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  چكيده

- و تأثيرگذار در اقتصاد تمام كشورها و به رابطه مبادله يكي از متغيرهاي مهم

رابطه مبادله قدرت خريد صادرات را . توسعه استدر كشورهاي درحالخصوص 
اقتصاد يك كشور از بررسي رابطه مبادله و تغييرات آن در ، بنابراين، دهدنشان مي

در اين تحقيق، با استفاده از روش خودهمبسته با . اهميت خاصي برخوردار است
، اثر رابطه مبادله كااليي، 1354- 1388هاي و آمار سال ARDL)(وقفه توزيع شده 

تالطم آن و همچنين تركيبات رابطه مبادله كااليي بر رشد اقتصادي ايران تخمين 
استفاده از مدل واريانس ناهمساني شرطي خودهمبسته تالطم با . زده شده است

)ARCH (دهند كه رابطه مبادله كااليي  نتايج تحقيق نشان مي. برآورد شده است
 .اثر مثبت و معنادار، اما تالطم آن تأثير منفي و معنادار بر رشد اقتصادي دارد
 همچنين، نتايج حاصل حاكي از آن است كه شاخص قيمت حقيقي صادرات اثر
مثبت و معنادار دارد، اما شاخص قيمت حقيقي واردات و تالطم شاخص قيمت 

  . دارند  حقيقي صادرات تأثير منفي و معنادار بر رشد اقتصادي ايران
  

  .JEL: o19,o11,F43,F41,C32,C13,C12,C01بندي طبقه
، (ARDL)رابطه مبادله كااليي، تالطم، روش خودهمبسته با وقفه توزيع شده  :هاكليدواژه

  ).ARCH(واريانس ناهمساني شرطي خودهمبسته 
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 مقدمه -1

نظران اقتصادي نقش تجارت خارجي در رشد اقتصادي از مباحثي است كه مورد توجه بسياري از صاحب
يكي از مشكالتي كه در بخش تجارت . اندبوده و هر يك از زواياي خاصي به اين مسأله توجه كرده

اگر دنيا را . توسعه حايز اهميت بوده، بدتر شدن رابطه مبادله در بلندمدت استخارجي كشورهاي درحال
يافته در نظر بگيريم، درآن صورت توسعه و كشورهاي توسعه در دو گروه از كشورها، كشورهاي درحال

يافته بهبود يافته است، زيرا مفهوم اين موضوع آن است كه رابطه مبادله كااليي براي كشورهاي توسعه
به عبارت ديگر، گفته . يافته استمنزله واردات به كشورهاي توسعهتوسعه بهادرات از كشورهاي درحالص
يافته انتقال توسعه، به كشورهاي توسعهالمللي درآمد حقيقي را ازكشورهاي درحالشود كه اقتصاد بين مي
يافته را طي وسعهتوسعه و كشورهاي ت، رابطه مبادله كشورهاي درحال1جدول شماره  .1دهد مي
  .دهد نشان مي 1972برحسب سال پايه  ،1986تا  1970هاي سال

  
  )1970- 1986(يافته توسعه و توسعهكشورهاي درحال رابطه مبادله. - 1جدول

  يافتهكشورهاي توسعه  توسعهساير كشورهاي درحال  كشورهاي صادركننده نفت  سال
1972  100  100  100  
1973  112  106  99  
1974  258  100  87  
1975  252  92  89  
1976  267  95  88  
1977  274  101  87  
1978  252  97  89  
1979  303  94  86  
1980  415  89  80  
1981  456  82  79  
1982  467  79  81  
1983  422  79  82  
1984  425  81  82  
1985  431  77  83  
1986  312  78  91  

  ).IMF(صندوق بين المللي پول: مأخذ

                                                                                                                   
  .385، ص 1389اپل يارد و فيلد،  -1
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توسعه صادر كننده نفت بر مشخص است، رابطه مبادله كشورهاي درحالطور كه از جدول همان
) 1979و  1978هاي در سال(و شوك نفتي دوم ) 1974تا  1973هاي در سال(اثر شوك نفتي اول 

ازسوي ديگر، رابطه مبادله . طور پيوسته كاهش يافتشدت افزايش و از آن زمان به بعد، بهبه
. به بعد، بهبود يافت 1981شدت كاهش و از سال دو شوك نفتي بهيافته در اثر كشورهاي توسعه

زيرا صادرات (توسعه طي شوك نفتي اول تقريباً ثابت ماند  رابطه مبادله ساير كشورهاي درحال
كه در طور پيوسته كاهش يافت تا جاييو از آن زمان، به) آنها افزايش بسيار ناچيزي داشته است

كننده آن است كه قيمت جهاني كاالهاي صادراتي اين امر بيان. رسيد 78به عدد  1986سال 
توسعه كه شامل محصوالت كشاورزي يا مواد خام طبيعي و مصرفي است، در  كشورهاي درحال

. مقايسه با قيمت جهاني كاالي وارداتي آنها از تنزل بيشتر يا نرخ رشد كمتري برخوردار شده است
  .1رها از تجارت جهاني كاهش يافته استبنابراين، ميزان برخورداري اين كشو

تواند در ازاي خريد مقدار معيني اقتصادي كه توانايي بهبود رابطه مبادله خود را داشته باشد، مي
كاال، مقدار كمتري از توليدات خود را عرضه كند، بنابراين، مطالعه در مورد اين متغير اقتصادي 

مبادله كااليي  مبادله كااليي، تالطم آن و تركيبات رابطهدر اين مقاله، اثر رابطه . حايز اهميت است
براساس اين، در ادامه مقاله ابتدا مباني نظري . قرار گرفته است مورد بررسيبر رشد اقتصادي ايران  

هاي پيشنهادي ارايه و شود، سپس، مدل مربوط و مطالعات تجربي موجود در اين زمينه مطرح مي
  . شود هاي سياستي ارايه ميها و توصيهل از تخمين مدلدر بخش پاياني، نتايج حاص

  
  مباني نظري -2
  رابطه مبادله - 

اقتصاددانان كالسيك براي تضمين قواعد مربوط به نحوه تقسيم سود حاصل از مبادالت بين 
در نظريه  2اند، چنانكه ريكاردونفع، بارها از اصطالح رابطه مبادله استفاده كردهكشورهاي ذي

المللي، انجام مبادالت دو كاال بين دو كشور را معروف خود با نام مزيت نسبي در مورد مبادالت بين
با  3استوارت ميل. داند در فاصله معين از تغييرات نرخ مبادله متضمن سود براي طرفين معامله مي

شود كه  اي انجام مينقطه دخالت دادن عامل تقاضاي متقابل دو كشور، نشان داد كه مبادله تنها در

                                                                                                                   
  .40،  ص1383نونژاد،  -1

2- David Ricardo 
3- John Stuart Mill 
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كند و اين نقطه كشش و حجم تقاضاي متقابل دو كشور براي كاالهاي يكديگر، آن نقطه را تعيين مي
براي تعيين  1اصطالح رابطه مبادله، نخستين بار توسط آلفرد مارشال. نامند را رابطه مبادله طرفين مي

ان كالسيك، سه عامل در تعيين رابطه مبادله نقش از نظر اقتصاددان. سود طرفين مبادله به كار برده شد
دارند كه اين سه عامل شامل نسبت بين دستمزد در دو كشور، نسبت بين قيمت واحد دو كاال و نسبت 

بدتر ، معتقد است كه )1998( 3كاشين. 2بين مقدار معين از دو كاالي مبادله شده بين دو كشور هستند
بين كشورهاي فقير و غني و انتقال ثروت، موجب كاهش تراز شدن رابطه مبادله با افزايش شكاف 

گذاري و نيافته و در نتيجه، ناتواني آنها در تأمين منابع الزم براي سرمايهتوسعههاي كشورهاي پرداخت
رابطه مبادله بر درآمد توليدكنندگان تأثير  بهبود كند كه ، بيان مي4گريمز.شودرشد اقتصادي مي

  .گذاري و رشد اقتصادي تأثيرگذار باشدتواند بر سرمايه آن ميگذارد و در پي  مي
  
 اثرتالطم رابطه مبادله بر رشد اقتصادي -

طور معمول به تالطم، درجه نوسانات قيمت براي يك دارايي، نرخ يا شاخص معين است كه به
غيير شديد و اين اصطالح در ابتدا براي نوسان يا ت. شود صورت واريانس يا انحراف معيار بيان مي

ناگهاني در قيمت يك نوع سهام به كار برده شده است و دامنه تغييرات بازدهي سهام را نشان 
ويژه بازار ها در بازارهاي مالي و بازارهاي انرژي، بهدر واقع، يكي از خصوصيات قيمت. دهد مي

  .5نفت خام، تالطم يا واريانس ناهمساني آن در طول زمان است
هاي كننده نااطميناني است و پنج منبع اصلي نااطميناني اقتصادي در ايران شامل سطح فعاليتتالطم بيان

مدت بانكي هاي سود كوتاهاقتصادي، شاخص بازار سهام، تغييرات نرخ تورم، تغييرات نرخ ارز و نرخ
 .6است

. ود داردهاي متفاوتي وجدر مورد چگونگي تأثير تالطم رابطه مبادله بر رشد اقتصادي نظريه
انداز بر رشد اقتصادي رابطه مبادله از طريق تأثير بر پس) تالطم(، معتقد است، نااطميناني 7زامندو

داشته ير مثبت يا منفي بر رشد اقتصادي تواند تأث طوري كه تالطم رابطه مبادله ميگذارد، به تأثير مي
                                                                                                                   
1- Alfred Marschall 

  .19،ص1382حسيني،  -2
3- Cashin  
4- Grimes, 2006, PP. 583-600. 

  .1388 ،روشن ودهمرده  -5
 .1386و همكاران،  ابريشمي -6

7-Mendoza, 1997, pp. 323-356. 
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براساس اين . ده كرده استاستفا 1مندوزا براي بيان اين مطلب از يك مدل رشد تصادفي. باشد
كنندگان به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت دوره زندگي مورد انتظار خود با توجه به مدل، مصرف

  :شود تابع مطلوبيت زير و قيد مربوط آن  هستند كه به صورت زير نشان داده مي
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  :بابنابراين، مقدار ثروت و مصرف بهينه با توجه به قيد مربوط به آن برابر است 
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  :همچنين ميل نهايي به مصرف با توجه به تابع مصرف تعريف شده به صورت زير است
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(نرخ بهره حقيقي 
tr ( برابر با

1t

tt

P

PR ميانگين لگاريتم نرخ بهره حقيقي برابر با. است

)2/exp( 2     1((و واريانس آن(exp( 22 r
  .است 

شود و افزايش  تغييرات افزايش يافته در رابطه مبادله، باعث افزايش واريانس نرخ بهره حقيقي مي
افزايش مصرف يا برعكس شود انداز و تواند باعث كاهش پس در واريانس نرخ بهره حقيقي مي

گريزي نسبي از اگر ضريب ريسك. بستگي دارد)(گريزي نسبيكه اين امر به ضريب ريسك
انداز و افزايش تر باشد، تغييرات افزايش يافته در رابطه مبادله باعث كاهش پسيك كوچك
 اندازتر باشد، باعث افزايش پسگريزي نسبي از يك بزرگشود، اما اگر ضريب ريسك مصرف مي

  :نشان داده شده است )5(اين مسأله در رابطه . شود و كاهش مصرف مي

                                                                                                                   
1- Stochastic Growth Model 
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  )6(  

) 5(با جايگزيني رابطه . انداز استشود، رشد تابعي از نرخ پسمشخص مي 6طور كه از رابطه همان
و  تعريف لگاريتم نرخ حقيقي بهره   به  t-1و    tو با در نظر گرفتن مصرف دوره ) 6(در رابطه 

  :آيد دست ميمعادله زير به، t-1صورت تابعي از ميانگين و انحراف از روند دوره 

    1

2

2
1)1()ln()ln(

1
 trtC 

    )7(  
انداز اثرگذار هستند، بر رشد اقتصادي نيز تأثير دهد، همان عواملي كه بر نرخ پس نشان مي 7رابطه 
در رابطه ) نااطميناني(تالطم . واريانس نرخ بهره حقيقي استگذارند؛ يكي از اين عوامل،  مي

توانند تأثير مثبت يا منفي بر  مي) نااطميناني(شود، اما اين تغييرات مبادله باعث افزايش واريانس مي
طور كه از همان. گريزي نسبي بستگي داردبه ضريب ريسكرشد داشته باشند كه اين موضوع 

تر باشد، تالطم رابطه مبادله كوچك 2گريزي نسبي از مشخص است، اگر ضريب ريسك 7رابطه 
باشد، باعث افزايش  2تر از گريزي نسبي بزرگشود و اگر ضريب ريسك باعث كاهش رشد مي

  .شود رشد مي
توسعه به درآمدهاي  بيشتر كشورهاي درحال توجه به اينكه كنند، با ، بيان مي1بلتمن وهمكاران

از صادرات مواد اوليه وابسته هستند، تالطم رابطه مبادله باعث نوسان درآمدهاي صادراتي آنها ناشي 
و اين امر، به كاهش مخارج عمراني در اين كشورها منجر و به دنبال آن، باعث كاهش  شودمي

                                                                                                                   
1- Blattman, etal, 2007, pp.156-179. 
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شود تا  ، معتقد است كه تالطم رابطه مبادله باعث مي1)2007(ويت . شود رشد اقتصادي مي
ها را تشخيص دهند، درستي نتوانند ميزان و دوره تغيير قيمتكنندگان بهتوليدكنندگان و مصرف

بنابراين، اين امر به عدم كارايي در تخصيص منابع منجر و در نتيجه، باعث كاهش رشد اقتصادي 
  .شود مي
  
  پيشينه تحقيق -3
كشور  31كشور صنعتي و  9، ارتباط بين تالطم رابطه مبادله و رشد اقتصادي را براي )1997(دوزا من

دهند كه تالطم رابطه مبادله  توسعه  مورد بررسي قرار داد، نتايج حاصل از تحقيق وي نشان مي درحال
االتر بوده، رشد بر رشد اقتصادي اثر منفي دارد و كشورهايي كه تالطم رابطه مبادله در اقتصادشان ب

رابطه مبادله و نرخ حقيقي ارز را بر  تالطم، تأثير 2بليني و گرينوي. اقتصادي آنها كمتر است
براي چهارده  3هاي پانل اثرات ثابتو رشد اقتصادي با استفاده از الگوي رگرسيون گذاري سرمايه

براساس اين تحقيق، تالطم . ، مورد بررسي قرار دادند1980- 1995كشور آفريقايي در طول دوره 
رابطه مبادله كااليي اثر منفي بر رشد اقتصادي دارد و با بهبود رابطه مبادله كااليي رشد اقتصادي 

  .يابد افزايش مي
ارتباط بين توليد ناخالص داخلي ، 1973- 1996توسعه طي دوره  كشور درحال 75، براي 4بردا

هاي مختلف نرخ ارز، يعني هاي رابطه مبادله را در ارتباط با نظامحقيقي، نرخ حقيقي ارز و شوك
نتيجه . ، بررسي كرده است5شناور و ثابت و با توجه به الگوي رگرسيون خودتوضيح برداري پانل

هاي و نرخ حقيقي ارز به شوكدهد كه واكنش توليد حقيقي ناخالص داخلي  تحقيق نشان مي
كند و نظام ارزي يك عامل مهم در اين  رابطه مبادله كااليي بسته به نوع نظام ارزي فرق مي

هاي رابطه مبادله كااليي بخشي از نوسانات توليد حقيقي طوري كه شوكهاست، بهواكنش
در نظام نرخ ارز شناور ناخالص داخلي را در نظام نرخ ارز ثابت و بخشي از نوسانات نرخ ارز را 

، اثر رابطه مبادله، تالطم آن و تركيبات رابطه مبادله را بر نرخ )2006(گريمز  .دهند توضيح مي
، در چهار نظام اقتصادي 1960-2004هاي رشد توليد ناخالص داخلي كشور نيوزلند، طي سال

نتيجه تحقيق حاكي از آن است كه در چهار نظام اقتصادي متفاوت، . متفاوت مورد بررسي قرار داد
                                                                                                                   
1- Weytt 
2- Bleaney and Greenaway, 2001, PP. 491-500. 
3- Fixed Effects Panel Regression 
4- Broda, 2004, PP. 31-58. 
5- Panel VAR 
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اثر منفي و معنادار تالطم شاخص قيمت حقيقي واردات رابطه مبادله كااليي اثر مثبت و معنادار و 
  .بر رشد توليد ناخالص داخلي دارد

آن را بر رشد اقتصادي تعدادي از ) بهبود(رابطه مبادله و رشد تالطم ، اثر )2007(ان بلتمن وهمكار
، براساس يك الگوي پانل 1939تا  1870يافته در طول دوره توسعه و توسعه كشورهاي درحال

رابطه مبادله تالطم رشد رابطه مبادله كااليي اثر مثبت و  بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه
، اثر تالطم رابطه مبادله را بر رشد اقتصادي و )2007(ويت . تأثير منفي بر رشد اقتصادي داردي كاالي
نتايج حاصل نشان  .مورد بررسي قرار داد 2006تا  1960هاي كشور استراليا طي سال گذاريسرمايه
  .گذاري تأثيري ندارددهند كه تالطم رابطه مبادله بر رشد اقتصادي و سرمايه مي

، به بررسي اثر تالطم رابطه مبادله و رشد آن بر رشد اقتصادي )2009(1تسن وانگهوك 
كشورهاي كره و ژاپن پرداخت، نتيجه تحقيق وي، حاكي از آن بود كه رشد رابطه مبادله بر رشد 

  . اقتصادي تأثيري ندارد، اما تالطم آن بر رشد اقتصادي اثر منفي دارد
اند، در زمينه اثر رابطه مبادله بر كسري تجاري بوده است و دهمطالعاتي كه در داخل كشور انجام ش

اشاره كرد كه به بررسي تأثيرهاي رابطه مبادله، نرخ ارز حقيقي  2توان به مطالعه مهرآرا و مرادي مي
، براساس روش (OPEC)جاري در كشورهاي عضو اوپك و كسري بودجه بر كسري حساب

پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند كه رابطه  1355-1383 طي دوره زماني اقتصادسنجي پانل پويا
. مبادله براي كشورهاي صادركننده نفت ارتباط ضعيف و معكوس با كسري حساب جاري دارد

كه به بررسي تأثير رابطه مبادله و نرخ ارز حقيقي بر  3نجارزاده و همكاران همچنين براساس مطالعه
گيري از الگوي و با بهره 1338-1384هاي كسري بخش تجارت خارجي اقتصادي ايران طي سال

مبادله كااليي و كسري بخش تصحيح خطاي برداري پرداختند، اين نتيجه حاصل شد كه بين رابطه
كه رابطه مبادله با داشتن ضريب  ارد، به طوريبلندمدتي وجود د تعادلي تجارت خارجي، رابطه

  .دهد تراز تجاري را تحت تأثير قرار مي -86/18
   

                                                                                                                   
1- Hock Tsen Wong 

 .141-167، صص 1387مهرآرا و مرادي، -2

 .73-102، صص 1388نجارزاده و همكاران،  -3
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  معرفي مدل، تخمين و تفسير نتايج -4
هاي مورد نظر مدل. تخمين زده شده است ARDL1)(در اين مطالعه، دو مدل براساس روش 

  :به صورت زير هستندبوده و ) 2006(هاي استفاده شده در مطالعه گريمزمشابه مدل
    ) 1(مدل 

tttt TOTVLTOTLGDP   210
  

LGDP : لگاريتم توليد ناخالص داخلي  

LTOT : لگاريتم رابطه مبادله كااليي)(
M

X

P

P
TOT   

:TOTV تالطم رابطه مبادله كااليي  
به شاخص   (Px)با توجه به اينكه رابطه مبادله كااليي برابر است با نسبت شاخص قيمت صادرات

  .هاي صادراتي و واردات است، بنابراين، تحت تأثير بخش(pm)قيمت واردات 
 :اين، مدل دوم به صورت زير استبراساس

tttttt) 2(مدل  RMPVRXPVLRMPLRXPLGDP   43210  
LGDP : ،لگاريتم توليد ناخالص داخليLRXP : لگاريتم شاخص قيمت حقيقي صادرات
LRMP : ،لگاريتم شاخص قيمت حقيقي وارداتRXPV:  تالطم شاخص قيمت حقيقي

متغيرهاي مورد استفاده همه به صورت  .تالطم شاخص قيمت حقيقي واردات RMPV:صادرات، 
هاي تحليل داده تجزيه و. اندكار رفتهو پس از تعديالت الزم به) 1376به قيمت ثابت سال (حقيقي 
  .، انجام شده استMicrofit 4.0افزار با استفاده از نرم آماري

  
  تخمين مدل - 

منظور بررسي درجه جمعي متغيرهاي موجود در مدل و از طرفي، جلوگيري از داشتن يك ، بهدر ابتدا
براي بررسي متغيرها از . استفاده شده است 2رگرسيون كاذب در فرآيند تخمين، از آزمون ريشه واحد

كننده بيان حاصل از اين آزموناستفاده شده كه نتايج ) P.P(3پرن  –پذيري از آزمون فيليپسنظر ساكن
هستند، بنابراين، از  I(0)و  I(1)آن است كه درجه جمعي متغيرها يكي نيست يا به عبارت ديگر، متغيرها 

  .مدت و بلندمدت بين متغيرها استفاده شده استبراي تخمين روابط كوتاه ARDLروش 
  

                                                                                                                   
1- Autoregression Distribiuted Lag Method 
2- Unit Root 
3- Philips & Perron Test 
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  سازي تالطممدل - 
فرآيند   ، مقادير)1970(1جنكينز -استفاده از فرآيند باكس براي محاسبه تالطم متغيرها ابتدا بايد با

بودن  I(1)را حساب كنيم كه با توجه به  ARIMA3يا  2(ARMA)خودهمبسته ميانگين متحرك 
متغيرهاي رابطه مبادله، براي شاخص قيمت حقيقي صادرات و شاخص قيمت حقيقي واردات از 

مختلف و در نظر  ARIMAهاي با مدلبعد از تخمين . استفاده شده است ARIMAفرآيند 
و ساير معيارهاي خوبي برازش در يك  5(SBC)، شوارتز بيزين4(AIC)گرفتن معيارهاي آكاييك

، ARIMA(1,1,3)دست آمده براي رابطه مبادله كااليي به  ARIMA، مقدارARIMAمدل 
و براي شاخص قيمت حقيقي واردات  ARIMA(3,1,3)براي شاخص قيمت حقيقي صادرات 

ARIMA(2,1,2) سپس، براي بررسي وجود تالطم در متغيرهاي يادشده، ابتدا آزمون . است
بهينه متغيرها انجام و در نهايت، تالطم  ARIMAبر ) LM-ARCH(واريانس ناهمساني شرطي 

  ARCHنتايج حاصل از آزمون. محاسبه شده است 6GARCH7/ ARCHهاي متغيرها از مدل
  .ها ارايه شده استبراي متغيرهاي ذكر شده در جدول

ها مشخص است، فرضيه وجود واريانس ناهمساني در رابطه مبادله كااليي و طور كه از جدولهمان
، در مورد شاخص قيمت 4شود، اما با توجه به جدول شماره  شاخص قيمت حقيقي صادرات پذيرفته مي

هاي تخمين زده شده در باتوجه به مدل. شود ناهمساني رد مي حقيقي واردات فرضيه وجود واريانس
، اين نتيجه حاصل شد كه رابطه GARCHو  ARCHو دنبال كردن بهترين مقدار ARCHخانواده 

  .است  GARCH(0,1)و شاخص قيمت حقيقي صادرات نيز  GARCH(0,1)مبادله كااليي داراي 
  

  كاالييدر رابطه مبادله ARCH-LM نتايج آزمون  - 2جدول
  نوع آماره  مقدار آماره محاسباتي  %5مقدار بحراني در سطح معنادار   نتيجه
ARCH 44/44  0/000  دارد F 

ARCH 20/39  0/000  دارد  
  ضريب تعيين مشاهدات

)obs*R-Square( 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ

                                                                                                                   
1- Box – Jenkins 
2- Autoregressive Moving Average 
3- Autoregressive Integrated Moving Average 
4- Akaik Information Criterion 
5- Schwartz Bayesian Criterion 
6- Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
7- Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
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  در شاخص قيمت حقيقي صادرات ARCH-LMنتايج آزمون  - 3جدول
  نوع آماره  مقدار آماره محاسباتي  %5در سطح معنادار مقدار بحراني   نتيجه

ARCH 14/80  0/000  دارد  F 

ARCH 10/75  0/001  دارد  
  ضريب تعيين مشاهدات

)obs*R-Square( 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

  در شاخص قيمت حقيقي واردات ARCH-LMآزمون نتايج  -4جدول
  نوع آماره  آماره محاسباتيمقدار   %5مقدار بحراني در سطح معنادار   نتيجه

ARCH 0/1934  0/66  ندارد  F 

ARCH 0/2040  0/65  ندارد  
  ضريب تعيينمشاهدات

)obs*R-Square( 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ
  
  تخمين مدل اول -
  نتايج حاصل از تخمين كوتاه مدت مدل - 

  :به صورت زير هستند (1)مدت مدل نتايج حاصل از تخمين كوتاه
 

)1(582/.564/.

)1(23/.09/.)1(82/.61/1




TOTVeTOTVe

LTOTLTOTLGDPLGDP

 
P-Value:   (0/004),   (0/000),   (0/034),  (0/000),  (0/005),  (0/001) 
R-Bar-Squared=0/98     F-Statistic=361/7(0/000)           DW-Statistic=1/80 

  

- اقتصادي دارد، بهمدت، رابطه مبادله كااليي اثر مثبت و معناداري بر رشد دهند كه در كوتاه نتايج نشان مي

  .شود  درصد مي09/0 كه يك درصد افزايش در رابطه مبادله باعث افزايش رشد اقتصادي به ميزانطوري
تالطم رابطه مبادله كااليي بر رشد اقتصادي اثر منفي و معناداري دارد و يك واحد افزايش در  -

اهد شدكه نتايج حاصل خو  0/64e-5تالطم رابطه مبادله، باعث كاهش رشد اقتصادي به ميزان
هاي قابل اعتماد و خوب اين است كه فروض شرط داشتن تخمين مطابق با انتظار هستند، اما

  .اند، ارايه شده5نتايج حاصل از اين فروض در جدول شماره . كالسيك برقرار باشند
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  نتايج آزموهاي تشخيص فروض كالسيك - 5جدول 

LM Version  Test   Statistics 
0/3465(0/556) Serial Correlation 
1/5198(0/218)Functional Form
4/0447(0/132)Normality 
4/4580(0/135) Heteroscedasticity 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

دهند كه مدل تخمين زده شده، با مشكالت خودهمبستگي  ، نشان مي5نتايج حاصل از جدول شماره 
  .روبرو نيست% 5در سطح معنادار  و واريانس ناهمساني نرماليتيسريالي، تصريح مدل، 

 
 نتايج حاصل از تخمين بلندمدت مدل - 

كاذب نيست، ابتدا بايد وجود رابطه  ARDLبراي بررسي اينكه رابطه بلندمدت حاصل از روش 
. استاستفاده شده ) 1992( 1براي اين كار از آزمون بنرجي، دوالدو و مستر .بلندمدت اثبات شود

اين مقدار بيشتر از قدر مطلق مقدار بحراني . است -66/3برابر با ) 1(اين آزمون براي مدل  tآماره 
اين مطلب حاكي از . است% 5در سطح معنادار ) -57/3(ارايه شده توسط بنرجي، دوالدو و مستر 

بلندمدت كاذب بنابراين، تخمين . شود بر نبود رابطه بلندمدت رد ميآن بوده كه فرضيه صفر مبني
  :نيست و نتايج حاصل به صورت زير است

TOTVeLTOTLGDP 583/.77/.21/9   
P-Value:   (0/000)        (0/000)            (0/000)       

نتايج حاصل حاكي از آن هستند كه رابطه مبادله كااليي اثر مثبت و معنادار، اما تالطم رابطه مبادله 
دهند  از تخمين نشان مي  همچنين نتايج حاصل. رشد اقتصادي داردكااليي اثر منفي و معناداري بر 

 .مدت بر رشد اقتصادي بيشتر بوده استكه تأثير متغيرها در بلندمدت نسبت به كوتاه

است كه نشان  -17/0تقريباً برابر با  )1(براي مدل  )ECM(-1)( از طرفي، ضريب تصحيح خطا 
مدت رشد از عدم تعادل كوتاه 17/0دارد و در هر دوره  دهد رابطه بلندمدت بين متغيرها وجود مي

  .شود اقتصادي براي رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل مي

                                                                                                                   
1- Banerjee, Dolado and Mestre  
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  تخمين مدل دوم - 
 مدت مدلنتايج حاصل از تخمين كوتاه - 

  :به صورت زير هستند )2(مدت مدل نتايج حاصل از تخمين كوتاه

)1(RXPV07/.RXPV08/.LRMP18/.

)1(LRXP23/.LRXP11/.)1(LGDP83/.02/2LGDP




    

   
P-Value:   (0/001) ,  (0/000) ,  (0/011),  (0/000),  (0/001) , (0/000), (0/004) 

 
R-Bar-Squared=0/98     F-Statistic=333/5(0/000)           DW-Statistic=1/58 
 

مدت، شاخص قيمت حقيقي صادرات اثر مثبت و دهند كه در كوتاه نتايج تخمين نشان مي
درصد افزايش در آن، باعث افزايش رشد اقتصادي به  معناداري بر رشد اقتصادي دارد و يك

توان ناشي از افزايش صادرات به دليل افزايش  شودكه اين رابطه مثبت را مي درصد مي 11/0ميزان 
  .قيمت كاالهاي صادراتي دانست

شاخص قيمت حقيقي واردات اثر منفي و معناداري بر رشد اقتصادي دارد و يك درصد افزايش  -
توان ناشي  اين رابطه منفي را مي. شود درصد مي 18/0كاهش رشد اقتصادي به ميزاندر آن باعث 

اي از كاالهاي وارداتي كشور شامل كاالهاي از آن دانست كه با توجه به اينكه بخش عمده
اي است، بنابراين، افزايش قيمت كاالهاي وارداتي باعث اي، مواد اوليه و كاالهاي واسطهسرمايه

براي نمونه (راي اين كاالها شده و به دنبال آن، رشد اقتصادي كاهش يافته است كاهش تقاضا ب
به  1385اي از كل واردات كشور در سال اي، مواد اوليه و كاالهاي واسطهسهم كاالهاي سرمايه
و % 19برابر با  1387و در سال % 68و% 18برابر با  1386، در سال %  65و% 20ترتيب تقريباً برابر با 

  .1)بوده است 67%
تالطم شاخص قيمت حقيقي صادرات اثر منفي و معناداري بر رشد اقتصادي دارد و يك واحد  - 

با توجه به اينكه كشور ما به . شود مي 08/0افزايش در آن، باعث كاهش رشد اقتصادي به ميزان 
نوسان درآمدهاي منزله درآمدهاي ناشي از صادرات مواد اوليه وابسته است، تالطم رابطه مبادله، به

صادراتي و در نتيجه، كاهش مخارج عمراني دولت بوده و اين امر در نهايت، باعث كاهش رشد 
هاي قابل اعتماد و طور كه در مدل قبل اشاره شد، شرط داشتن تخمينهمان اقتصادي شده است، اما

                                                                                                                   
1- www.cbi.ir. 
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، ارايه 6شماره  نتايج حاصل از اين فروض در جدول. خوب اين است كه فروض كالسيك برقرار باشند
  .شده است

  
  نتايج آزموهاي تشخيص فروض كالسيك - 6جدول

LM Version  Test   Statistics 
1/3166(0/25) Serial Correlation 
0/8387(0/36)Functional Form 
4/1810(0/12)Normality 

2/7377(0/098) Heteroscedasticity 

  .هاي تحقيقيافته: مأخذ
 

دهند كه مدل تخمين زده شده، با مشكالت خودهمبستگي  ، نشان مي6جدول شماره نتايج حاصل از 
  .رو نيستروبه% 5سريالي، تصريح مدل، نرماليتي و واريانس ناهمساني در سطح معنادار 

 
  نتايج حاصل از تخمين بلندمدت مدل - 

كاذب نيست، ابتدا بايد  ARDL، براي بررسي اينكه رابطه بلندمدت حاصل از روش )1(مانند مدل 
برابر ) 2(آزمون بنرجي، دوالدو و مستر براي مدل  tآماره  .وجود رابطه بلندمدت اثبات شود

است كه اين مقدار بيشتر از قدر مطلق مقدار بحراني ارايه شده توسط بنرجي، دوالدو و  -92/3با
نبود رابطه بلندمدت رد بر است، در نتيجه، فرضيه صفر مبني% 5در سطح معنادار  -82/3مستر 
 :از تخمين بلندمدت كاذب نيست و اين نتايج به صورت زير هستند بنابراين، نتايج حاصل. شود مي

RPXVLRPMLRPXLGDP 01/115/176/.63/12  
P-Value:   (0/000)     (0/000)         (0/001)           (0/000)     

ثبت و معنادار بر رشد اقتصادي دهند كه شاخص قيمت حقيقي صادرات اثر م نتايج حاصل نشان مي
دارد، اما تأثير شاخص قيمت حقيقي واردات و تالطم شاخص قيمت حقيقي صادرات بر رشد 

 . اقتصادي منفي و معنادار است

دهد  است كه نشان مي -16/0برابر با  )2(براي مدل  ) ECM(-1)همچنين ضريب تصحيح خطا 
مدت رشد از عدم تعادل كوتاه 16/0ر دوره رابطه بلندمدت بين متغيرها وجود دارد و در ه
  .شود اقتصادي براي رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل مي
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  آزمون ثبات ساختاري -
   (CUSUMSQ)2ومجموع مجذور تجمعي (CUSUM)1آزمون مجموع تجمعي  - 

 چنانچه نمودارهاي اين دو آزمون. شوند هاي يادشده، براي بررسي ثبات ضرايب استفاده ميآزمون
. شود پذيرفته مي% 5بر ثبات ضرايب در سطح معنادار در بين دو خط قرار گيرند، فرضيه صفر مبني

  . در ادامه ارايه شده است) 1(ها براي مدل نتايج حاصل از اين آزمون
 

 CUSUMآزمون  - 1نمودار 

 

 
  

 CUSUMQآزمون  - 2نمودار 

  
  

براي   بر ثبات ضرايبآزمون، فرضيه صفر مبنيدست آمده از نمودارهاي دو با توجه به نتايج به
  .شودرد نمي% 5، در سطح معنادار )1(مدل 

  

                                                                                                                   
1- Cumulative Sum of the Recusive Residuals 
2- Cumulative Sum of the Recusive Residual Squared 
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  هاي يادشده براي مدل دومنتايج حاصل از آزمون - 
براي   بر ثبات ضرايبنتايج حاصل از نمودارهاي يادشده حاكي از آن هستند كه فرضيه صفر مبني

  .شودرد نمي% 5نيز در سطح معنادار ) 2(مدل 
 

  CUSUMآزمون  - 3نمودار

  
 CUSUMQآزمون  - 4نمودار

  
  
  گيري و پيشنهادهانتيجه -5

در اين مقاله اثر رابطه مبادله كااليي، تالطم آن و تركيبات رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران با 
همچنين براي محاسبه تالطم از مدل . مورد بررسي قرار گرفته است ARDLاستفاده از روش 

نتايج حاصل حاكي از آن هستند كه . استفاده شده است  (ARCH)واريانس ناهمساني شرطي
رابطه مبادله كااليي اثر مثبت و معنادار، تالطم آن اثر منفي و معنادار، شاخص قيمت حقيقي 

يمت حقيقي واردات و تالطم شاخص قيمت حقيقي صادرات اثر مثبت و معنادار و شاخص ق
هاي دست آمده از مدلبا توجه به نتايج به. صادرات تأثير منفي و معنادار بر رشد اقتصادي دارند
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گذاري بيشتر دولت در بخش نفت و گاز و سرمايه برآورد شده و از طرفي، با توجه به اينكه
شده است و از آنجا كه ) اقالم غيرنفتي(ادراتي مشتقات آنها باعث توجه كمتري به ديگر اقالم ص

) نوسانات قيمت نفت(اين كاالها تجديدناپذير هستند و درآمد حاصل از آنها داراي نوسانات 
 تنوع كاالهايشود،  بيشتري نسبت به اقالم ديگر كاالهاي صادراتي است، بنابراين، پيشنهاد مي

به درآمدهاي مطمئن ديگري از جمله صادرات  صادراتي برمبناي اصل مزيت نسبي افزايش يابد و
تواند باعث بهبود رابطه مبادله شود و هم تا حدودي  اين امر هم مي غيرنفتي نيز توجه شود، زيرا

. تأثير تالطم رابطه مبادله كااليي و شاخص قيمت صادرات را بر رشد اقتصادي كاهش دهد
شود، زمينه  رشد اقتصادي، پيشنهاد ميهمچنين با توجه به اثر شاخص قيمت حقيقي واردات بر 

  .اي در داخل كشور تقويت شوداي و واسطهگذاري و رشد توليد كاالهاي سرمايهسرمايه
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