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 چکیده
توجه  کنند. بارشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می حد ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و وارداتتراز پرداختشده در مدل رشد محدود

ی پایه و گسترده مدل ها، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرمنفت تولیدکننده به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای
شورهای  تیروال سعه نفتیدر ک ست. برای این منظور در حال تو سط  ،هدف این مطالعه ا سعه نفتی با توجه به متو شورهای در حال تو دو گروه ک

اند؛ گروه اول، شامل کشورهای ایران، عربستان، ونزوئال و مکزیک و در گروه دوم، شامل کشورهای مصر، تولید روزانه نفت در نظر گرفته شده
شششود. می یالجزایر، نیجریه و اندونز صادرات و وجود همک ستفاده از مدل های درآمدی و قیمتی واردات و  شتگی با ا و آزمون  ARDLانبا

سبه کششکرانه شین، همچنین محا سران و  های مختلف ها با روش کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده در فرمهای پ
محاسبه و درنهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بیانگر عدم تایید قانون  1763-2316مانی در دوره زساله  13های همپوش برای دوره

ست.  سعه ا شورهای در حال تو شد واقع بودنکمتر تیروال در اغلب ک شده  یر شد محدود  صادها تراز پرداختاز ر را  رانیا هایی از جملهدر اقت
د محدود شده رش بر درآمد خارجینسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت  هیسرما یورود انیرشد جر ترنیینرخ پا مانند یعواملتوان به می

سبت داد. اینها تراز پرداخت ضعیت تراز ن ست که پرداختنتیجه که و ست، تاییدی بر این دیدگاه ا صادی ایران نبوده ا شد اقت ها محدودکننده ر
 ط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منو
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 مقدمه -1

اطع مقهای رشد، شناسایی علت تفاوت نرخ رشد کشورها در یکی از اهداف اصلی تئوری
صلی نگرش تئوری رشد ارتدوکس شیوه ا ست.  ها و )کالسیک 1مختلف و در طول زمان ا

وتحلیل عملکرد رشیید کشییورها، تمرکز بر وجود منابع و عوامل ها( در تجزیهنئوکالسیییک
ست و به این ترتیب تفاوت نرخ رشد کشورها را توضیح می ل از دهند. نتایج حاصعرضه ا

ع دهد، تفاوت نرخ رشد محصول با استفاده از تابها( نشان میکمطالعات پیشگام )نئوکالسی
 ولوژیها بر انباشییت سییرمایه و تکنو عوامل تولید قابل توضیییح اسییت و بیشییترین تاکید آن

یز های تجربی و نگیری از تصییریحزا با بهرهدر نگاهی متفاوت، ادبیات رشیید درون اسییت.
های مقطعی از کشیییورهای مختلف، دادهای برای های کالن اقتصیییادی تک معادلهمدل

ضیه ست. در این مدلفر سی، های جدیدی مطرح کرده ا سیا ها تاثیر عواملی چون نهادهای 
های نهادی بر رشد اقتصادی مطرح شده اقتصادی، انباشت دانش یا شاخص -عوامل سیاسی

 (.1387آبادی و بهرامی، جاللاست )
سیک شان نمی ها اما رویکرد نئوکال ضه عوامل و بهره دهدن شد عر وری بین که چرا ر

ا که بر هکشییورها متفاوت اسییت. برای پاسییخ به این سییوال، برخی معتقدند رویکرد کینزین
تر اسییت. در رویکرد کینزینی این تقاضییا اسییت که های تقاضییا تاکید دارد، مناسییببخش

شود. با این رویکرد، تفاو سازگار  ضه  ست تا با عر صادی ا ستم اقت سی شد ت نمحرک  رخ ر
فاوت از جمله عوامل ایجادکننده ت اوت در تقاضا بین کشورها است.فبین کشورها به دلیل ت

اسییت. در اقتصییاد باز،  در نرخ رشیید تقاضییا بین کشییورها، محدودیت موجود بر تقاضییا
ها به وضییعیت یا عملکرد پرداختها اسییت. محدودیت ترازپرداختمحدودیت غالب، تراز
شور در بازار  شاره دارد.خارجی و عکسیک ک  2نگاه کالدور العمل جهان به این عملکرد ا

  4که توسط تیروال 3هابه رشد اقتصادی و اقتصاد باز در مدل رشد محدود شده تراز پرداخت
شیییود. این مدل به قانون تیروال معروف اسیییت. این مدل بر ( معرفی شییید، تلفیق می1777)

مالی اجزای تقاضیییای واردات از جمله واردات برای  تامین  محدودیت ارز خارجی برای 
اسییاس این مدل که به در واقع کند. های دولت تمرکز میگذاری و هزینهمصییرف، سییرمایه

  
1- Orthodox 

2- Kaldor 

3- The Balance of Payments Constraint 

4- Thirlwall 
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صاد سیله اقت سنت دانان کینزین )و سامطابق  ستکینزینپ شده، بر این ا سعه داده  که  ها( تو
ضای خارجی به عنوان مهم صاد باز در تقا شد بلندمدت در اقت ترین محدودکننده عملکرد ر

تصادی، های اقشود. در این شرایط، یکی از عوامل اصلی محدودکننده فعالیتنظر گرفته می
ست سترس بودن ارز خارجی ا ست؛ بنابرای. وجود و در د سیار مهم ا صادرات ب ن، عملکرد 

ترین بخش تقاضیییای کل برای تامین ارز خارجی جهت پرداخت به مواد اولیه و زیرا مهم
سطه ادی با توجه به اینکه رشد اقتصشود. ای وارداتی است که صرف گسترش تولید میوا

یگر ددر کشورهای در حال توسعه تولیدکننده نفت از یک سو به صادرات نفت و از سوی 
سته است به نظر میای و واسطهبه واردات کاالهای سرمایه سد رای از محل درآمد نفتی واب

سی اثر محدودیت تراز پرداخت صادی برر شد اقت شورهای در  یاها بر ر مدل تیروال برای ک
شرایط ویژه این کشورها می سعه تولیدکننده نفت با در نظر گرفتن  شد توحال تو اند مفید با

 (. 1777 ،1بیکاممک )تیروال و
مقایسیه و بررسیی اعتبار قانون تیروال یا مدل رشید محدود شیده تراز  ،هدف این مطالعه

کننده نفت اسییت. برای این کننده و صییادرها در کشییورهای در حال توسییعه تولیدپرداخت
کننده نفت با توجه به متوسیییط تولید منظور دو گروه از کشیییورهای در حال توسیییعه تولید

اند؛گروه اول، کشییورهای ایران، عربسییتان، ونزوئال و مکزیک با روزانه نفت انتخاب شییده
متوسط تولید روزانه بیشتر از دو میلیون بشکه و گروه دوم، کشورهای مصر، الجزایر، نیجریه 

یرند. گو اندونزی با متوسیییط تولید روزانه کمتر از دو میلیون بشیییکه، مورد مطالعه قرار می
مطالعه با مطالعات قبل در این زمینه، تاکید بر تئوری اسییتاندارد تقاضییای واردت تفاوت این 

ای ههای نسیییبی و درآمد داخلی، محاسیییبه و لحاظ کردن تغییرات قیمتمبتنی بر قیمت
سبی،کشش ستفاده از رویکرد کالمن فیلترن صادرات با ا ضای واردات و  در  2های قیمتی تقا

اسییتفاده از روش پنل دیتا برای آزمون اعتبار قانون تیروال گیری مدل رشیید تیروال و اندازه
ست. ضعیت تراز پرداخت ا ا و نرخ هبا توجه به اینکه این نظریه بیانگر رابطه بلندمدت بین و

برای محاسییبه و  3همپوش(های سییاله )دوره 13رشیید اقتصییادی اسییت از متوسییط نرخ رشیید 
این مدل طی دوره  شود.واقعی استفاده میها با رشد مقایسه رشد محدودشده تراز پرداخت

انباشیییتگی توابع تقاضیییای صیییادرات و گیرد. ابتدا هممورد آزمون قرار می 2316-1763
  
1- Thirlwall and McCombie 

2- Kalman Filter 

3- Overlapping Periods 



   مازار يزديعرب | ...يروالاز قانون ت ي: شواهديها و رشد اقتصادتراز پرداخت يتمحدود   3

با توجه به  1هانسن -گریگوریو  و آزمون کرانه پسران ARDL روشواردات با استفاده از 
بع های درآمدی و قیمتی تواسییپس کشییش شییود.بررسییی می احتمال شییکسییت سییاختاری

صادرات در بلندمدت با روش ضای واردات و  شد   ARDLتقا سبه و ر و کالمن فیلتر محا
ار های مختلف برآورد و سییپس اعتبها یا الگوی رشیید تیروال در فرممبتنی بر تراز پرداخت

ا، همدل تیروال با توجه به مقایسییه متوسییط رشیید واقعی و رشیید محدود شییده تراز پرداخت
سپس روش 2کامبیروش مک شورها و  سوالزبرای هر یک از ک ستفاده از  3گریگور و ا با ا

 .  شودرویکرد پنل دیتا برای دو گروه از کشورهای در حال توسعه نفتی بررسی می

سیییازماندهی مقاله به این صیییورت اسیییت که در بخش دوم به مروری بر الگوی رشییید 
ها، پرداخته از پرداختاقتصییادی و در بخش سییوم به معرفی الگوی رشیید محدود شییده تر

سی میمی سیشود. بخش پنجم به روششود. در بخش چهارم مطالعات تجربی برر و  شنا
سی و تحلیل و بخش  شم نتایج تجربی مدل برر ش صاص دارد و در بخش  صریح مدل اخت ت

 شود.بندی ارائه میآخر جمع
 

 مبانی نظری: مروری بر الگوهای رشد اقتصادی -2
 1728به سال  4نقطه شروع نظریات رشد اقتصادی با مقاله رمزی ،ریخیاز دیدگاه تسلسل تا

 طور گسییترده به صییورت تابعپذیر رمزی امروزه بهآغاز شییده اسییت. تابع مطلوبیت جدایی
چندان مورد اسیییتقبال  این نظریه 1763گیرد. تا دهه داگالس مورد اسیییتفاده قرار می-کاب 

 1753قرار نگرفت. از زمانی که رمزی نظریه خود را ارائه کرد تا اواخر دهه  اقتصیییاددانان
ابع های کینزینی و توتحلیل(کوشیییدند با اسییتفاده از تجزیه1746) 6( و دومار1737) 5هارود
( رشیید اقتصییادی را بسییط 7تیفها )تابع تولید از نوع لئونتوام با عدم جایگزینی داده تولید

 (.1388، دهند )گرجی و مدنی
گسترش یافت. در مدل  8سوآن-توسط سولو 1753های رشد نئوکالسیکی در دهه مدل

  
1- Gregory-Hansen 

2- McCombie 

3- Gregor and Swales 

4 - Ramsey 

5- Harrod 

6- Domar 

7- Leontief 

8- Solow and Sowan 
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سولو ) شده  ساس تابع ( رابطه بین پس1756ارائه  صادی برا سرمایه و رشد اقت انداز، انباشت 
ه و نسبت به مقیاس، بازده نزولی هر دادثابت تولید کل توصیف شده است که در آن بازده 

( دومین مطالعه مهم را در این 1756شود. سوان )ت بین عوامل فرض میکشش جانشینی مثب
سط دهه 1761)1زمینه انجام داد و در نهایت مید ست یافت. از اوا شابهی د  1783( به نتایج م

(آغاز شیید. مبنای نظریات 1788) 3( و لوکاس1786)2مطالعات رشیید اقتصییادی با کار رومر
جه فآن که تغییر فنی، نتی بازار در عکسها این بود  یت  به عالئم و انگیزهعال مل  ای هالع

کننده زا، عوامل ایجادهای رشیید درونزا اسییت. در نظریهاقتصییادی اسییت و بنابراین درون
گذارند، ها تاثیر میها و همچنین نیروهایی که بر انباشییت آنهای ناشییی از آنرشیید، پویایی

 (.1387آبادی و بهرامی، بررسی شده است )جالل
( آقیون و 1771) 4(گروسییمن و هلمپن1773زا رومر )های رشیید درونل دوم مدلنسیی
پایه و اسیییاس فرایند رشییید اقتصیییادی در نظر 1772) 5هوایت بداعات را  ( نوآوری و ا

مدلمی ند. در این  جهگیر عات نتی بدا یت ها، نوآوری و ا عال عه در ف های تحقیق و توسییی
ای هالملل است و از این رو، فعالیتاز تجارت بینالمللی ناشی ها و سرریز دانش بینبنگاه

های د. فعالیتشوننرخ رشد اقتصادی محسوب می کنندهترین تعیینتحقیق و توسعه، اصلی
ای در طههای واسییتحقیق و توسییعه، تولید را از طریق افزایش تعداد و بهبود کیفیت نهاده

 دهد. دسترس افزایش می
اند، این در حالی بوده 6محوراند، عرضییهسییی رشیید پرداختههایی که به برربیشییتر تئوری

ضه شد عر ست که ر شد محور در تخمین اثرات محدودیتا ضای کل بر ر های مالی و تقا
از  تواندمی که یاز عوامل یکی(. 2334، 7کامبیاقتصییادی موفق نبوده اسییت )تیروال و مک

. اسییتا هپرداخت تراز یتمحدود، باشیید داشییته یبر رشیید اقتصییاد زیادی یرثاتبعد تقاضییا 
تواند به تجربه کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که مسیر رشد پایدار اقتصادی می

دلیل تغییرات ناگهانی در میزان ارز خارجی در دسییترس از مسیییر اصییلی خود خارج شییود. 

  
1- Meade 

2- Romer 

3- Lucas 

4- Grossman and Helpman 

5- Aghion and Howitt 

6- Supply Side 

7- Thirlwall and McCombie 
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یه خارجی که بر تراز همچنین شیییوک در دوره یا در جریان خالص سیییرما های تجاری 
تواند رشیید کشییورهای در حال توسییعه را تحت تاثیر قرار دهد ها تاثیرگذارند، میرداختپ

 (. 1777)تیروال، 
 های اقتصیییادیتواند مانع توسیییعه نرخ بلندمدت فعالیتها میتراز پرداختمحدودیت 

که رشد اقتصادی را از جنبه تقاضا مورد  مطرح شد 1باشد؛ اساس این تئوری توسط تیروال
ار داد. بسیییاری از مطالعات از متغیر صییادرات برای توضیییح تفاوت نرخ رشیید بررسییی قر

ستفاده کرده ی را های رشد نئوکالسیکاند و نتایج حاصل نیز مدلکشورها در حال توسعه ا
ن ها به عنواکار تیروال، نوآوری و اهتمام در ایجاد و نقش تراز پرداختکند، اما تایید می
( معتقد اسییت که اخایر ارزی 1777تیروال )مدت اسییت. بلندکننده رشیید اقتصییادی تعیین

کننده رشییید طور بالقوه عامل محدودترین عامل سیییمت تقاضیییا اسیییت که بهخارجی مهم
های رشیید ناشییی از تنگناهای ارز مدت اسییت. به این ترتیب محدودیتاقتصییادی در بلند
 (.2333، 2وتحلیل کرد )پراتونتوان بوسیله مفهوم قاعده تیروال آنالیز و تجزیهخارجی را می

 
 هاچارچوب مدل رشد محدود شده تراز پرداخت -5

ر ها، علت تفاوت و واگرایی قابل توجه دتیروال با توجه به اصییول تقاضییای موثر کینزین
دهد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای کمتر توسعه یافته را مورد بررسی قرار می

 ،(Pdt)کند که تقاضیای صیادرات و واردات تابعی از قیمت داخلی صیادرات او فرض می
و درآمد  (Yft) با کشییش ثابت، درآمد خارجی (E)و نرخ ارز (Pft)قیمت خارجی واردات

( 2( و )1های )و صادرات به صورت رابطه به این ترتیب توابع واردات است. (Yt)داخلی 
 شود.تعریف می

 
(1) Mt = (

PftEt
Pdt

⁄ )φYt
π 

 
(2) Xt = (

Pdt
PftEt

⁄ )μYft
ε  

  

  
1- Thirlwall 

2- Perraton 
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کشش قیمتی  μو حجم حقیقی واردات Mtحجم حقیقی صادرات،   Xt(، 2( و )1در رابطه )

μتقاضییای صییادرات ) < 0 ،)φ قیمتی تقاضییای واردات )کشییشφ < 0 ،)ε  کشییش

εدرآمدی تقاضییای صییادرات ) > πکشییش درآمدی تقاضییای واردات )π( و 0 > 0) 
ه کننده تغییراتی لگاریتمی نسبت به زمان است بنرخ رشد صادرات و واردات که بیاناست. 

 .( است4( و )3های )صورت رابطه
 
(3) mt = φ(pft + et − pdt) + π(yt) 

 
(4) xt = μ(pdt − pft − et) + ε(yft) 

 
ست.  BOP شرط تعادل صادرات با ارزش واردات ا بر حسب پول داخلی برابری ارزش 

 : ((5به بیان دیگر )رابطه )
 
(5) PdtXt = PftMtEt 

 
ها در طول زمان به این صورت است که نرخ در اقتصاد رشد، شرط تعادل تراز پرداخت

(( را 6ترتیب )رابطه )ات برابر با نرخ رشیید ارزش واردات باشیید به این دررشیید ارزش صییا
 خواهیم داشت.

 
(6) pdt + xt = pft + mt + et 

 
طه طه )4( و )3های )راب عادل تراز 6( را در راب با ت تا نرخ رشییید سیییازگار  ( قرار داده 
 ( را خواهیم داشت.7ها حاصل شود و به این ترتیب رابطه )پرداخت

 
(7) ybp =

(1 + μ + φ)(pdt − pft − et) + ε(yft)

π
 

 
های طهراب ها در طول زمان، قانون اولیه تیروال به صیییورتبا فرض ثابت بودن اثر قیمت
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 1د.شو( تعریف می7( و )8)
 
(8) ybp =

εyf
π⁄  

 
(7) ybp = x

π⁄  

 
له نسبت وسیکند که نرخ رشد یک کشور بهها بیان میرشد محدود شده با تراز پرداخت

شش درآمدی  صادرات به ک ضا برای  شش درآمدی تقا ضرب در ک ضا برای واردات  تقا
هایی که به رشیید صییادرات محور معتقدند در واقع شییود. آنرشیید درآمد جهانی تعیین می

یه محدودیت تراز پرداختفرض می ند نظر فاوت نرخ رشییید بین ها توضییییحکن دهنده ت
شورهای  سان ک صادرات یک شد  شاره کرد که نرخ ر ست. البته باید به این نکته ا شورها ا ک

های واردات، باعث الزاما نرخ رشییید یکسیییان ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا نیازمندی ،مختلف
شورها می شد ک شد واردات، تفاوت در ر شور و نرخ ر شد یک ک شود. ارتباط بین نرخ ر

کشش درآمدی تقاضا برای واردات است. با وارد کردن جریان سرمایه به مدل شرط تعادل 
 ت.( اس13ها به صورت رابطه )تراز پرداخت

 
(13) PdX + K = PfME 

 
شرایط تعادل تراز پرداخت شد،  صاد ر ست که در اقت صورت ا ها در طول زمان به این 

ات و نرخ رشیید جریان سییرمایه برابر با نرخ رشیید ارزش درمجموع نرخ رشیید ارزش صییا
 ((.11واردات است )رابطه )

 
 
 

  
( میانگین هندسی نرخ رشد ساالنه هر یک از متغیرها 7( و )8(، )7متغیرهای قیمتی، درآمدی و صادرات در روابط ) -1

ستند که 13 (Overlapping Periods)های همپوش در دوره ساس آن ساله ه شده تراز برا شد محدود  سری ر ها 

 آید. دست میها در هر فرم بهپرداخت
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(11)  θ(p
d

+ x) + τk = p
f

+ m + e 

θ =
PdX

PdX + K
 

τ =
K

PdX + K
 

 

به ترتیب سهم صادرات و جریان سرمایه از کل درآمدهای ارزی  τو  θ(، 11در رابطه )
سرمایه تامین مالی می صادراتی و جریان  سط درآمدهای  سهمی از واردات که تو شود، یا 

( 13( و )12های )ها به صییورت رابطهاسییت. در این شییرایط نرخ رشیید تعادلی تراز پرداخت
  تعریف می شود.

 
(12) θ(p

d
+μ(p

d
-p

f
-e))+ϵy

f
+τk=p

f
+φ(p

f
+e-p

d
)+πy+e 

 
(13) ybp =

(1 + θμ + φ)(pdt − pft − e) + θεyft + τ(k − pdt)

π
 

 

 مروری بر مطالعات تجربی -4
 1765-1774( مدل تیروال را در اقتصاد اسپانیا در دوره زمانی 1777) 1لدسما میگوئل و

ی ا. روش تخمین تابع تقاضییای واردات، روش حداقل مربعات دو مرحلهندبررسییی کرد
ست و رشد م صادرات به کشش درآمدی حا سبت رشد  صورت ن شده به  واردات دود 
شیییود. با توجه به اینکه این نظریه بیانگر رابطه بلندمدت بین وضیییعیت تراز تعریف می
 2همپوش(های دورهساله ) 13ها و نرخ رشد اقتصادی است از متوسط نرخ رشد پرداخت

شیود. نتایج ا اسیتفاده میهبرای مقایسیه رشید واقعی و رشید محدود شیده تراز پرداخت
بررسیییی گویای تایید قانون تیروال بوده و نرخ رشییید واقعی بسییییار مشیییابه نرخ رشییید 

 بینی شده توسط مدل تیروال است. پیش
مریکای التین هار کشیییور آچرا برای  ( مدل تیروال2333) 3جولیو لوپز و البرتو کروز

  
1- Miguel and Ledesma 

2- Overlapping Periods 

3- Julio Lopez and Alberto Cruz 
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بررسیییی کردند. برای این  1765-1776آرژانتین، برزیل، کلمبیا و مکزیک در دوره زمانی 
و  VAR 1های امر پایداری ارتباط بلندمدت رشیید صییادرات و تولید با اسییتفاده از تکنیک

سونوتحلیل روش همتجزیه شتگی یوهان ساییبه منظور  2انبا وجود رابطه بلندمدت بین  شنا
بین تولید ناخالص و صییادرات واقعی  VARشییود. نتایج برآورد می بررسیییمتغیرهای مدل 

انباشییتگی برای هر یک از این چهار کشییور و همچون رویکرد یوهانسییون بیانگر وجود هم
 تایید مدل تیروال است. 
به بررسیییی و آزمون تجربی مدل تیروال برای دوره زمانی  (2337) 3یونگ بوک جون

صاد چین پرداخت 1777- 2332 ستفاده از تکنیک اقت ست. او با ا و آزمون کرانه  ARDL4ه ا
ند، کابتدا تقاضای واردات را تخمین و کشش درآمدی تقاضای واردات برآورد می 5پسران
ضای  سپس شش درآمدی تقا صادرات و ک شد  سبت ر صورت ن شده را به  شد محدود  ر

رشد واقعی و رشد  کند. درنهایت به مقایسهساله محاسبه می 13واردات برای دوره همپوش 
پردازد و با تکنیک آنالیز واریانس برابری متوسیییط های مختلف میمحدود شیییده در دوره

شییود. نتایج آنالیز واریانس در ( آزمون می55/8( و رشیید محدود شییده )25/7رشیید واقعی )
ست. بنابراین، نتایج تجربی  5داری سطح معنی شد ا سط دو نرخ ر صد بیانگر برابری متو در

صاد تایید ضای خارجی برای کاالهای چین نقش مهمی در اقت ست و تقا کننده مدل تیروال ا
  چین دارد.
( به بررسییی رشیید اقتصییادی و تجارت خارجی در 2311) 6صییمیمی و همکارانجعفری

پایهچارچوب مدل تیروال پرداخته ند. این مطالعه براسیییاس مدل  ای تیروال رابطه رشییید ا
مورد 1771-2337در دوره زمانی  ARDLاقتصادی و تجارت خارجی را در چارچوب مدل 

صیییاد ای تیروال در اقتدهد. نتایج آزمون بیانگر عدم تایید مدل پایهوتحلیل قرار میتجزیه
  ایران است. 

کال و اتیال گوگسییی کان عه ارهان  طال مدل رشییید محدود شیییده تراز 2313)  7هدر م  )

  
1- Vector Autoregressive 

2- Johansen Cointegration 

3- Yongbok Jeon 

4- Autoregressive Distributed Lag 

5- Pesaran 

6- Jafarisamimi et al. 

7- Erhan Cankaland Atila Gokce 
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با اسیییتفاده از آنالیز  1768-2311ها)مدل پایه( در اقتصیییاد ترکیه برای دوره زمانی پرداخت
انباشتگی یوهانسون آزمون شده است. برای این هدف ارتباط پویای بلندمدت بین تولید هم

 تبار قانون تیروال درها بیانگر اعناخالص و صییادرات با این روش آزمون شییده اسییت. یافته
 اقتصاد ترکیه است. 

-2312( مدل تیروال را در دوره زمانی 2318) 1اسییماعیل فسییانیا و اسییماعیل اولیعمی
ستفاده از تکنیک 1783 صاد نیجریه با ا سی قرار داده ARDL برای اقت اند. نتایج مورد برر

شان می سبی و درآمد در بلندمدت همدهد واردات با قیمتن شته و نرخ های ن شتگی دا انبا
بینی شیییده با مدل تیروال معادل نرخ رشییید واقعی بوده و این امر بیانگر اعتبار رشییید پیش

 قانون تیروال است.
سانی و طاهری ) صادرات به ( دو فرم پایه1377اح شد  سبت ر ای الگوی تیروال؛ یعنی ن

به کشیش درآمدی واردات و حاصیل ضیرب کشیش تقاضیای صیادرات در درآمد جهانی 
صاد ایران برای دوره زمانی  سی قرار  1363-1372کشش درآمدی واردات در اقت مورد برر

و   ARDL های درآمدی واردات و صیییادرات با دو الگویاند. در این مطالعه کشیییشداده
شده تراز پرداخت شد محدود  سبه و ر ست. نتایجالگوی کالمن فیلتر محا شده ا سی   ها برر

 تیروال در اقتصاد ایران است. ای بیانگر عدم تایید مدل پایه

 
 شناسی و تصریح مدلروش -3

 انباشییتگی از مباحت مهمبررسییی رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسییی با روش هم
ای از متغیرها اقتصییادی به این معنی انباشییتگی بین مجموعهاقتصییاد سیینجی اسییت. وجود هم

توان به روش های مهم میدارد. از میان روشاسیییت که رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود 
ها الزم اشیییاره کرد. در تمام این روش 3پارک و شیییین ، روش یوهانسیییون،2انگل و گرنجر

 است متغیرهای مورد بررسی دارای مرتبه همگرایی برابر یک باشند. 
ای، یک روش سییاده و در عین حال رایج برای آزمون آزمون انگل و گرنجر دو مرحله

د. در شییوباشییتگی اسییت که براسییاس آن در مرحله اول درجه مانایی متغیرها تعیین میانهم
صیییورت مانا بودن تمام متغیرها از یک درجه در مرحله دوم مانایی جمالت پسیییماند رابطه 

  
1- Ismail O. Fasanya and Ismail A. Olayemi 

2- Engle and Granger 

3- Johansen, Park and Shin 
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شییود. اگر جمالت پسییماند مانا باشیید، رابطه تعادلی بلندمدت تعادلی بلندمدت بررسییی می
های کوچک)تعداد که با نمونه در مطالعاتی گرنجر-انگلی همچون یهاروشوجود دارد. 

مدت موجود های پویای کوتاهدلیل در نظر نگرفتن واکنشهسروکار دارند ب مشاهدات کم(
ها بدون تورش نبوده و چراکه برآوردهای حاصیییل از آن ؛بین متغیرها، اعتبار الزم را ندارند

 اعتبار خواهد بود.بی ،های آزمون معمولهاردر نتیجه انجام آزمون فرضیییه با اسییتفاده از آم
جر مدت را در خود داشته باشند و منهای کوتاهییی که پویایهمین دلیل استفاده از الگوهابه

، ها؛ از جمله این روشگیرندتری از الگو شوند، مورد توجه قرار میب دقیقیبه برآورد ضرا
آزمون کرانه یا روش خود توضییییح روش خود توضییییح برداری با وقفه گسیییترده و روش 

در این روش برای بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت، مدلی مانند  برداری غیرمقید است.
 شود.( تخمین زده می14ای به شکل رابطه )معادله

 
(14) 

∆Yt=α+ ∑ bi0∆Yt-i+ ∑ bi1∆X1t-i+..+ ∑ bin∆Xnt-i+ε

k

i=0

k

i=0

k

i=1

 

 
نه، خود توضییییحدر روش  فه گسیییترده و روش آزمون کرا با وق طه برداری  وجود راب

داری برای آزمون معنی  Fاسیییبه آمارهحمدت بین متغیرهای تحت بررسیییی به وسییییله مبلند
 1رانو دیگ گیرد. پسییرانسییطوح با وقفه متغیرها در فرم تصییحیح خطا مورد آزمون قرار می

با تعداد رگرسییورها و اینکه مدل شییامل عرض از ( مقادیر بحرانی مناسییب را متنا ر 1777)
؛ اندها دو گروه از مقادیر بحرانی ارائه کردهاند. آنمبدا و روند اسیییت یا نه، محاسیییبه کرده

دسته اول بر این اساس است که تمامی متغیرها مانا هستند و دیگری بر این اساس که همگی 
محاسییباتی در   Fشییوند. اگر آمارهانا میگیری ممتغیرها نامانا باشییند که با یک بار تفاضییل

 یا I(0)خارج از این محدوده قرار گیرد یک تصیییمیم قطعی بدون توجه به اینکه متغیرها 
I(1) شد، گرفته می صورت اگر با شد،  Fشود. در این  شتر از محدوده باالیی با سباتی بی محا

یین باشد، ر از کرانه پاشود و اگر کمتفرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد می
محاسیییباتی در بین دو  Fشیییود. اگر فرضییییه صیییفر مبنی بر عدم رابطه بلندمدت پذیرفته می

  I(1)یا  I(0) امحدوده قرار گیرد، نتایج اسییتنباط غیرقطعی و وابسییته به این اسییت که متغیره
  
1- Pesaran et al. 
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 (.1777باشند )پسران و همکاران، 

بین متغیرها از رویکرد آزمون  همانطور که اکر شییید برای سییینجش روابط بلندمدت
ARDLها یا مدل کرانه − UECM  ( اسیییتفاده 2331ارائه شیییده توسیییط پسیییران و همکاران )
  UECMها تنها بر پایه تخمین یک مدل تصحیح خطای غیرمقید شود. روش آزمون کرانهمی

 نهای مرسوم مورد استفاده برای آزمواست. این رویکرد برتری اساسی نسبت به سایر روش
ی نظر از اینکه متغیرهای توضیحی فقط جمعانباشتگی دارد؛ اول آنکه این رویکرد صرفهم

صفر  شد،  I(1)یا فقط جمعی از مرتبه یک  I(0)از مرتبه  ستفاده قرار میبا گیرد. این مورد ا
مسیییاله عدم اطمینان ناشیییی از یک مرحله پیش آزمون به منظور تعیین مرتبه جمعی بودن 

حت ب های ت نه برای تحلییل ررسیییی را از بین میمتغیر که روش آزمون کرا برد. دوم آن
 (.2331انباشتگی در مورد مطالعات نمونه کوچک قوی است )پسران و همکاران، هم

نهبنابراین برای سییینجش روابط بلند یا مدل  هامدت بین متغیرها از رویکرد آزمون کرا
ARDL؛ یعنی (2331ارائه شییده توسییط پسییران و همکاران ) − UECM  و با توجه به احتمال

 شود.هانسن استفاده می -انباشتگی گریگوریها از آزمون هموجود شکست ساختاری داده
اده های بلندمدت متغیرهای مورداستفبرای بررسی و آزمون مدل تیروال ابتدا باید کشش

زمون آکارگیری رویکرد در مدل رشییید تیروال محاسیییبه شیییود. به این ترتیب در ابتدا با به
سران و همکاران )کرانه سن، وجود ارتباط بلندمدت  -( و آزمون گریگوری2331های پ هان

دهنده توابع تقاضییای صییادرات و واردات مورد بحث و بررسییی قرار بین متغیرهای تشییکیل
سران و همکاران گیرد، به این ترتیب می ساس روش پ صادرات برا ضای واردات و  تابع تقا
 ( تعریف می شود.16( و )15) ( به صورت رابطه2331)
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هسیییتند و  ARDLمدت به عنوان تخمین پویای کوتاه bi(، پارامترهای 16( و )15در روابط )

βi شکیل می به ترتیب مقدار  pf ،pd ،yf ،yt ،xt ،mt و eدهند. همچنین ضرایب بلندمدت را ت
واردات، مقدار صیییادرات، درآمد داخلی، درآمد خارجی، قیمت داخلی، قیمت خارجی و 

نجش وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها، آماره آزمون تحت فرض برای سیی نرخ ارز اسییت.
، آماری برابر صیییفر اسیییتصیییفر مبنی بر اینکه همه پارامترهای متغیرهای تاخیری از لحاظ 

H0: انباشتگی( بنابراینشود ) عدم هممحاسبه می = β1 = β2 = β3 = 0. 

ششپس از آزمون هم سبه ک شتگی و محا ین ، همچندرآمدی و قیمتیهای بلندمدت انبا
شش سبه ک شد محدود محا شور ر های قیمتی و درآمدی با رویکرد کالمن فیلتر برای هر ک

اکر شیییده و با توجه به  فروض مختلفها ) مدل تیروال( با توجه به شیییده تراز پرداخت
سبه می7( و )8(، )7های )رابطه با توجه به اینکه این نظریه بیانگر رابطه بلندمدت شود. ( محا

 ( و1777) لدسما میگوئل وچنانکه  ها و نرخ رشد اقتصادی استت تراز پرداختبین وضعی
شد کنند ( بیان می2337یونگ بوک جون ) سط نرخ ر   1وش(های همپساله )دوره 13از متو

شده تراز پرداخت شد محدود  شد واقعی و ر سه ر سبه و مقای ستفاده میبرای محا .  شودها ا
به این صورت است که ابتدا رشد ساالنه هر یک از  ساله) همپوش( 13محاسبه متوسط رشد 

دست آورده و های داخلی وخارجی، نرخ ارزو درآمد خارجی بهمتغیرهای صادرات، قیمت
 2337-2316تا  1762-1771، 1761-1773های سییاله در دوره 13سییپس متوسییط هندسییی 

( سیییری رشییید 7) ( و8(، )7های )شیییود. در نهایت با توجه به هر یک از رابطهمحاسیییبه می
 آید.دست میها بهمحدود شده تراز پرداخت

بینی شییده با مدل در مرحله سییوم برای آزمون الگوی تیروال، متوسییط نرخ رشیید پیش

  
1- Overlapping Periods 
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شده تراز پرداخت شد محدود  سری ر ساس رابطهتیروال ) شده برا سبه  شاره ها، محا های ا
برای  شود. همچنینبررسی میشده( با متوسط نرخ رشد واقعی مقایسه و اعتبار مدل تیروال 

سوالز )آزمون قدرت پیش شی توسط مک گریگور و ا ( و حالت 1785بینی مدل تیروال رو
( بیان 1785( معرفی شد. مک گریگور و اسوالز )1787کامبی )اصالح شده آن توسط مک

توان با رگرس کردن نرخ رشییید واقعی بر نرخ بینی یک مدل را میکردند که قدرت پیش
yها؛ یعنی یا رشد محدود شده ترازپرداخت بینی شدهشرشد پی = α + βybp + ϵ    وآزمون
H0فرضیییه  = {α = 0, β = بررسییی کرد. اگر این دو شییرط برقرار باشیید، نرخ رشیید  {1
توان در بینی شیده با مدل تیروال به عنوان تخمین زننده مناسیبی از نرخ رشید واقعی میپیش

اسییت ت به این صییورتبار قانون تیروال کامبی برای بررسییی اعنظر گرفت. روش دیگر مک
که ابتدا متوسییط کشییش درآمدی واردات که رشیید محدود شییده را با رشیید واقعی برابر 

:H0های مختلف محاسبه کرده و سپس فرضیه در فرم (π̇)کند می π = π̅̇  با استفاده از آماره
t ده کننده تایید اعتبار قانون تیروال و رد آن نشان دهنشود. تایید فرضیه صفر بیانآزمون می

 رد اعتبار قانون تیروال است. 
 

 برآورد مدل و تحلیل نتایج  -5
ی برآورد توابع تقاضیییای صیییادرات و واردات متناسیییب با در متغیرهای مورد اسیییتفاده برا

سترس بودن داده شور د ضای واردات به ترتیب حجم ها در هر ک ست. در تابع تقا متفاوت ا
کننده، ها )شییامل شییاخص قیمت مصییرفواردات حقیقی یا مقدار واردات، نسییبت قیمت

ضمنی تعدیلقیمت صادرات و واردات، قیمت  سمی های  کننده تولید ناخالص و نرخ ارز ر
صییادرات شییامل حجم یا نرخ بازاری ارز( و تولید ناخالص داخلی حقیقی و متغیرهای تابع 

سبت قیمت صادرات، ن خارجی )تولید  ها، تولید ناخالص حقیقیصادرات حقیقی یا مقدار 
،تولید OECDناخالص جهانی، تولید ناخالص کشورهای اروپایی، تولید ناخالص کشورهای 

شور به  شرکای تجاری برای هر ک سط تولید  شمالی و یا متو شورهای آمریکای  ناخالص ک
شیییود( اسیییت. با توجه به اینکه هدف مطالعه، رآمد خارجی اسیییتفاده میعنوان پراکسیییی د

به  کننده نفت استها در کشورهای تولیدبررسی اعتبار مدل رشد محدودشده ترازپرداخت
همین دلیل و با توجه به دسترسی به اطالعات، مطالعه شامل دو گروه از کشورهای در حال 

 بسییتان، ونزوئال و مکزیک )متوسییط تولید روزانهکننده نفت؛ یعنی ایران، عرتوسییعه تولید
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ریه الجزایر، نیج نفت این کشییورها بیشییتر از دو میلیون بشییکه اسییت( و کشییورهای مصییر،
واندونزی )متوسییط تولید روزانه نفت این کشییورها کمتر از دو میلیون بشییکه اسییت( اسییت. 

ت، صادرات، درآمد های وارداآوری دادهاست. منبع جمع 1763-2316دوره زمانی مطالعه 
ملی هر کشییور و درآمد خارجی برای هر کشییور با توجه به شییرکای تجاری آن کشییور از 

 است.  IFSبانک جهانی و متغیرهای قیمتی؛ یعنی قیمت داخلی و خارجی و نرخ ارز از 
 
 وآزمون کرانه  𝐀𝐃𝐅آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته  -1-5

ها دارای های رگرسیییون به صییورت سییری زمانی، بررسییی ایسییتایی سییریدر تخمین مدل
اهمیت اسییت. نتایج بررسییی آزمون ریشییه واحد برای تابع واردات و صییادرات برای هر دو 

( پیوست قابل مشاهد است. براساس 2( و )1های )گروه کشورهای در حال توسعه در جدول
ا مقادیر بحرانی، متغیرها در سطح یا در تفاضل مرتبه اول مقادیر آماره آزمون و مقایسه آن ب

 نتایج مناسییب اسییت. همچنینبرای برآورد  ARDLمانا هسییتند. بنابراین، اسییتفاده از روش 
صادرات برای دو گروه کشورهای در حال توسعه  صل از آزمون کرانه توابع واردات و  حا

رای تابع واردات و صادرات از کرانه ب Fدهد که مقادیر آماره ( پیوست( نشان می5)جدول )
باشتگی انتراست؛ بنابراین، فرضیه صفر مبنی بر عدم همدرصد بزرگ 13یا  5باال در سطح 

شکیلیا عدم وجود رابطه بلندمدت رد می صادراتشود و متغیرهای ت ضای   دهنده توابع تقا
قرار بین متغیرها بر انباشییته بوده و یک رابطه بلندمدتو واردات طی دوره مورد بررسییی هم

( نیز برای 1772) 1اندروز-با توجه به احتمال شییکسییت سییاختاری از آزمون زیوت. اسییت
شه واحد  ساس آزمون ری ست. به این ترتیب برا شده ا ستفاده  شه واحدا سی و آزمون ری برر

ا در سیییطح یا دهد که متغیره( پیوسیییت( نتایج نشیییان می7( و )8اندروز )جدول ) -زیوت
ضل مرتبه ساختاری، نتایج آزمون  تفا ست  شک ستند. همچنین با توجه به احتمال  اول مانا ه

انباشتگی متغیرها ( پیوست( گویای هم11( و )13هانسن )جدول ) -هم انباشتگی گریگوری
انباشتگی است. این امر بیانگر رد فرضیه صفر و در های آزمون همحداقل در یکی از روش

 .ندمدت بین متغیرها استدهنده وجود رابطه بلنتیجه نشان
 
 

  
1- Zivot-Andrews 
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 ها( توابع تقاضای واردات و صادراتبرآورد ضرایب بلندمدت )کشش -2-5
شییود. برآورد می ECMپس از تایید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها، ضییرایب بلندمدت و 

ساس جدول) ضای واردات 1برا شش درآمدی بلندمدت تابع تقا شده ک ضرایب برآورد   ،)
شورها مثب ستثنای ونزوئال و اندونزی کشش درآمدی واردات ت و معنیدر همه ک دار و به ا

 ها و افزایش احتمال ردپایین است. این امر منجر به افزایش رشد محدود شده تراز پرداخت
اعتبار قانون تیروال خواهد شییید. کشیییش قیمتی بلندمدت واردات عالمت مورد انتظار را 

استثنای مکزیک، قدر مطلق آن کمتر از واحد است.  دار است و بهدارند؛ یعنی منفی و معنی
ها )خارجی به داخلی( تاثیر منفی بر واردات داشیییته و باعث در واقع افزایش نسیییبت قیمت

 شود.کاهش واردات می

 
 ECMضرایب بلندمدت توابع واردات و صادرات و  -1جدول 

 صادرات واردات 
 ecm(−1) π φ ε μ ecm(−1) 

 -52/3(-82/4) -77/3(-47/2) 1/2(26/18) -58/3(-14/2) 88/3(83/3) -28/3(-36/3) ایران
 -23/3(-56/4) -77/3(-37/2) 55/1(46/3) -67/3(-27/3) 43/3(25/2) -47/3(-23/6) عربستان
 -68/3(-24/4) -27/3(-18/2) 33/1(67/6) -45/3(-62/3) 8/1(74/6) -67/3(-71/3) ونزوئال
 -35/3(-16/4) -32/3(-65/2) 4/2(83/32) -5/1(-87/7) 17/1(71/17) -55/3(-75/5) مکزیک
 -31/3(-74/3) -76/3(-36/3) 38/1(64/7) -53/3(-41/4) 77/3(62/15) -33/3(-83/3) مصر
 -57/3(-73/4) -21/3(-52/2) 65/1(86/18) -52/3(-34/7) 87/3(33/16) -62/3(-14/6) الجزایر
 -62/3(-17/5) -25/3(-37/2) 75/1(15/12) -77/3(-42/5) 86/3(78/7) -61/3(-75/4) نیجریه
 -43/3(-56/4) -65/3(-67/2) 72/1(57/5) -55/3(-53/2) 5/1(67/12) -35/3(-87/3) اندونزی
 های پژوهشماخذ: یافته

 
کشیییش بلندمدت تقاضیییای خارجی یا صیییادرات نسیییبت به درآمد خارجی در همه 

دار اسییت و مقدار آن در همه کشییورها به اسییتثنای کشییورهای مورد مطالعه مثبت و معنی
ونزوئال که به یک نزدیک اسیییت، باال بوده و این امر بیانگر تاثیر مثبت و باالی وضیییعیت 

لعه اسیییت. به این ترتیب سیییطح درآمد درآمد خارجی بر صیییادرات کشیییورهای مورد مطا
خارجی اثر مثبت بر تقاضییا برای صییادرات این کشییورها دارد و با افزایش درآمد خارجی 
تقاضییای برای صییادرات این کشییورها افزایش می یابد. بررسییی نتایج بیانگر کشییش پایین 
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 ها در همه کشورهای در حال توسعه است. صادرات نسبت به قیمت

در تابع تقاضیییای واردات و صیییادرات برای همه  ECMبا توجه به نتایج فوق ضیییریب 
شورها از نظر آماری معنی ست. معنیک سب ا سرعت تعدیل تقریبا منا ست و بیانگر  دار دارا

ل دار بین متغیرهای الگو اسیت. نتایج حاصیبودن ضیریب بیانگر وجود رابطه بلندمدت معنی
و واردات با لحاظ کردن متغیر مجازی برای برخی از  از برآورد تابع تقاضیییای صیییادرات

ای های مثبت و منفی قیمت نفت و برکشورها از جمله عربستان، مصر، نیجریه؛ یعنی شوک
دار هسیییتند. برای سیییایر کشیییورها متغیر مجازی ایران، متغیر جنگ و انقالب بوده که معنی

 معنی بوده است.بی

XF( پیوسیییت 4( و )3های )در جدول
XN و 2

2  ،XH
2   ،XSC

های ضیییریب الگرانژ در آماره 2
سانی جمالت آزمون سریالی، واریانس ناهم ستگی  ستند که به ترتیب همب صی ه شخی های ت

تابعی را مورد آزمون قرار می ند، نرمال بودن و تصیییریح فرم  به این پسیییما با توجه  دهند. 
 75ک در سییطح ها در دو الگوی برآورد شییده واردات و صییادرات، فروض کالسیییآماره

 شود.درصد اطمینان، تامین می
ها به های قیمتی و درآمدی، رشیید محدود شییده تراز پرداختبعد از محاسییبه کشییش

سپس به بررسی اعتبار قانون تیروال با 7( و )8(، )7های )ترتیب با توجه به رابطه سبه و  ( محا
امبی کواقعی، روش مکها و رشد استفاده از مقایسه متوسط رشد محدود شده تراز پرداخت

 شود. کریگور و اسوالز پرداخته میو روش مک
 

 هامقایسه متوسط رشد واقعی و متوسط رشد محدود شده تراز پرداخت -5-5
ساس مطالعه ربیو و رولدان سکار 1777)2(، پائول ترنر2337(، یانگ بوک )2338) 1برا ( و ا

سی اعتبار قانون تیروال،  (2312) 3ربیو شده، برای برر شد محدود  شد واقعی و ر سط ر متو
سه می شده ترازپرداختمقای شد محدود  شد واقعی از ر ششود. اگر متوسط ر شتر با د، ها بی

ا هبیانگر این اسییت که کشییور مزبور دارای کسییری خارجی بوده و از این نظر تراز پرداخت
 کننده رشد اقتصادی خواهد بود. محدود

شد سط ر سه متو صل از مقای شان می نتایج حا شده ن شد محدود  دهد که واقعی و ر
  
1- Rubio and Roldan 

2- Paul Terner 

3- Oscar Rubio 
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((؛ یعنی محاسبه رشد محدود شده 7ها )رابطه )متوسط رشد محدود شده تراز پرداخت
با تاکید بر رشد صادرات در همه کشورها به استثنای ایران، ونزوئال و اندونزی بیشتر از 

ال و اندونزی ((. بنابراین، کشیورهای ایران، ونزوئ2متوسیط رشید واقعی اسیت )جدول )
به اسیییتثنای اندونزی، در این دوره کسیییری خارجی را تجربه کرده ند. در گروه دوم  ا

ست؛ بنابراین، در این کشورها  شده کمتر ا متوسط رشد واقعی از متوسط رشد محدود 
سبه ها محدودترازپرداخت ست. با توجه به اینکه در این فرم از محا شد واقعی نی کننده ر

شده از شد محدود  ستفاده می ر صادرات ا شد  شده ر شد محدود  شود، علت کاهش ر
توان به کاهش رشییید )همپوش( صیییادرات در ها در کشیییور ایران را میترازپرداخت

صادرات، سال شد  شورهای ونزوئال و اندونزی عالوه بر کاهش ر های متمادی و در ک
 توان به کشش باالی درآمدی واردات نسبت داد. می

 
 هاواقعی و متوسط رشد محدود شده تراز پرداخت متوسط رشد -2جدول 

 رشد واقعی کشور
رشد محدود 
شده: رابطه 

(7) 

رشد محدود 
 (8شده: رابطه )

رشد محدود 
 (7شده: رابطه )

 کالمن فیلتر

 Y *y **y ***y y
bp
∗  y

bp
∗∗  

 7/7 6/6 13/11 37/11 1/2 3/3 ایران
 7/7 8/3 35/5 77/13 8/2 1/2 عربستان
 22/1 1 3/2 13/2 5/1 5/2 ونزوئال
 8/4 16/8 86/6 85/6 78/7 27/4 مکزیک
 4/3 5 5 25/4 54/6 1/5 مصر
 52/2 62/4 6/5 7/4 2/5 7/3 الجزایر
 8/3 8/3 5/2 43/5 36/6 7/3 نیجریه
 2/2 7/2 1 31/3 1/4 2/5 اندونزی

ybp
ybpو  ∗

شده تراز پرداخت ∗∗ شد محدود  ساس 8( و رابطه )7ها مبتنی بر رابطه )به ترتیب ر شده برا سبه  ( هر دو محا
 نتایج برآورد به روش کالمن فیلتر

 های پژوهشماخذ:یافته 

 
((؛ یعنی محاسبه رشد محدود شده با 8نتایج حاصل از مقایسه رشد محدود شده )رابطه )

شد وا صر و تاکید بر درآمد خارجی با ر شورهای ونزوئال، م ست که در ک قعی بیانگر این ا
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اندونزی متوسییط رشیید محدود شییده از متوسییط رشیید واقعی کمتر بود و بنابراین برای این 
شورها از این منظر ترازپرداخت ست. در حالی که برای ها محدودک صادی ا شد اقت کننده ر

ها بیشتر بوده، ترازپرداختدیگر کشورها متوسط رشد محدود شده از متوسط رشد واقعی 
 شود.کننده رشد نبوده و بنابراین اعتبار قانون تیروال تایید نمیمحدود

ا ه((؛ یعنی محاسبه رشد با توجه به اثر قیمت7در فرم سوم رشد محدود شده )رابطه )
شان می شد واقعی و درآمد خارجی، نتایج ن ستثنای اندونزی و نیجریه که ر دهد که به ا

یادی با رشد محدود شده دارد و بیشتر است برای دیگر کشورها متوسط رشد اختالف ز
محدود شده از متوسط رشد واقعی بیشتر بوده یا اختالف چندانی بین دو نرخ رشد نبوده 

کننده رشیید اقتصییادی نیسییت و در نتیجه اعتبار قانون تیروال ها محدودو تراز پرداخت
 شود. تایید نمی

ybpدر دو فرم دیگر  )
ybp و ∗

های قیمتی و درآمدی با اسیتفاده از رویکرد ابتدا کشیش (∗∗
شده تراز پرداخت7( و )6کالمن فیلتر برآورد )جدول ) شد محدود  سپس ر ست( و  ها ( پیو
سبه می8( و )7های )به ترتیب با توجه به رابطه شد محدود ( محا سط ر شود و در نهایت متو

سه می شد واقعی مقای شان می شود.شده و متوسط ر سبه نتایج ن دهند در فرم اول؛ یعنی محا
صادرات )رابطه ) شد  شده با تاکید بر ر شد محدود  ستثنای اندونزی و ونزوئال در 7ر (( به ا

ا هدیگر کشورها متوسط رشد محدود شده از رشد واقعی کمتر نبوده و بنابراین ترازپرداخت
شیید محدود شییده در فرم دوم کننده رشیید واقعی نیسییت. نتایج حاصییل از محاسییبه رمحدود
دهد که در گروه اول کشییورهای در حال توسییعه؛ یعنی کشییورها با (( نشییان می8)رابطه )

متوسط باالی تولید روزانه نفت به استثنای ونزوئال در دیگر کشورها متوسط رشد واقعی از 
ست و بنابراین قانون تیروال رد می شده کمتر ا دوم  هشود، اما در گرومتوسط رشد محدود 

شده از  شتر کشورها متوسط رشد محدود  کشورها با متوسط پایین تولید روزانه نفت در بی
تواند ها میمتوسییط رشیید واقعی کمتر اسییت؛ بنابراین تقاضییای کل از مجرای تراز پرداخت

 . کننده رشد اقتصادی در این کشورها باشدمحدود
 

 کامبیروش مک -4-5
در روش مک کامبی ابتدا متوسط کشش درآمدی واردات که رشد محدود شده را با رشد 

سپس فرضیه در فرم کندمیواقعی برابر  سبه کرده و  :H0های محتلف محا π = π̅̇  ستفاده با ا
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 کننده تایید اعتبار قانون تیروال و رد آنشییود. تایید فرضیییه صییفر بیانآزمون می tاز آماره 
شان برای هر دوره همپوش  π̇ر قانون تیروال است. در فرم ضعیف مدل پایه، دهنده رد اعتبان
π̇ساله از رابطه   13 =

x

y
ساله از رابطه  13برای هر دوره همپوش  π̇ در فرم قوی مدل پایهو  

π̈ =
εyf

y
ست می  شد قیمتآید. در این دو حالت فرض میبه د ها در بلندمدت ثابت شود ر
سال همپوش و متوسط رشد واقعی هر  13درات هر به ترتیب متوسط رشد صا yو  x. هستند
برای هر  π̇ها برقرار نباشد در این حالت سال همپوش است. اگر فرض ثبات رشد قیمت 13

π⃛ساله از رابطه  13دوره همپوش  =
(1+μ+φ)(pd−pf−e)+εyf

y
 سپس متوسط شود. حاصل می 

π̇ شییود و با آماره ها محاسییبه میبرای کل دورهT  که از رابطه|T| =
π−π̅̇

σ
شییود، حاصییل می 

سطح  صد معنی 5اعتبار تیروال در  سی میدر  (3جدول )شود. نتایج این روش در داری برر
 شود.مشاهده می

 
 کامبینتایج روش مک -5جدول 

 𝜋 π̅̇ π̅̈ π̅⃛ 
 71/1(61/3) 52/1(78/2) 75/1(6/4) 88/3 ایران
 27/1(42/4) 82/1(31/7) 88/1(63/7) 43/3 عربستان
 62/1(66/3) 51/1(37/1) 62/3(37/4) 8/1 ونزوئال
 87/1(58/6) 32/2(66/7) 78/1(33/7) 1/1 مکزیک
 71/1(61/3) 83/3(1/2) 3/1(44/3) 77/3 مصر
 3/1(6/8) 5/1(6/12) 37/1(4/13) 87/3 الجزایر
 26/3(6) 5/1(4/6) 1/2(4/12) 86/3 نیجریه
 28/3(4/2) 71/3(18/1) 17/1(66/3) 5/1 اندونزی

 است. Tاعداد داخل پرانتز مقدار قدر مطلق آماره  -
 های پژوهشماخذ:یافته 

 

دهنده رد فرضیه صفر برای اغلب اقتصاد کشورهای کامبی نشانبررسی نتایج روش مک
ست. بنابراین، این نتایج گویای  ستثنای ونزوئال و اندونزی ا سعه مورد مطالعه به ا در حال تو

روال در این کشیییورها و تایید اعتبار قاعده تیروال برای رد اعتبار رشییید محدود شیییده تی
 اقتصادهای ونزوئال و اندونزی است. 
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 کریگور و اسوالزنتایج روش مک -3-5

کریگور و اسوالز، رشد واقعی بر رشد محدود شده )محاسبه شده با توجه به در روش مک
شده( و با روش پنل دیتا رگرس کرده و فرضیه رابطه H0های بیان  = α = 0, β = آزمون  1
شییود. برای آزمون فرضیییه صییفر، ابتدا کشییورها به دو گروه )با توجه به متوسییط تولید می

شییوند. گروه اول با متوسییط تولید روزانه بیش از دو میلیون بشییکه روزانه نفت( تقسیییم می
سط تولید روزانه کمتر از ستان، ونزوئال و مکزیک و گروه دوم با متو  نفت؛ یعنی ایران، عرب
دو میلیون بشیییکه نفت؛، یعنی مصیییر، الجزایر، نیجریه و اندونزی و در نهایت برای هشیییت 
ستفاده از روش پنل دیتا، رشد واقعی بر رشد محدود شده رگرس و  کشور مورد مطالعه با ا

صفر آزمون می ضیه  صل از روش پنل دیتا برای گروه اول در جدول )فر (، 4شود. نتایج حا
توان مشییاهده کرد. ( می6( و برای هشییت کشییور در جدول )5) برای گروه دوم در جدول

از مجرای  دهنده این است که تقاضای کلتایید فرضیه صفر بیانگر تایید مدل تیروال و نشان
 کننده رشد اقتصادی باشد.ودتواند محدها میتراز پرداخت

H0نتایج حاصییل از آزمون والد برای فرضیییه  = α = 0, β =   هبرای فرضییی Tو آزمون  1
β = های مختلف محاسیییبه رشییید محدود شیییده کننده رد فرضییییه صیییفر در فرمبیان 1

دهنده عدم اعتبار قانون تیروال برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه ها و نشانترازپرداخت
است. بنابراین، برای کشورهای در حال توسعه، محدودیت رشد اقتصادی ناشی از مجرای 

 . ها نیستتراز پرداخت

 
 کریگور)پنل دیتا(نتایج روش اسوالز و مک -4جدول 

prob F-Wald-Test |t|′ R2 β α y = α + βy∗ 
33 3/344 17/27 68/3 (24/17)42/3 (36/4)54/1 y = α + βy∗ 
33 6/288 76/6 37/3 (67/7)58/3 (7/2-)37/1- y = α + βy∗∗ 
33 8/253 38/21 33/3 (36/2)37/3 (25/4)46/2 y = α + βy∗∗∗ 
33 5/1616 3/56 54/3 (8/13)17/3 (78/6)75/1 y = α + βybp

∗  
33 26/438 2/28 25/3 (2/7)23/3 (4/2)72/1 y = α + βybp

∗∗  
|𝑡|́  قدر مطلقt  براساس فرضیهβ =  است. tاعداد داخل پرانتز مقدار آماره  1

 های پژوهشماخذ:یافته 
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 کریگور)پنل دیتا(نتایج روش اسوالز و مک -3جدول 

prob F-Wald-Test |t|′ R2 β α  
33 42/413 67/28 14/3 (31/5)15/3 (87/7)76/3 y = α + βy∗ 
33 73/46 62/7 11/3 (17/2)18/3 (3/7)77/3 y = α + βy∗ 
33 36/168 86/15 28/3 (82/6)33/3 (67/17)63/3 y = α + βy∗∗ 
33 57/262 86/22 37/3 (4/3)12/3 (57/7)31/4 y = α + βy∗∗∗ 
33 34/236 36/23 26/3 (5/7-)57/3- (32/11)2/6 y = α + βybp

∗  
|𝑡|́  قدر مطلقt  براساس فرضیهβ =  است. tاعداد داخل پرانتز مقدار آماره  1

 های پژوهشماخذ: یافته 

 

 کریگور)پنل دیتا(نتایج روش اسوالز و مک -5جدول 

prob F-Wald-Test |t|′ R2 β α  
33 7/635 58/35 43/3 (4/16)31/3 (7/6)4/2 y = α + βy∗ 
33 27/172 6/13 32/3 (7/7)48/3 (1/3)77/3 y = α + βy∗ 
33 4/374 16/27 18/3 (8/4)15/3 (38/15)1/3 y = α + βy∗∗ 
33 5/1862 31/61 38/3 (33/14)18/3 (4/6)8/2 y = α + βy∗∗∗ 
33 4/543 47/32 24/3 (3/6)16/3 (71/15)31/3 y = α + βybp

∗  
|𝑡|́  قدر مطلقt  براساس فرضیهβ =  است. tاعداد داخل پرانتز مقدار آماره  1

 های پژوهشماخذ: یافته 

 
نتایج حاصل از بررسی سه روش بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای 

سعه تولید ست. به این ترتیب از این منظر محدودیتدر حال تو ضا  هایکننده نفت ا تقا
کننده رشیید اقتصییادی باشیید. کمتر بودن رشیید واقعی از رشیید تواند عامل محدودنمی

توان به عواملی از جمله ر اقتصیاد کشیورهای در حال توسیعه نفتی را میمحدود شیده د
صادرات و اثر مثبت نرخ پایین شد حجم  سبت به نرخ ر سرمایه ن شد جریان  تر و کمتر ر

های نسبی بر رشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد. بیشتر صادرات کشور قیمت
صادرات نفت به عنوان مواد اولیه تام صادرات مواد ایران را  شورها و  ین انرژی دیگر ک

دهد و تقاضییا برای اغلب این مواد به دلیل پایین بودن معدنی و پتروشیییمی تشییکیل می
کشییش اسییت. عالوه بر این، به خاطر وابسییتگی تولید داخلی به مواد اولیه، جانشییینی بی

 کشش ،روای و نیاز اساسی کشور به کاالهای اساسی و داای و سرمایهکاالهای واسطه
توان انتظار داشیییت (. بنابراین، می1375شیییاکری، واردات ما نیز بسییییار پایین اسیییت )
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های قیمتی صیییادرات و واردات کمتر از یک باشییید. ترکیب مجموع قدرمطلق کشیییش
ای از صیییادرات کشیییور را ای اسیییت که بخش قابل مالحظهصیییادرات ایران به گونه

 ترین کاالهایو تقاضیییا برای عمدهدهد صیییادرات نفت و مشیییتقات نفتی تشیییکیل می
صیییادراتی تحت تاثیر عوامل بنیادی از جمله بازاریابی مناسیییب، وضیییعیت اقتصیییادی 

ها و ها بوده اسیییت نه قیمت این کاالها. به دلیل تحریمتحریم کننده وکشیییورهای وارد
ست، اماچالش صادرات نفت دچار نوسان بوده ا سی  سیا صادرات های  از روند  در کل 
ا باثبات و مثبتی برخوردار بوده اسییت. عالوه بر این، وضییعیت خالص صییادرات به تقریب

 های جنگ از روند باثبات و مثبتها به استثنای سالترین بخش تراز پرداختعنوان مهم
وکار و شییرایط اقتصییادی، وضییعیت برخوردار اسییت. بنابراین، فارا از وضییعیت کسییب

ی کننده انرژمده صادرات کشور و تامینصادرات به خصوص صادرات نفت به عنوان ع
کننده، تقریبا از وضیییعیت باثباتی برخوردار بوده اسیییت. به این ترتیب کشیییورهای وارد

کننده رشیید کننده بخش خارجی؛ یعنی صییادرات و واردات کمتر محدودعوامل تعیین
ا هتوان انتظار داشییت که تقاضییای کل از مجرای تراز پرداختاند و میاقتصییادی بوده

 محدودیتی بر رشد اقتصادی ایجاد نکند. 

رسد شرایط ساختاری اقتصاد، عوامل نهادی و رشد موجودی سرمایه بیش از به نظر می
مل تعیین مل دیگری عوا عا ند رشییید اقتصیییادی ایران بوده اسیییت. در واقع هر  نده رو کن

 هایدرآمدهای رشیید اقتصییادی همراه با نوسییانات زیاد آن با وجود دسییتیابی به محدودیت
وری سییرمایه گویای این اسییت که سییرشییار نفتی در برخی دوره ها در کنار عدم رشیید بهره

برد. در کنار مشیییکالت اقتصیییاد ایران از مشیییکالت سیییاختاری و نهادی بلندمدت رنج می
های اقتصییادی نامناسییب ها در مقاطع مختلف و اعمال سیییاسییتسییاختاری، وضییع تحریم

سرمایه شد  صلی گذموجبات کاهش ر ست. بنابراین، عوامل ا شده ا صادی  شد اقت اری و ر
شکیلمحدود شورهایی همچون ایران را نه در متغیرهای ت صادی در ک شد اقت هنده دکننده ر

وری پایین عوامل تولید و گذاری مناسییب، بهرهحسییاب جاری، بلکه در عدم رشیید سییرمایه
سرمایه به عنوان عامل تعیین در بلندمدت و در واقع عوامل کننده رشد تولید رشد موجودی 

 وجو کرد. بخش عرضه باید جست
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 گیریبندی و نتیجهجمع -1
لکرد رشد وتحلیل عمها در تجزیهها و نئوکالسیکشیوه اصلی نگرش تئوری رشدکالسیک

کشیییورها تمرکز بر وجود منابع و عوامل عرضیییه اسیییت و به این ترتیب تفاوت نرخ رشییید 
ضیح می شورها را تو شگام در این زمینه که دهند. ک صل از مطالعات پی در حقیقت نتایج حا

دهد تفاوت نرخ رشیید نشییان می ،در چارچوب دیدگاه نئوکالسیییک ها مطرح بوده اسییت
شترین تاکید آن ستفاده از تابع تولید و عوامل تولید قابل توضیح است و بی ها بر محصول با ا

این تقاضا است که سیستم اقتصادی را ها، برای کینزین .انباشت سرمایه و تکنولوژی است
فاوت نرخ کارگیری این شییوه، تیابد. با بهکند و عرضیه با این تقاضیا تطبیق میتحریک می

ز بعد ا تواندمی که یاز عوامل یکی رشیید به این دلیل اسییت که رشیید تقاضییا متفاوت اسییت.
ضا  صاد یرو زیادی یرثاتتقا شد اقت شته یر شد دا ضعیت، با ستها تتراز پرداخ و . مدل ا

شده برای رشد از ناحیه تراز پرداخت رشد تیروال به بررسی محدودیت ردازد پها میایجاد 
صادرات( و  ضای خارجی ) ضعیت تقا ست که و ستوار ا ضوع ا و مبنای این مدل بر این مو

کننده در روند رشییید اقتصیییادی کشیییورها باشییید. در تواند عاملی تعییناخایر ارزی می
صادر شورهای  صادرات نفت، واردات کاالهای ک صادی تحت تاثیر  شد اقت کننده نفت، ر

سطهسرمایه ضر مدل ای و وا شورها قرار دارد. مطالعه حا ضعیت اخایر ارزی این ک ای و و
شده تراز پرداخت شد محدود  سعه تولیدر صاد در حال تو ه رکننده نفت در دوها را برای اقت

سه نتایج حاصل از آن پرداخت. در این راستا، با در کار برده و به مقایبه 1763-2316زمانی 
نظر داشییتن اینکه در کشییورهای صییادرکننده نفت )با توجه به نوسییانات زیاد قیمت نفت(، 

ه به با توج-ها دارد توجهی بر وضییعیت تراز پرداختوضییعیت اخایر ارزی اثرگذاری قابل
در این  -به کار رفته اسییت اینکه تابع سیینتی واردات در مطالعات پیشییین داخلی و خارجی

سبت قیمتمطالعه نیز تابع واردات متاثر از  شد. کارگرتعریف و بهها درآمد خارجی و ن فته 
همچنین برای اسیییتحکام بیشیییتر نتایج از هر دو فرم ضیییعیف و قوی مدل پایه تیروال و مدل 

 گسترده تیروال برای بررسی روابط استفاده شد. 
انباشییتگی و درآمدی واردات و صییادرات و آزمون همهای قیمتی برای برآورد کشییش

های پسران و شین مورد استفاده قرار گرفت. سپس و آزمون کرانه ARDLبلندمدت، الگوی 
های ها با اسیییتفاده از فروض مختلف و به صیییورت دورهرشییید محدود شیییده ترازپرداخت

ساله محاسبه و با رشد واقعی مقایسه شد. همچنین بررسی اعتبار قانون تیروال با  13 همپوش
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ستفاده شده ترازپرداخت از ا شد محدود  سه متوسط ر های مختلف و متوسط ها در فرممقای
( انجام شیید. 1787کامبی )( و روش مک1785گریگور و اسییوالز )مکرشیید واقعی، روش 

انون تیروال در اغلب اقتصیییاد کشیییورهای در حال توسیییعه دهنده عدم تایید قنتایج نشیییان
 ها دراسییت. کمتر شییدن رشیید واقعی از رشیید محدود شییده ترازپرداخت تنفتولیدکننده 
تر رشیید جریان ورودی توان به عواملی از جمله نرخ پایینهایی از جمله ایران را میاقتصییاد

ی درآمد خارجی بر رشیید سییرمایه نسییبت به نرخ رشیید حجم صییادرات و اثر مثبت و باال
شده تراز پرداخت شتقات نفتی به عنوان عمدهمحدود  صادرات نفت و م سبت داد.  ترین ها ن

های این اثیر وضعیت قیمتکه تحت تبخش صادرات ایران کشش اندکی دارد و بیش از آن
سیاسی است. زمانی که اقتصاد به صادرات یک یا  کاالها باشد تحت تاثیر عوامل بنیادی و 

ند محصول خاص وابسته باشد، نوسانات جهانی، قیمت و تقاضای آن محصوالت را دچار چ
کند و در نتیجه درآمدهای ارزی ناشی از تجارت و رشد اقتصادی را دچار نوسان نوسان می

(، اما با توجه به روند تقریبا مثبت و ثابت خالص 1377کند )عزیزی، پدرام و عزیزی، می
به عن که ها میترین بخش تراز پرداختوان مهمصیییادرات در ایران  ظار داشیییت  توان انت

 ها محدودیتی بر رشد اقتصادی ایجاد نکند. تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت
ا ای از صادرات کشور رای است که بخش قابل مالحظهترکیب صادرات ایران به گونه

شکیل می شتقات نفتی ت ضا برای عمدهصادرات نفت و م صادهد و تقا دراتی ترین کاالهای 
کننده تحت تاثیر عوامل بنیادی از جمله بازاریابی مناسب، وضعیت اقتصادی کشورهای وارد

ست نه قیمت این کاالها. به  شیمی بوده ا صوالت پترو شورها به انرژی و یا مح و نیاز این ک
ت، اس ها دچار نوسان بودههای سیاسی صادرات نفت در برخی برههها و چالشدلیل تحریم

 از روند تقریبا باثباتی برخوردار بوده است.  در مجموع صادرات اما
واردات کشییور به طور عمده از محل درآمد صییادرات نفت و پتروشیییمی تامین شییده و 
سایر متغیرها و وضعیت اقتصادی داخلی بوده است و به همین دلیل  روند آن کمتر تابعی از 

سال ستثنای  صادرات هم به ا ست. بنابراین، وضعیت های جخالص  نگ همواره مثبت بوده ا
کار و شرایط اقتصادی داخلی وها فارا از وضعیت کسبصادرات، واردات و تراز پرداخت

 بوده است. 
سایر بخش شتقات نفتی منابع ارزی موردنیاز  صادی را فرصادرات نفت و م اهم های اقت

های دانی برای رشد سایر بخشهای نفتی، محدودیت ارزی چنکرده است و با تزریق درآمد
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ی پایین وراقتصادی وجود نداشته است، بلکه شرایط ساختاری اقتصاد، عوامل نهادی و بهره
بیش از هر عامل دیگری محدودکننده روند رشید اقتصیادی کشیورهای نفتی همچون ایران 

 بوده است. 
ون به مواردی همچتوان با بررسی عملکرد اقتصاد ایران، عدم رشد باالی اقتصادی را می

سب بین  رفیت صادی، مها و ععدم تنا صاد، تعارض بین اهداف و عملکردهای اقت لکرد اقت
 وکار،های پولی و مالی و کسییری بودجه دولت، مغشییوش بودن فکییای کسییبعدم تعادل

سرمایهافزایش مخاطرات فعالیت صادی و در نتیجه به خطر افتادن  فزایش گذاری و اهای اقت
های اقتصییادی که خود موجب گری، دخالت دولت در فعالیت نامولد و واسییطههای فعالیت

ه های مولد و در نتیجه کاهش انگیزگذاری در بخشعدم تخصیص بهینه منابع جهت سرمایه
( در 3372) 1ران و ناگنتنسییبت داد. همچنان که پسییشییود، وری میگذاری و بهرهسییرمایه

کنند، کارایی پایین سییرمایه، منا هم اشییاره میآنالیز عملکرد رشیید اقتصییادی کشییورهای 
وری پایین، کیفیت پایین سیییرمایه انسیییانی و نهادها، عقب افتادن این مناطق از لحاظ بهره

فعالیت و  زهوکار و تجارت که خود باعث کاهش انگیکیفیت بوروکراسییی و محیط کسییب
رها قتصادی این کشونقش مهمی در عملکرد پایین فعالیت و رشد ا شودگذاری میسرمایه
 کند.ایفا می

صلی محدودبنابراین به نظر می صاد ایران عوامل ا سد، در اقت صادی رار شد اقت ، کننده ر
وجو کرد، بلکه مواردی چون عدم دهنده حسییاب جاری جسییتنباید در متغیرهای تشییکیل

سرمایه شد  سب، بهرهر سرمایه کهگذاری منا شد موجودی  ر د وری پایین عوامل تولید و ر
 کننده رشد تولید در بلندمدت محسوبواقع عوامل بخش عرضه هستند به عنوان عامل تعیین

ستمی سیا ستلزم اعمال  شد پایدار م ستای ایجاشوند. بنابراین، تحقق ر سب در را د های منا
ذاری گگذاری داخلی و خارجی در سطح کالن، بهبود نظام تامین مالی برای سرمایهسرمایه

 وری عوامل تولید جهت تقویت تولید داخلی است. و بهبود بهره

  

  
1- Pesaran and Nugent 
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 پيوست
 

 ADF آزمون ریشه واحد -1جدول 

 مکزیک ونزوئال عربستان ایران مقادیر متغیر

d log m 
 -31/6 -85/6 -45/6 -77/4 آماره
 -71/2 -73/2 -73/2 -71/2 بحرانی

d log (
pf ∗ e

pd

) 
 -75/7 -56/7 -67/6 -77/6 آماره
 -71/2 -73/2 -72/2 -71/2 بحرانی

d log yt 
 -73/5 -85/5    *-36/3 -28/4 آماره

 -71/2 -71/2 -72/2 -71/2 بحرانی

d log x 
 -34/6 -74/7 *-74/2 -38/6 آماره

 -71/2 -71/2 -72/2 -71/2 بحرانی

d log (
pd

pf ∗ e
 ) 

 -37/7 -24/7 -33/6 -338/7 آماره
 -71/2 -73/2 -72/2 -71/2 بحرانی

d log yf 
 *-37/3 -26/4 -78/4 -65/4 آماره

 -71/2 -71/2 -72/2 -71/2 بحرانی

 نتایج مشخص شده برای این متغیرها، در سطح و نه در تفاضل است.*              

 های پژوهشماخذ: یافته                   
 

 ADFآزمون ریشه واحد -2جدول 

 اندونزی نیجریه الجزایر مصر مقادیر متغیر

d log m 
 -74/6 -18/7 -27/7 -23/6 آماره
 -71/2 -71/2 -71/2 -71/2 بحرانی

d log (
pf ∗ e

pd

) 
 -38/8 -78/6 -33/6 -83/5 آماره
 -72/2 -71/2 -71/2 -71/2 بحرانی

d log yt 
 -17/5 -32/5 -75/2 -78/3 آماره
 -71/2 -71/2 -71/2 -71/2 بحرانی

d log x 
 -56/7 -12/7 -18/8 -33/5 آماره
 -71/2 -71/2 -72/2 -72/2 بحرانی

d log (
pd

pf ∗ e
 ) 

 -1/7 -64/6 -61/6 -67/4 آماره
 -73/2 -71/2 -72/2 -71/2 بحرانی

log y
f
 

 -11/6 -47/7 -36/6 -21/3 آماره
 -71/2 -71/2 -72/2 -71/2 بحرانی

 های پژوهشماخذ: یافته           
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 نتایج آزمون تشخیصی تابع واردات -5جدول 

 XSC
2  XH

2  XN
2  XF

2  �̅�
2 F 

 87/72(33) 76/3 61/2(11/3) 35/4(13/3) 11/6(71/3) 16/3(71/3) ایران
 22/83(33) 76/3 17/2(14/3) 74/3(62/3) 21/8(76/3) 17/1(55/3) عربستان
 37/161(33) 75/3 13/3(75/3) 17/4(12/3) 77/16(17/3) 47/3(78/3) ونزوئال
 78/775(33) 77/3 76/3(33/3) 62/1(44/3) 37/8(42/3) 51/3(77/3) مکزیک
 22/372(33) 78/3 2/1(27/3) 65/3(72/3) 17/7(51/3) 58/3(74/3) مصر
 81/232(33) 77/3 336/3(73/3) 52/3(77/3) 33/7(23/3) 36/3(77/3) الجزایر
 35/24(33) 73/3 55/2(11/3) 73/1(42/3) 55/11(56/3) 51/3(77/3) نیجریه
 12/834(33) 77/3 25/1(27/3) 26/3(17/3) 47/4(61/3) 13/1(56/3) اندونزی
 های پژوهشماخذ: یافته

 

 نتایج آزمون تشخیصی تابع صادرات -4جدول 

 XSC
2  XH

2  XN
2  XF

2  �̅�
2 F 

 3/246(33) 78/3 57/3(45/3) 38/1(53/3) 37/6(75/3) 81/2(24/3) ایران
 11/85(33) 72/3 74/3(32/3) 57/3(74/3) 16/32(12/3) 48/3(17/3) عربستان
 37/26(33) 82/3 33/1(25/3) 63/3(74/3) 22/3(78/3) 73/3(63/3) ونزوئال
 5/1677(33) 77/3 37/3(75/3) 5(38/3) 5/12(12/3) 38/1(58/3) مکزیک
 27/222(33) 78/3 73/3(43/3) 35/3(83/3) 76/13(76/3) 23/1(54/3) مصر
 35/283(33) 78/3 63/1(21/3) 38/3(75/3) 72/6(64/3) 68/2(23/3) الجزایر
 34/133(33) 72/3 28/3(57/3) 41/3(81/3) 58/7(17/3) 54/4(133/3) نیجریه
 67/224(33) 77/3 17/3(68/3) 48/3(78/3) 74/23(14/3) 77/3(68/3) اندونزی
 های پژوهشماخذ: یافته

 

 نتایج آزمون کرانه -3جدول 

 کشور
 صادرات واردات

 fآماره  f Upperbound Lowerboundآماره 
Upperbound lowerbound 

5% 13% 5% 13% 5% 13% 5% 13% 
 72/2 23/3 77/3 35/4 23/6 72/2 23/3 77/3 35/4 67/4 ایران
 45/2 86/2 52/3 31/4 17/7 45/2 86/2 52/3 31/4 27/7 عربستان
 17/3 77/3 14/4 85/4 78/5 17/3 77/3 14/4 85/4 31/6 ونزوئال
 17/3 77/3 14/4 85/3 73/5 17/3 77/3 14/4 85/4 33/7 مکزیک
 45/2 86/2 52/3 31/4 77/4 45/2 86/2 52/3 31/4 37/8 مصر
 17/3 77/3 14/4 85/4 71/7 17/3 77/3 14/4 85/4 44/16 الجزایر
 72/2 23/3 77/3 35/4 37/5 72/2 23/3 77/3 35/4 86/4 نیجریه
 17/3 77/3 14/4 85/4 23/7 17/3 77/3 14/4 85/4 75/5 اندونزی
 های پژوهشماخذ: یافته
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 نتایج تخمین تابع تقاضای واردات و صادرات رهیافت کالمن فیلتر -5 جدول

 تابع واردات صادرات

Sv6 Sv5 Sv4 Sv3 Sv2 Sv1 کشور 

(3/8-)  

75/3-  
(6/17)  

12/2  
(7/16-)  

57/3-  
(3/3-)  

27/3-  
(8/12)  

2/1  
(4/7-)  

6/18-  
 ایران

(4/6-)  
58/1-  

(76/3)  

33/1  
(4/3-)  

24/3-  
(2/5)  

61/3-  
(1/4)  

56/3  
(7/1)  

7/6  
 عربستان

(2/2-)  

 26/3-  
(24/7)  

78/3  
(1/2-)  

76/7-  
(8/3-)  

37/3-  
(6/11)  

77/1  
(3/6-)  

1/28-  
 ونزوئال

(7/4-)  

35/3-  
(4/52)  

3/2  
(7/36-)  

5/45-  
(2/3-)  

61/3-  
(5/31)  

5/1  
(6/13-)  

6/14-  
 مکزیک

(4/4-)  

58/3-  
(6/14)  

52/1  
(8/8-)  

8/25-  
(5/4-)  

48/3-  
(7/37)  

12/1  
(1/23)  

8/17-  
 مصر

(2/7-)  

 57/3-  
(31/18)  

42/1  
(2/11-)  

2/25-  
(2/8-)  

47/3-  
(3/18)  

85/3  
(5/6)  

84/7  
 الجزایر

(2/3-)  

23/3-  
(7/15)  

85/1  
(7/15-)  

2/52-  
(25/3-)  

53/3-  
(6/17)  

2/2  
(5/13-)  

5/44-  
 نیجریه

(1/3-)  

37/3-  
(4/12)  

77/1  
(2/7-)  

6/28-  
(6/2-)  

34/3-  
(2/21)  

53/1  
(4/11-)  

1/13-  
 اندونزی

ست.  z اعداد داخل پرانتز مقدار آماره ضعیت نهایی عرض از م sv3و  sv1 ،sv2ا شش درآمدی و ببه ترتیب و دا، ک
به ترتیب وضییعیت نهایی عرض از مبدا، کشییش درآمدی و قیمتی  sv6و  Sv4 ،sv5کشییش قیمتی تقاضییای واردات 

 تقاضای صادرات است.

 های پژوهشماخذ: یافته
 

 متوسط کشش درآمدی واردات رهیافت کالمن فیلتر -1جدول 

  ایران عربستان ونزوئال مکزیک مصر الجزایر نیجریه اندونزی

7/1  77/1  3/1  4/1  15/1  2/2  74/3  16/1  π 

 های پژوهشیافتهماخذ: 
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 اندروز )کشورهای در حال توسعه گروه اول(-نتایج آزمون ریشه واحد زیوت -8جدول 

 ایران عربستان ونزوئال مکزیک
 متغیر آماره ازمون متغیر آماره آزمون متغیر آماره آزمون متغیر آماره آزمون

(38/5)88/6 dlogm (38/5)11/6 dlogm (38/5)47/8 dlogm (38/5)36/6 dlogm 
(38/5)76/6 logp

m
 (82/4)84/4 logp

m
 (38/5)64/6 dlogp

m
 (38/5)48/13 dlogp

m
 

(38/5)77/6 dlogy
t
 (38/5)38/6 dlogy

t
 (38/5)82/5 logy

t
 (38/5)53/5 dlogy

t
 

(38/5)57/6 dlogx (38/5)85/7 dlogx (38/5)13/5 logx (38/5)16/6 logx 
(38/5)77/8 dlogp

x
 (82/4)31/5 logp

x
 (38/5)53/5 logp

x
 (38/5)17/8 dlogp

x
 

(38/5)67/6 dlogy
f
 (38/5)83/5 dlogy

f
 (38/5)3/8 dlogy

f
 (38/5)57/5 logy

f
 

 یعنی وجود شکست در عرض از مبدا و روند زمانی مدل است. Cنتایج بر اساس مدل  -

در نظر  4ارائه شییده اسییت. تعداد وقفه برای همه متغیرها مقادیر آماره آزمون و مقادیر بحرانی به صییورت قدر مطلق  -
 گرفته شده است.

است.  82/4درصد برابر با  13و در سطح  38/5درصد برابر با  5مقادیر داخل پرانتز قدر مطلق مقادیر بحرانی در سطح  -
ر از مبدا یا روند بیشییتبرای برخی متغیرها مقدار قدر مطلق آماره آزمون از مقدار بحرانی بر اسییاس شییکسییت در عرض 

 شود.است و فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد با شکست ساختاری رد می
 های پژوهشماخذ: یافته

 

اندروز)کشورهای در حال توسعه گروه دوم(-نتایج آزمون ریشه واحد زیوت -1جدول   

 مصر الجزایر نیجریه اندونزی
 متغیر آماره آزمون متغیر آزمونآماره  متغیر آماره آزمون متغیر آماره آزمون

(38/5)78/7 dlogm (38/5)75/7 dlogm (38/5)77/5 logm (38/5)23/6 dlogm 
(38/5)14/7 dlogp

m
 (38/5)27/5 logp

m
 (38/5)74/6 dlogp

m
 (38/5)2/6 dlogp

m
 

(38/5)87/7 logy
t
 (38/5)81/5 dlogy

t
 (42/4)55/4 logy

t
 (73/4)13/5 logy

t
 

(38/5)72/8 dlogx (38/5)38/13 dlogx (38/5)87/8 dlogx (38/5)82/5 dlogx 
(38/5)17/5 logp

x
 (38/5)77/7 dlogp

x
 (38/5)34/7 dlogp

x
 (82/4)78/4 dlogp

x
 

(38/5)18/6 dlogy
f
 (38/5)17/6 dlogy

f
 (38/5)18/6 dlogy

f
 (42/4)75/4 logy

f
 

 یعنی وجود شکست در عرض از مبدا و روند زمانی مدل است. Cنتایج بر اساس مدل  -
در نظر  4مقادیر آماره آزمون و مقادیر بحرانی به صییورت قدر مطلق ارائه شییده اسییت. تعداد وقفه برای همه متغیرها  -

 گرفته شده است.
است.  82/4درصد برابر با  13و در سطح  38/5درصد برابر با  5مقادیر داخل پرانتز قدر مطلق مقادیر بحرانی در سطح  -

برای برخی متغیرها مقدار قدر مطلق آماره آزمون از مقدار بحرانی بر اسییاس شییکسییت در عرض از مبدا یا روند بیشییتر 
 شود.است و فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد با شکست ساختاری رد می

 های پژوهشماخذ: یافته
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 هانسن)کشورهای در حال توسعه گروه اول(-نتایج آزمون هم انباشتگی گریگوری -11جدول 

و  level ،trend ،regimeمقادیر بحرانی و آماره آزمونها بر اسییاس روشییهای مختلف آزمون هم انباشییتگی یعنی  -
regimetrend های آزمون افزار اسییتتا محاسییبه شییده اسییت. با توجه به مقایسییه مقادیر بحرانی و آماره با نرمtZ در

 شود.بنابراین هم انباشتگی بلندمدت تایید میدرصد فرضیه صفر رد و  13یا  5سطح 
 های پژوهشماخذ: یافته

 

 هانسن)کشورهای در حال توسعه گروه دوم(-نتایج آزمون هم انباشتگی گریگوری -11جدول 

و  level ،trend ،regimeمقادیر بحرانی و آماره آزمونها بر اسییاس روشییهای مختلف آزمون هم انباشییتگی یعنی  -
regimetrend های آزمونبا نرم افزار اسییتتا محاسییبه شییده اسییت. با توجه به مقایسییه مقادیر بحرانی و آمارهtZ  در

 شود.درصد فرضیه صفر رد و بنابراین هم انباشتگی بلندمدت تایید می 13یا  5سطح 
 های پژوهشماخذ: یافته

 

  

 ایران عربستان
 مقادیر بحرانی

tZ ADF تابع 
 مقادیر بحرانی

tZ ADF تابع 
 درصد5 درصد13 درصد5 درصد13
 واردات -75/5 -31/6 -76/5 -72/5 واردات -12/4 -47/5 -27/5 -33/5
 صادرات -48/5 -27/5 -27/5 -33/5 صادرات -45/5 -28/5 -27/5 -23/5

 ونزوئال مکزیک
 مقادیر بحرانی

tZ ADF تابع 
 مقادیر بحرانی

tZ ADF تابع 
 درصد5 درصد13 درصد5 درصد13
 واردات -27/6 -35/7 -27/5 -33/5 واردات -77/6 -85/6 -76/5 -72/5
 صادرات -77/4 -35/5 -72/4 -67/4 صادرات -73/4 -75/4 -72/4 -67/4

 مصر الجزایر
 مقادیر بحرانی

tZ ADF تابع 
 مقادیر بحرانی

tZ ADF تابع 
 درصد5 درصد13 درصد5 درصد13
 واردات -67/4 -78/4 -72/4 -67/4 واردات -73/5 -37/5 -27/5 -33/5
 صادرات -33/6 -75/5 -53/5 -23/5 صادرات -22/6 -87/5 -27/5 -33/5

 نیجریه اندونزی
 مقادیر بحرانی

tZ ADF تابع 
 مقادیر بحرانی

tZ ADF تابع 
 درصد5 درصد13 درصد5 درصد13
 واردات -74/4 -78/4 -72/4 -67/4 واردات -33/6 -37/6 -27/5 -33/5
 صادرات -17/6 -25/6 -76/5 -72/5 صادرات -78/5 -85/5 -76/5 -72/5
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