردات محصوالت چوبی
نداشت.
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جدول  – 2تخمین رابطه کوتاهمدت تقاضای واردات کاغذ با استفاده از مدل (ARDL )1،1،1،0،0،0

ضرایب کوتاهمدت

انحراف معیار

آمارهt

سطح معنیداری)(prob.

متغیرها
لگاریتم واردات کاغذ با یک وقفه

-0/21

0/21

-0/98

0/334

لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت

-0/62

0/81

-0/76

0/454

لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت با یک وقفه

2/16

0/81

2/64

0/014

لگاریتم نرخ ارز

-0/19

0/11

-1/67

0/106

لگاریتم نرخ ارز با یک وقفه

-0/22

0/10

-2/22

0/036

لگاریتم تولید چوب داخلی

-0/69

0/40

-1/71

0/099

لگاریتم قیمت نسبی

-0/37

0/21

-1/73

0/096

لگاریتم تعرفه

0/21

0/13

1/60

0/122

لگاریتم درآمد نفتی

0/25

0/18

1/37

0/181

تحریمهای اقتصادی

-0/50

0/21

-2/32

0/029

عرض از مبدأ

-5/95

12/40

-0/48

0/635

ضریب تعیین ./92
0/89

ضریب تعیین تعدیلشده

بهمنظور اطمینان از صحت نتايج بهدستآمده به
بررسی آزمونهای نقض فروض كالسیک كه شامل آزمون-
های خودهمبستگی ،واريانس ناهمسانی ،نرمالیتی و
تصريح الگو هستند پرداخته شد .با توجه به اينکه سطح

معنیداری اين آزمونها بیش از  0/05درصد است الگو از
جزو اخالل نرمال ،واريانس همسان ،تصريح صحیح و عدم
خودهمبستگی بین اجزا برخوردار است و بهدرستی
تصريحشده است جدول ( .)3

جدول  -3آزمونهای تشخیص صحت مدل
نتایج
فرم تابعی مدل
عدم وجود همبستگی سریالی
توزیع نرمال جمالت پسماند
عدم وجود ناهمسانی واریانس

نوع آزمون

آمارههای محاسبهشده

Ramsey RESET

0/5333

Serial Correlation LM

2/3399

0/1209

()Jarque-Bera

2/0925

0/351238

ARCH

1/7539

در مرحله بعد برای تشخیص وجود يا عدم وجود رابطه
بلندمدت بر اساس روش  Pesaranو همکارن 2001 ،از
آزمون باند كرانه استفاده شد [ .]23بر اساس نتايج
بهدستآمده كه در جدول ( )4ارائهشده است ،مقدار آماره
 Fمحاسباتی از اين آزمون  4/09برآورد گرديد و اين مقدار
با مقادير بحرانی جدول ارائهشده توسط پسران و همکاران
مقايسه گرديد .با توجه به نتايج بهدستآمده چون مقدار
آماره محاسباتی از حد باالی مقادير بحرانی جدول
ارائهشده توسط پسران و همکاران در سطح معنیداری 1
درصد كمتر است ،وجود رابطه بلندمدت در سطح 1%
درصد تايید نمیشود ،اما چون اين مقدار بزرگتر از كرانه

سطح معنیداری ()Prob.
0/5991

0/1951

باال مقادير بحرانی جدول در سطح  %5است ،بنابراين با رد
فرض صفر وجود رابطه بلندمدت در سطح معنیداری 5
درصد تايید شد.
بعد از تايید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها ،الگوی
بلندمدت تابع تقاضای واردات كاغذ بر اساس روش
 ARDLتخمین زده شد .بر اساس نتايج ارائهشده در
جدول ( )5اثر تولید ناخالص داخلی بدون نفت مطابق
انتظار در بلندمدت همچنان مثبت است و افزايش 1درصد
تولید ناخالص داخلی در بلندمدت باعث افزايش 1/26
درصدی واردات كاغذ و مقوا میشود .افزايش در قیمت
جهانی كاغذ واردات را كاهش داده بهطوریكه يک درصد
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اقتصادی سازمان ملل در بلندمدت با ضريب  -0/41در
سطح معنیداری يک درصد اثر منفی بر میزان واردات
كاغذ داشتهاند .اثر همه اين ضرايب همجهت با اثرات در
بلندمدت اما كمتر از اثر اين متغیرها در كوتاهمدت می-
باشد .متغیرهای تعرفه و درآمدهای نفتی در بلندمدت هم
اثر معنیداری بر واردات نداشته است.

افزايش قیمت نسبی به میزان  0/30درصد واردات را
كاهش میدهد ،ضريب نرخ ارز در مدل بلندمدت -0/34
در سطح  5درصد معنیدار است .متغیر میزان تولید
داخلی چوب نیز با ضريب  -0/57در بلندمدت نشاندهنده
تأثیرگذاری متغیر تولید داخلی چوب بهعنوان ماده اولیه
تولید كاغذ بر واردات آن داشته و با كاهش تولید داخلی
میزان واردات كاغذ افزايش داشته است ،تحريمهای

جدول -4مقادیر آماره  Fبرای بررسی وجود رابطه بلندمدت
مقادیر آماره محاسباتی

حد پایین )1(0

حد باال )I(1

در سطح معنیداری % 5

3/61

2/45

در سطح معنیداری %1

4/43

3/15

()Wald F-statistic
4/09

جدول  - 5ن تایج برآورد مدل بلندمدت تقاضای واردات کاغذ ایران با استفاده از الگوی ARDL

متغیرها
لگاريتم تولید ناخالص داخلی
بدون نفت
لگاريتم نرخ ارز
لگاريتم تولید چوب داخلی
لگاريتم قیمت نسبی
لگاريتم تعرفه
لگاريتم درآمدهای نفتی
تحريمهای اقتصادی

انحراف معیار

آماره

ضرايب بلندمدت
1/26

0/42

2/952

0/0071

-0/34
-0/57
-0/30
0/18
0/20
-0/41

0/10
0/29
0/16
0/10
0/14
0/18

-3/197
-1/927
-1/822
1/673
1/433
-2/300

0/004
0/0664
0/0814
0/1077
0/1651
0/0308

بر اساس بررسی نتايج الگوی بلندمدت و كوتاهمدت و
نیز كششهای بهدستآمده ،تولید ناخالص داخلی بدون
نفت بیشترين تأثیر را بر واردات كاغذ داشته و اين موضوع
نشان می دهد میزان تقاضای واردات كاغذ به سطح درآمد
ارتباط مستقیم دارد [ .]1درآمدهای بهدستآمده از
صادرات نفت تأثیر معنیداری بر میزان واردات نداشته
است ،اين نتايج مشابه مطالعات  Khosraviو همکاران،
 2018و برخالف نتايج بهدستآمده از مطالعات
 2012 Mollahasani,كه به بررسی بازار الوار پرداخته
است [ .]13 ،8ضرايب قیمت نسبی در هر دو الگوی پويا و
بلندمدت منفی و معنیدار است .افزايش در قیمت كاغذ
جهانی ،واردات را كاهش داده است .بهطور سنتی در اكثر
مطالعات انجام شده بر بازار چوب و كاغذ كشش درآمدی
مثبت و كشش قیمتی منفی هستند اين نتیجه با
تئوریهای اقتصادی و اكثر مطالعات پیشین هماهنگی

t

سطحمعنیداری ()prob.

دارد ازجمله مطالعه  Chas-Amilو ،)2000( Buongiorno
 McCartyو همکاران  Hetemaki ،2010و همکاران
 Tajdini،2016و ]11،19 ،9 ،2 ،1[ 2008 ،Roohnia
اثر افزايش نرخ ارز نیز بر واردات در بلندمدت و كوتاه-
مدت منفی است اما در الگوی كوتاهمدت تأثیر آنی نیست
و افزايش نرخ ارز بعد از يک وقفه يا دوره واردات را كاهش
میدهد .با افزايش نرخ ارز و درنتیجه تضعیف پول ملی
واردات كاغذ گرانتر و تقاضای واردات كاهش پیداكرده
اين موضوع نشان از حساسیت زياد بازار به افزايش نرخ ارز
دارد .متغیر میزان تولید داخلی چوب نیز بهعنوان ماده
اولیه تولید كاغذ در ايران بر واردات اثر داشته و با كاهش
تولید داخلی چوب میزان واردات كاغذ افزايش داشته است
و بعد از متغیر تولید ناخالص داخلی بیشترين تأثیر را بر
واردات داشته است ،در مطالعات  Foumaniو همکاران،
 2016و  Liyaniو  2014 ،Esmayiliنیز اثر نرخ ارز و
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تولید داخلی چوببر واردات محصوالت چوبی مختلف
مشابه نتايج اين تحقیق هست [ 12و  .]10در اين بررسی
تحريمهای اقتصادی سازمان ملل در مطالعات بازار چوب
واردشده است هم در كوتاهمدت و هم در بلندمدت در
سطح معنیداری يک درصد اثر منفی بر میزان واردات
كاغذ داشتهاند .يکی از داليل اثرگذاری تحريمها بر كاهش
میزان واردات كاغذ ممکن است ناشی از مشکالت
ايجادشده در خريد و نقل انتقاالت مالی به دلیل تحريم-
های بانکی باشد و همچنین تأثیرات غیرمستقیم مانند
كاهش تولید ناخالص داخلی باشد .در مطالعات  Arianو
همکاران در سال  2017از تحريم بهعنوان يکی از چالش-
های واردات چوب نامبرده شده است .مطالعه  Jarianiو
همکاران در سال  ،2018كاهش میزان واردات محصوالت
كشاورزی از اروپا به ايران در اثر تشديد تحريمها را تايید
كردند [ .]7در تحقیقی كه  kazeroni & khezriدر سال
 2018بر روی اثر تحريمها بر واردات كاالهای سرمايهای،
واسطهای و مصرفی انجام دادند به اثبات رسید كه تحريم-
های شديد واردات كاالهای واسطهای را كاهش داده و اثر
مثبت بر واردات كاالهای سرمايهای و مصرفی داشته است.
با توجه به اينکه كاغذ و مقوا جزو كاالهای واسطهای
هستند اين نتايج با نتايج مطالعه حاضر همخوانی دارد
[ .]16میزان تعرفه اثر معنیداری بر واردات نداشته ،ازآنجا
مقدار زيادی از نیاز بازار بهوسیله واردات تأمین میشود
[ ]18و دولت جهت تسهیل واردات تعرفه وارداتی كم و
بدون ارزشافزوده بر بعضی از محصوالت كاغذی وضع
كرده است اين موضوع میتواند يکی عواملی باشد كه باعث
شده نرخ تعرفه اثر معنیداری بر واردات كاغذ نداشته
باشد .در مطالعه  Khosraviو همکاران 2018 ،نیز نرخ
تعرفه بر واردات برخی كاالهای چوبی تأثیرگذار نبود [.]8
تفاوت در نتايج بهدستآمده در مطالعات مختلف از
چند جهت قابل توضیح است ،نخست اينکه دستهبندی
محصوالت چوبی در مطالعات مختلف متفاوت است،
بهعنوان مثال  Mollahasaniو همکاران  2012بازار چوب-
آالت الواری را موردبررسی قرار دادهاند [ ]13و در
مطالعات  Foumaniو همکاران 2016 ،و  Khosraviو
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همکاران2018 ،؛  Limaeiو همکاران  2011چوبآالت
دستهبندی شدهاند [ .]10 ،11 ،8ديگر اينکه اين مطالعات
در بازههای زمانی مختلف و با متغیرهای متفاوت انجامشده
است.
نتایج برآورد مدل تصحیح خطا یا ECM

مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحیح و خطا ،وجود
هم انباشتگی بین متغیرهای اقتصادی است ،مهمترين
ويژگی اين الگوها اين است كه نوسانهای كوتاهمدت
متغیرها را به مقادير بلندمدت آنها ارتباط میدهد .چیزی
كه در اين جدول قابل تفسیر است متغیر  ECMاست ،اين
متغیر از رگرسیون هم جمعی به دست میآيد و تصحیح
خطای تعادلی نامیده میشود و سرعت رسیدن متغیر
وابسته به تعادل از الگوی كوتاهمدت به بلندمدت را نشان
میدهد به اين صورت كه اگر شوكی به الگو وارد شود در
هر دوره به اين میزان از عدم تعادل در تقاضای واردات
كاغذ در دوره بعد تصحیح میشود .با توجه به نتايج مقدار
ضريب تصحیح خطا در اين الگو  -1/26و معنیدار است
(جدول  .)6اين مقدار به اين معناست كه سرعت رسیدن
به تعادل بسیار باال است و تعادل در كمتر از يک دوره
صورت میگیرد و در صورت وارد شدن هرگونه شوكی به
الگوی برآورد شده در هرسال  1/26درصد از عدم تعادل
در تقاضای واردات سال بعد تعديل میشود .اين تصحیح
خطا بیش از مقدار الزم برای تعديل در يک دوره صورت
میگیرد و مقدار اضافی در دورههای بعد مجدداً تعديل
میگردد تا همگرايی حاصل شود .در چنین حالتی تصحیح
خطا و همگرايی الگوی بلندمدت به سمت تعادل بلندمدت
به شکل سینوسی است و شوک واردشده بهتدريج از الگو
خارج میشود .در مطالعه  Liyaniو  2014 ،Esmayiliكه
مدل تصحیح خطا برای كل فرآوردههای چوبی در يک
دسته برآورد گرديد مقدار ضريب تصحیح خطا -1/21
برآورد شد كه به نتايج اين تحقیق نزديک است [.]10
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جدول  -6نتایج مدل تصیح خطا ( )ECMتقاضای واردات کاغذ ایران با استفاده از مدل (ARDL )1،1،1،0،0،0

متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معنیداری ()prob.

لگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت

-0/87

0/66

-1/31

0/2009

لگاریتم نرخ ارز

-0/21

0/09

-2/18

0/0394

لگاریتم تولید چوب داخلی

-0/53

0/37

-1/40

0/1721

لگاریتم قیمت نسبی

-0/31

0/32

-0/97

0/3388

لگاریتم تعرفه

0/18

0/14

1/29

0/2080

لگاریتم درآمدهای نفتی

0/37

0/14

2/67

0/0136

تحریم اقتصادی

-0/43

0/18

-2/34

0/0280

عرض از مبدأ

-6/21

1/0

-6/20

0/0000

)ECM(-1

-1/26

0/20

-6/28

0/0000

نتایج بررسی تغییرات ساختاری مدل تقاضای
کاغذ و مقوا
برای بررسی ثبات ساختاری و پايداری ضرايب مدل
بلندمدت برآورد شده از آزمونهای  CUSUMو CUSUM
 Qاستفاده شد ،اين دو آزمون بهصورت گرافیکی میباشد و
تحلیل نتايج يکسانی دارد و تفاوت آنها در استفاده از
مجموع پسماند برگشتی در  CUSUMو مجموع انباشت
مربعات پسماندهای برگشتی در  CUSUM Qاست .در اين
آزمون مقادير آماره برآورد شده در هرسال بین دو مقدار

بحرانی در سطح  %5رسم میگردد اگر نمودارهای
 CUSUMو  CUSUM Qداخل ناحیه بین دو خط
مستقیم (خطوط بحرانی در سطح  )%5قرار گیرد و
هیچيک از خطوط طرفین را قطع نکند ،مدل برآوردی از
ثبات برخوردار است .با توجه به (شکل  )1و قطع نشدن
خطوط بحرانی توسط نمودارها ،الگوی برآورد شده تابع
تقاضای واردات كاغذ در بلندمدت دارای ثبات ساختاری
است و ضرايب تخمین زده شده در طول دوره موردمطالعه
پايدار و قابلاطمینان هستند.
1.6

10.0
7.5

1.2
5.0
2.5

0.8

0.0
0.4

-2.5
-5.0

0.0
-7.5
-10.0
96

95

94

93

92

5% Significance

91

90
CUSUM

89

88

87

86

-0.4
96

95

94

93

92

5% Significance

91

90

89

CUSUM of Squares

شکل  -1نتایج آزمونهای  CUSUMو  CUSUMSQبرای بررسی تعیین شکست ساختاری
(خطوط مستقیم مرزهای بحرانی را در سطح معنیداری  %5نشان میدهد)

88

87

86
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 توجه به صنايع داخلی با سرمايهگذاری بیشتر و،اقتصادی
برنامهريزی برای توانمندی سازی صنايع تولید كاغذ در
 از سوی ديگر با توجه به كم شدن.كشور ضروری میباشد
توان تولید چوب جنگلهای كشور به داليل زيستمحیطی
و نیز طرح ممنوعیت برداشت از جنگلها لزوم اهمیت به
 توجه به اين.بخش زراعت چوب در ضروری است
موضوعات میتواند میزان واردات كاغذ را به میزان زيادی
كاهش دهد و از خروج ارز از كشور در شرايط تحريم
 همچنین پیشنهاد میگردد در.اقتصادی جلوگیری كند
مطالعات آتی جهت پیشبینی میزان واردات به فاكتورهای
چون جمعیت و گروههای سنی و نیز میزان پیشرفت
فناوری اطالعات و تأثیر اين موارد بر بازار كاغذ ايران
.پرداخته شود
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نتیجهگیری
هدف اصلی اين مطالعه بررسی اثرات بلندمدت و
كوتاهمدت برخی متغیرهای كالن اقتصادی و تحريمهای
اقتصادی در قالب متغیر مجازی و نیز میزان تولید چوب
برداشتشده از جنگلهای شمال كشور بر واردات كاغذ و
 بر اساس نتايج اثر متغیرها بر واردات در.مقوا بود
كوتاهمدت و بلندمدت همجهت است اما مقادير كششها
 بر اساس يافتههای.در كوتاهمدت بیش از بلندمدت است
تحقیق مهمترين عامل در افزايش واردات كاغذ در ايران
-تولید ناخالص داخلی و حجم چوب برداشتشده از جنگل
 با توجه به نتايج بهدستآمده و.های شمال كشور است
 قیمتهای وارداتی كه،اثرگذاری فاكتورهای چون نرخ ارز
خارج از كنترل دولت است و همچنین تحريمهای
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Abstract
Wood pulp and paper as one of the wood products has
undergone many changes in the regional and global market
share in terms of production capacity and consumption
patterns over the past few decades. Due to the limited
domestic resources and the increasing trend of wood
consumption and its products in Iran, imports have been
considered as one of the most important ways to supply the
domestic demand. The main intention of this study is to
perform scientific analysis of the paper and paperboard
market conditions over the period of 1986 to 2018 using
Bound Test. The quantitative value of the impact of studied
variables on the amount of paper and paperboard imports was
calculated using the estimated short- and long-term elasticity.
The results showed that among the studied variables the GDP
(without taking into account of oil exportations) with
elasticity of 2.16 %in the short run and 1.26 %in the long run,
And the domestic wood production from northern forests with
amount of -0.69 and -0.57 elasticity in short and long term,
respectively; had the most impacts on paper imports.
However, the economic sanctions considered as a new
variable in this study resulted in a decrease of paper and
paperboard imports with coefficients of -0.50 and -0.41
imports, in the short and long run respectively.
Keywords: Paper, Import demand, Long run elasticity, Short
run elasticity, Bound test.
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