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ﭼﮑﯿﺪه
در ﻣﺪل رﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎدرات و واردات ﺣﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزي ﻧﺎﺷﯽ از آن در اﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮمﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺪل
ﺗﯿﺮوال در ﮐ ﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا ﺳﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،دو ﮔﺮوه ﮐ ﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮ ﺳﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﻧﻔﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﮔﺮوه اول ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﯾﺮان ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،وﻧﺰوﺋﻼ و ﻣﮑﺰﯾﮏ و در ﮔﺮوه دوم ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮ،
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐ ﺸﺶﻫﺎي درآﻣﺪي و ﻗﯿﻤﺘﯽ واردات و ﺻﺎدرات و وﺟﻮد ﻫﻢاﻧﺒﺎ ﺷﺘﮕﯽ ﺑﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  ARDLو آزﻣﻮن
ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎي ﭘﺴﺮان و ﺷﯿﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺸﺶﻫﺎ ﺑﺎ روش ﮐﺎﻟﻤﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ رﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه در ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮاي دورهﻫﺎي ﻫﻤﭙﻮش  10ﺳﺎﻟﻪ در دوره زﻣﺎﻧﯽ  1960-2016ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺗﯿﺮوال آزﻣﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﯿﺮوال در اﻏﻠﺐ ﮐ ﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ا ﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ر ﺷﺪ واﻗﻌﯽ از ر ﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ در اﻗﺘ ﺼﺎدﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ رﺷﺪ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات و اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه
ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﻧ ﺴﺒﺖ داد .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ و ﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮازﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ر ﺷﺪ اﻗﺘ ﺼﺎدي اﯾﺮان ﻧﺒﻮده ا ﺳﺖ ،ﺗﺎﯾﯿﺪي ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ا ﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ.
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 -1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( ،ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
a.arabmazar@gmail.com
 -2داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
atmahmadi@gmail.com
 -3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژي و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
at.taklif@gmail.com
 - 4داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ،ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:
rezajpanahi206@gmail.com
 -اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ.
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 -1مقدمه
یکی از اهداف اصلی تئوریهای رشد ،شناسایی علت تفاوت نرخ رشد کشورها در مقاطع
مختلف و در طول زمان ا ست .شیوه ا صلی نگرش تئوری ر شد ارتدوکس( 1کال سیکها و
نئوکالسیییکها) در تجزیهوتحلیل عملکرد رشیید کشییورها ،تمرکز بر وجود منابع و عوامل
عر ضه ا ست و به این ترتیب تفاوت نرخ رشد ک شورها را تو ضیح میدهند .نتایج حا صل از
مطالعات پیشگام (نئوکالسیکها) نشان میدهد ،تفاوت نرخ رشد محصول با استفاده از تابع
و عوامل تولید قابل توضیییح اسییت و بیشییترین تاکید آنها بر انباشییت سییرمایه و تکنولوژی
اسییت .در نگاهی متفاوت ،ادبیات رشیید درونزا با بهرهگیری از تصییریحهای تجربی و نیز
مدل های کالن اقتصیییادی تک معادلهای برای داده های مقطعی از کشیییورهای مختلف،
فر ضیههای جدیدی مطرح کرده ا ست .در این مدلها تاثیر عواملی چون نهادهای سیا سی،
عوامل سیاسی -اقتصادی ،انباشت دانش یا شاخصهای نهادی بر رشد اقتصادی مطرح شده
است (جاللآبادی و بهرامی.)1389 ،
اما رویکرد نئوکال سیکها ن شان نمیدهد که چرا ر شد عر ضه عوامل و بهرهوری بین
کشییورها متفاوت اسییت .برای پاسییخ به این سییوال ،برخی معتقدند رویکرد کینزینها که بر
بخشهای تقاضییا تاکید دارد ،مناسییبتر اسییت .در رویکرد کینزینی این تقاضییا اسییت که
محرک سی ستم اقت صادی ا ست تا با عر ضه سازگار شود .با این رویکرد ،تفاوت نرخ ر شد
بین کشورها به دلیل تفاوت در تقاضا بین کشورها است .از جمله عوامل ایجادکننده تفاوت
در نرخ رشیید تقاضییا بین کشییورها ،محدودیت موجود بر تقاضییا اسییت .در اقتصییاد باز،
محدودیت غالب ،ترازپرداختها اسییت .محدودیت ترازپرداختها به وضییعیت یا عملکرد
2
یک ک شور در بازار خارجی و عکسالعمل جهان به این عملکرد ا شاره دارد .نگاه کالدور
4

به رشد اقتصادی و اقتصاد باز در مدل رشد محدود شده تراز پرداختها 3که توسط تیروال
( )1979معرفی شییید ،تلفیق میشیییود .این مدل به قانون تیروال معروف اسیییت .این مدل بر
محدودیت ارز خارجی برای تامین مالی اجزای تقاضیییای واردات از جمله واردات برای
مصییرف ،سییرمایهگذاری و هزینههای دولت تمرکز میکند .در واقع اسییاس این مدل که به

1- Orthodox
2- Kaldor
3- The Balance of Payments Constraint
4- Thirlwall
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و سیله اقت صاددانان کینزین (مطابق سنت پ ساکینزینها) تو سعه داده شده ،بر این ا ست که
تقا ضای خارجی به عنوان مهمترین محدودکننده عملکرد ر شد بلندمدت در اقت صاد باز در
نظر گرفته میشود .در این شرایط ،یکی از عوامل اصلی محدودکننده فعالیتهای اقتصادی،
وجود و در د سترس بودن ارز خارجی ا ست .بنابراین ،عملکرد صادرات ب سیار مهم ا ست؛
زیرا مهم ترین بخش تقاضیییای کل برای تامین ارز خارجی جهت پرداخت به مواد اولیه و
واسطهای وارداتی است که صرف گسترش تولید می شود .با توجه به اینکه رشد اقتصادی
در کشورهای در حال توسعه تولیدکننده نفت از یک سو به صادرات نفت و از سوی دیگر
به واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای از محل درآمد نفتی وابسته است به نظر میر سد
برر سی اثر محدودیت تراز پرداختها بر ر شد اقت صادی یا مدل تیروال برای ک شورهای در
حال تو سعه تولیدکننده نفت با در نظر گرفتن شرایط ویژه این ک شورها میتواند مفید با شد
(تیروال و مککامبی.)1979 ،1
هدف این مطالعه ،مقایسیه و بررسیی اعتبار قانون تیروال یا مدل رشید محدود شیده تراز
پرداختها در کشییورهای در حال توسییعه تولیدکننده و صییادرکننده نفت اسییت .برای این
منظور دو گروه از کشیییورهای در حال توسیییعه تولیدکننده نفت با توجه به متوسیییط تولید
روزانه نفت انتخاب شییدهاند؛گروه اول ،کشییورهای ایران ،عربسییتان ،ونزوئال و مکزیک با
متوسط تولید روزانه بیشتر از دو میلیون بشکه و گروه دوم ،کشورهای مصر ،الجزایر ،نیجریه
و اندونزی با متوسیییط تولید روزانه کمتر از دو میلیون بشیییکه ،مورد مطالعه قرار میگیرند.
تفاوت این مطالعه با مطالعات قبل در این زمینه ،تاکید بر تئوری اسییتاندارد تقاضییای واردت
مبتنی بر قیمت های نسیییبی و درآمد داخلی ،محاسیییبه و لحاظ کردن تغییرات قیمت های
ن سبی،ک ششهای قیمتی تقا ضای واردات و صادرات با ا ستفاده از رویکرد کالمن فیلتر 2در
اندازهگیری مدل رشیید تیروال و اسییتفاده از روش پنل دیتا برای آزمون اعتبار قانون تیروال
ا ست .با توجه به اینکه این نظریه بیانگر رابطه بلندمدت بین و ضعیت تراز پرداختها و نرخ
رشیید اقتصییادی اسییت از متوسییط نرخ رشیید  10سییاله (دورههای همپوش) 3برای محاسییبه و
مقایسه رشد محدودشده تراز پرداختها با رشد واقعی استفاده می شود .این مدل طی دوره
 1960-2016مورد آزمون قرار میگیرد .ابتدا همانباشیییتگی توابع تقاضیییای صیییادرات و
1- Thirlwall and McCombie
2- Kalman Filter
3- Overlapping Periods
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واردات با استفاده از روش  ARDLو آزمون کرانه پسران و گریگوری -هانسن 1با توجه به
احتمال شییکسییت سییاختاری بررسییی میشییود .سییپس کشییشهای درآمدی و قیمتی توابع
تقا ضای واردات و صادرات در بلندمدت با روش  ARDLو کالمن فیلتر محا سبه و ر شد
مبتنی بر تراز پرداختها یا الگوی رشیید تیروال در فرمهای مختلف برآورد و سییپس اعتبار
مدل تیروال با توجه به مقایسییه متوسییط رشیید واقعی و رشیید محدود شییده تراز پرداختها،
روش مککامبی 2برای هر یک از ک شورها و سپس روشگریگور و ا سوالز 3با ا ستفاده از
رویکرد پنل دیتا برای دو گروه از کشورهای در حال توسعه نفتی بررسی میشود.
سیییازماندهی مقاله به این صیییورت اسیییت که در بخش دوم به مروری بر الگوی رشییید
اقتصییادی و در بخش سییوم به معرفی الگوی رشیید محدود شییده تراز پرداختها ،پرداخته
می شود .در بخش چهارم مطالعات تجربی برر سی می شود .بخش پنجم به روش شنا سی و
ت صریح مدل اخت صاص دارد و در بخش ش شم نتایج تجربی مدل برر سی و تحلیل و بخش
آخر جمعبندی ارائه میشود.
 -2مبانی نظری :مروری بر الگوهای رشد اقتصادی
از دیدگاه تسلسل تاریخی ،نقطه شروع نظریات رشد اقتصادی با مقاله رمزی 4به سال 1928
آغاز شییده اسییت .تابع مطلوبیت جداییپذیر رمزی امروزه بهطور گسییترده به صییورت تابع
کاب -داگالس مورد اسیییتفاده قرار میگیرد .تا دهه  1960این نظریه چندان مورد اسیییتقبال
اقتصیییاددانان قرار نگرفت .از زمانی که رمزی نظریه خود را ارائه کرد تا اواخر دهه 1950
هارود )1939( 5و دومار)1946( 6کوشیییدند با اسییتفاده از تجزیهوتحلیلهای کینزینی و تابع
تولید توام با عدم جایگزینی دادهها (تابع تولید از نوع لئونتیف )7رشیید اقتصییادی را بسییط
دهند (گرجی و مدنی.)1388 ،
مدلهای رشد نئوکالسیکی در دهه  1950توسط سولو -سوآن 8گسترش یافت .در 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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ارائه شده سولو ( )1956رابطه بین پس انداز ،انبا شت سرمایه و ر شد اقت صادی برا ساس تابع
تولید کل توصیف شده است که در آن بازده ثابت نسبت به مقیاس ،بازده نزولی هر داده و
کشش جانشینی مثبت بین عوامل فرض میشود .سوان ( )1956دومین مطالعه مهم را در این
زمینه انجام داد و در نهایت مید )1961(1به نتایج م شابهی د ست یافت .از اوا سط دهه 1980
مطالعات رشیید اقتصییادی با کار رومر )1986(2و لوکاس)1988( 3آغاز شیید .مبنای نظریات
آن ها این بود که تغییر فنی ،نتی جه ف عال یت بازار در عکس الع مل به عالئم و انگیزه های
اقتصییادی اسییت و بنابراین درونزا اسییت .در نظریههای رشیید درونزا ،عوامل ایجادکننده
رشیید ،پویاییهای ناشییی از آنها و همچنین نیروهایی که بر انباشییت آنها تاثیر میگذارند،
بررسی شده است (جاللآبادی و بهرامی.)1389 ،
نسییل دوم مدلهای رشیید درونزا رومر ()1990گروسییمن و هلمپن )1991( 4آقیون و
هوایت ) 1992( 5نوآوری و ابداعات را پایه و اسیییاس فرایند رشییید اقتصیییادی در نظر
میگیر ند .در این مدل ها ،نوآوری و ا بدا عات نتی جه ف عال یت های تحقیق و توسییی عه در
بنگاه ها و سرریز دانش بینالمللی نا شی از تجارت بین الملل است و از این رو ،فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،اصلیترین تعیینکننده نرخ رشد اقتصادی محسوب میشوند .فعالیتهای
تحقیق و توسییعه ،تولید را از طریق افزایش تعداد و بهبود کیفیت نهادههای واسییطهای در
دسترس افزایش میدهد.
بیشییتر تئوریهایی که به بررسییی رشیید پرداختهاند ،عرضییهمحور 6بودهاند ،این در حالی
ا ست که ر شد عر ضهمحور در تخمین اثرات محدودیتهای مالی و تقا ضای کل بر ر شد
اقتصییادی موفق نبوده اسییت (تیروال و مککامبی .)2004 ،7یکی از عواملی که میتواند از
بعد تقاضییا تاثیر زیادی بر رشیید اقتصییادی داشییته باشیید ،محدودیت تراز پرداختها اسییت.
تجربه کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که مسیر رشد پایدار اقتصادی میتواند به
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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همچنین شیییوک در دوره های تجاری یا در جریان خالص سیییرمایه خارجی که بر تراز
پرداختها تاثیرگذارند ،میتواند رشیید کشییورهای در حال توسییعه را تحت تاثیر قرار دهد
(تیروال.)1979 ،
محدودیت تراز پرداختها می تواند مانع توسیییعه نرخ بلندمدت فعالیتهای اقتصیییادی
باشد؛ اساس این تئوری توسط تیروال 1مطرح شد که رشد اقتصادی را از جنبه تقاضا مورد
بررسییی قرار داد .بسیییاری از مطالعات از متغیر صییادرات برای توضیییح تفاوت نرخ رشیید
ک شورها در حال تو سعه ا ستفاده کردهاند و نتایج حا صل نیز مدلهای رشد نئوکال سیکی را
تایید میکند ،اما کار تیروال ،نوآوری و اهتمام در ایجاد و نقش تراز پرداخت ها به عنوان
تعیینکننده رشیید اقتصییادی بلندمدت اسییت .تیروال ( )1979معتقد اسییت که اخایر ارزی
خارجی مهمترین عامل سیییمت تقاضیییا اسیییت که بهطور بالقوه عامل محدودکننده رشییید
اقتصییادی در بلندمدت اسییت .به این ترتیب محدودیتهای رشیید ناشییی از تنگناهای ارز
خارجی را میتوان بوسیله مفهوم قاعده تیروال آنالیز و تجزیهوتحلیل کرد (پراتون.)2003 ،2
 -3چارچوب مدل رشد محدود شده تراز پرداختها
تیروال با توجه به اصییول تقاضییای موثر کینزین ها ،علت تفاوت و واگرایی قابل توجه در
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای کمتر توسعه یافته را مورد بررسی قرار میدهد.
او فرض میکند که تقاضیای صیادرات و واردات تابعی از قیمت داخلی صیادرات ) ،(Pdt
قیمت خارجی واردات)  (Pftو نرخ ارز) (Eبا کشییش ثابت ،درآمد خارجی)  (Yftو درآمد
داخلی )  (Ytاست .به این ترتیب توابع واردات و صادرات به صورت رابطههای ( )1و ()2
تعریف میشود.
( )1

P E
Mt = ( ft t⁄P )φ Ytπ

( )2

P
Xt = ( dt⁄P E )μ Yftε
ft t

dt

1- Thirlwall
2- Perraton
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در رابطه ( )1و ( Xt ،)2حجم حقیقی صادرات Mt ،حجم حقیقی واردات و μکشش قیمتی

تقاضییای صییادرات (φ ،)μ < 0کشییش قیمتی تقاضییای واردات ( ε ،)φ < 0کشییش
درآمدی تقاضییای صییادرات ( )ε > 0و πکشییش درآمدی تقاضییای واردات ()π > 0

است .نرخ رشد صادرات و واردات که بیانکننده تغییراتی لگاریتمی نسبت به زمان است به
صورت رابطههای ( )3و ( )4است.
( )3
( )4

) mt = φ(pft + et − pdt ) + π(yt
) xt = μ(pdt − pft − et ) + ε(yft

شرط تعادل  BOPبر ح سب پول داخلی برابری ارزش صادرات با ارزش واردات ا ست.
به بیان دیگر (رابطه (:))5
Pdt Xt = Pft Mt Et

( )5

در اقتصاد رشد ،شرط تعادل تراز پرداختها در طول زمان به این صورت است که نرخ
رشیید ارزش صییادرات برابر با نرخ رشیید ارزش واردات باشیید به این ترتیب (رابطه ( ))6را
خواهیم داشت.
( )6

pdt + xt = pft + mt + et

رابطه های ( )3و ( )4را در رابطه ( ) 6قرار داده تا نرخ رشییید سیییازگار با تعادل تراز
پرداختها حاصل شود و به این ترتیب رابطه ( )7را خواهیم داشت.
( )7

) (1 + μ + φ)(pdt − pft − et ) + ε(yft
π

= ybp

با فرض ثابت بودن اثر قیمتها در طول زمان ،قانون اولیه تیروال به صیییورت رابطههای
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( )8و ( )9تعریف میشود.

1

( )8
( )9

εyf⁄
π

= ybp

ybp = x⁄π

رشد محدود شده با تراز پرداختها بیان میکند که نرخ رشد یک کشور بهوسیله نسبت
ک شش درآمدی تقا ضا برای صادرات به ک شش درآمدی تقا ضا برای واردات ضرب در
رشیید درآمد جهانی تعیین میشییود .آنهایی که به رشیید صییادرات محور معتقدند در واقع
فرض می کنند نظریه محدودیت تراز پرداخت ها توضییییح دهنده تفاوت نرخ رشییید بین
ک شورها ا ست .البته باید به این نکته ا شاره کرد که نرخ ر شد صادرات یک سان ک شورهای
مختلف ،الزاما نرخ رشییید یکسیییان ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا نیازمندی های واردات ،باعث
تفاوت در ر شد ک شورها می شود .ارتباط بین نرخ ر شد یک ک شور و نرخ ر شد واردات،
کشش درآمدی تقاضا برای واردات است .با وارد کردن جریان سرمایه به مدل شرط تعادل
تراز پرداختها به صورت رابطه ( )10است.
()10

Pd X + K = Pf ME

در اقت صاد ر شد ،شرایط تعادل تراز پرداختها در طول زمان به این صورت ا ست که
مجموع نرخ رشیید ارزش صییادرات و نرخ رشیید جریان سییرمایه برابر با نرخ رشیید ارزش
واردات است (رابطه (.))11

 -1متغیرهای قیمتی ،درآمدی و صادرات در روابط ( )8( ،)7و ( )9میانگین هندسی نرخ رشد ساالنه هر یک از متغیرها
در دورههای همپوش ) 10 (Overlapping Periodsساله ه ستند که برا ساس آنها سری ر شد محدود شده تراز
پرداختها در هر فرم بهدست میآید.

9
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θ(pd + x) + τk = pf + m + e

()11

Pd X
Pd X + K
K
Pd X + K

=θ
=τ

در رابطه ( θ ،)11و  τبه ترتیب سهم صادرات و جریان سرمایه از کل درآمدهای ارزی
یا سهمی از واردات که تو سط درآمدهای صادراتی و جریان سرمایه تامین مالی می شود،
اسییت .در این شییرایط نرخ رشیید تعادلی تراز پرداختها به صییورت رابطههای ( )12و ()13
تعریف می شود.
()12
()13

θ(pd +μ(pd -pf -e))+ϵyf +τk=pf +φ(pf +e-pd )+πy+e
) (1 + θμ + φ)(pdt − pft − e) + θεyft + τ(k − pdt
π

= ybp

 -4مروری بر مطالعات تجربی
میگوئل و لدسما ) 1999( 1مدل تیروال را در اقتصاد اسپانیا در دوره زمانی 1965-1994
بررسییی کردند .روش تخم ین تابع تقاضییای واردات ،روش حداقل مربعات دو مرحلهای
ا ست و ر شد مح دود شده به صورت ن سبت ر شد صادرات به ک شش درآمدی واردات
تعریف می شیییود .با توجه به اینکه این نظریه بیانگر رابطه بلندمدت بین وضیییعیت تراز
2

پرداخت ها و نرخ رشد اقتصادی است از متوسط نرخ رشد  10ساله (دورههای همپوش)
برای مقایسیه رشید واقعی و رشید محدود شیده تراز پرداختها اسیتفاده می شیود .نتایج

بررسیییی گویای تایید قانون تیروال بوده و نرخ رشییید واقعی بسییییار مشیییابه نرخ رشییید
پیش بینی شده توسط مدل تیروال است.
جولیو لوپز و البرتو کروز )2000( 3مدل تیروال را برای چ هار کشیییور آمریکای التین
1- Miguel and Ledesma
2- Overlapping Periods
3- Julio Lopez and Alberto Cruz

 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي :ﺷﻮاﻫﺪي از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﯿﺮوال...

آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺑﺮزﯾـﻞ ،ﮐﻠﻤﺒﯿـﺎ و ﻣﮑﺰﯾـﮏ در دوره زﻣـﺎﻧﯽ  1965-1996ﺑﺮرﺳـــﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺑﺮاي اﯾﻦ
اﻣﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت رﺷــﺪ ﺻــﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي   1و
ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ روش ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﯽ ﯾﻮﻫﺎﻧﺴـﻮن 2ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﯽﺷــﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد  ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﺻــﺎدرات واﻗﻌﯽ
ﻫﻤﭽﻮن روﯾﮑﺮد ﯾﻮﻫﺎﻧﺴــﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷــﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮐﺸــﻮر و
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪل ﺗﯿﺮوال اﺳﺖ.
ﯾﻮﻧـﮓ ﺑﻮك ﺟﻮن (2009) 3ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـــﯽ و آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣـﺪل ﺗﯿﺮوال ﺑﺮاي دوره زﻣـﺎﻧﯽ
 1979- 2002اﻗﺘﺼـﺎد ﭼﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .او ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ  4و آزﻣﻮن ﮐﺮاﻧﻪ
ﭘﺴـﺮان 5اﺑﺘﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎي واردات را ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﮐﺸﺶ درآﻣﺪي ﺗﻘﺎﺿﺎي واردات ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺳـﭙﺲ رﺷـﺪ ﻣﺤﺪود ﺷـﺪه را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻧﺴـﺒﺖ رﺷـﺪ ﺻـﺎدرات و ﮐﺸـﺶ درآﻣﺪي ﺗﻘﺎﺿـﺎي
واردات ﺑﺮاي دوره ﻫﻤﭙﻮش  10ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ رﺷـﺪ واﻗﻌﯽ و رﺷـﺪ
ﻣﺤـﺪود ﺷـــﺪه در دورهﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑـﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ آﻧـﺎﻟﯿﺰ وارﯾـﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺘﻮﺳـــﻂ
رﺷــﺪ واﻗﻌﯽ ) (9/25و رﺷــﺪ ﻣﺤﺪود ﺷــﺪه ) (8/55آزﻣﻮن ﻣﯽﺷــﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ در
ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري  5درﺻـﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺘﻮﺳـﻂ دو ﻧﺮخ رﺷـﺪ اﺳـﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪل ﺗﯿﺮوال اﺳـﺖ و ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﭼﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد
ﭼﯿﻦ دارد.
ﺟﻌﻔﺮيﺻــﻤﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (2011) 6ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدي و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ در
ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣـﺪل ﺗﯿﺮوال ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄـﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮاﺳـــﺎس ﻣـﺪل ﭘـﺎﯾـﻪاي ﺗﯿﺮوال راﺑﻄـﻪ رﺷـــﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪل  در دوره زﻣﺎﻧﯽ 1971-2007ﻣﻮرد
ﺗﺠﺰﯾـﻪوﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم ﺗـﺎﯾﯿـﺪ ﻣـﺪل ﭘـﺎﯾـﻪاي ﺗﯿﺮوال در اﻗﺘﺼـــﺎد
اﯾﺮان اﺳﺖ.
در ﻣﻄـﺎﻟﻌـﻪ ارﻫـﺎن ﮐـﺎﻧﮑـﺎل و اﺗﯿﻼ ﮔﻮﮔﺴـــﻪ (2013) 7ﻣـﺪل رﺷـــﺪ ﻣﺤـﺪود ﺷـــﺪه ﺗﺮاز
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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پرداختها(مدل پایه) در اقتصیییاد ترکیه برای دوره زمانی  1968-2011با اسیییتفاده از آنالیز
همانباشتگی یوهانسون آزمون شده است .برای این هدف ارتباط پویای بلندمدت بین تولید
ناخالص و صییادرات با این روش آزمون شییده اسییت .یافتهها بیانگر اعتبار قانون تیروال در
اقتصاد ترکیه است.
اسییماعیل فسییانیا و اسییماعیل اولیعمی ) 2018( 1مدل تیروال را در دوره زمانی -2012

 1980برای اقت صاد نیجریه با ا ستفاده از تکنیک  ARDLمورد برر سی قرار دادهاند .نتایج
ن شان میدهد واردات با قیمت های ن سبی و درآمد در بلندمدت هم انبا شتگی دا شته و نرخ
رشییید پیش بینی شیییده با مدل تیروال معادل نرخ رشییید واقع ی بوده و این امر بیانگر اعتبار
قانون تیروال است.
اح سانی و طاهری ( )1397دو فرم پایهای الگوی تیروال؛ یعنی ن سبت ر شد صادرات به
کشیش درآمدی واردات و حاصیل ضیرب کشیش تقاضیای صیادرات در درآمد جهانی به
ک شش درآمدی واردات در اقت صاد ایران برای دوره زمانی  1363-1392مورد برر سی قرار

دادهاند .در این مطالعه کشیییشهای درآمدی واردات و صیییادرات با دو الگوی  ARDLو
الگوی کالمن فیلتر محا سبه و ر شد محدود شده تراز پرداختها برر سی شده ا ست .نتایج
بیانگر عدم تایید مدل پایهای تیروال در اقتصاد ایران است.
 -5روششناسی و تصریح مدل
بررسییی رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسییی با روش همانباشییتگی از مباحت مهم
اقتصییاد سیینجی اسییت .وجود همانباشییتگی بین مجموعهای از متغیرها اقتصییادی به این معنی
اسیییت که رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد .از میان روش های مهم میتوان به روش
انگل و گرنجر ،2روش یوهانسیییون ،پارک و شیییین 3اشیییاره کرد .در تمام این روشها الزم
است متغیرهای مورد بررسی دارای مرتبه همگرایی برابر یک باشند.
آزمون انگل و گرنجر دو مرحلهای ،یک روش سییاده و در عین حال رایج برای آزمون
همانباشییتگی اسییت که براسییاس آن در مرحله اول درجه مانایی متغیرها تعیین میشییود .در
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

 12محدوديت تراز پرداختها و رشد اقتصادي :شواهدي از قانون تيروال...

تعادلی بلندمدت بررسییی میشییود .اگر جمالت پسییماند مانا باشیید ،رابطه تعادلی بلندمدت
وجود دارد .روش هایی همچون انگل-گرنجر در مطالعاتی که با نمونه های کوچک(تعداد
مشاهدات کم) سروکار دارند بهدلیل در نظر نگرفتن واکنشهای پویای کوتاهمدت موجود
بین متغیرها ،اعتبار الزم را ندارند؛ چراکه برآوردهای حاصیییل از آنها بدون تورش نبوده و
در نتیجه انجام آزمون فرضیییه با اسییتفاده از آمارههای آزمون معمول ،بیاعتبار خواهد بود.
بههمین دلیل استفاده از الگوهایی که پویاییهای کوتاهمدت را در خود داشته باشند و منجر
به برآورد ضرایب دقیقتری از الگو شوند ،مورد توجه قرار میگیرند؛ از جمله این روشها،
روش خود توضییییح برداری با وقفه گسیییترده و روش آزمون کرانه یا روش خود توضییییح
برداری غیرمقید است .در این روش برای بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت ،مدلی مانند
معادلهای به شکل رابطه ( )14تخمین زده میشود.
()14

k

k

k

∆Yt =α+ ∑ bi0 ∆Yt-i + ∑ bi1 ∆X1t-i +..+ ∑ bin ∆Xnt-i +ε
i=0

i=0

i=1

در روش خود توضییییح برداری با وق فه گسیییترده و روش آزمون کرا نه ،وجود راب طه
بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسیییی به وسییییله محاسیییبه آماره  Fبرای آزمون معنیداری
1

سییطوح با وقفه متغیرها در فرم تصییحیح خطا مورد آزمون قرار میگیرد .پسییران و دیگران
( )1997مقادیر بحرانی مناسییب را متنا ر با تعداد رگرسییورها و اینکه مدل شییامل عرض از

مبدا و روند اسیییت یا نه ،محاسیییبه کردهاند .آنها دو گروه از مقادیر بحرانی ارائه کردهاند؛
دسته اول بر این اساس است که تمامی متغیرها مانا هستند و دیگری بر این اساس که همگی
متغیرها نامانا باشییند که با یک بار تفاضییلگیری مانا میشییوند .اگر آماره  Fمحاسییباتی در
خارج از این محدوده قرار گیرد یک تصیییمیم قطعی بدون توجه به اینکه متغیرها ) I(0یا
) I(1با شد ،گرفته می شود .در این صورت اگر  Fمحا سباتی بی شتر از محدوده باالیی با شد،
فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد می شود و اگر کمتر از کرانه پایین باشد،
فرضییییه صیییفر مبنی بر عدم رابطه بلندمدت پذیرفته میشیییود .اگر  Fمحاسیییباتی در بین دو
محدوده قرار گیرد ،نتایج اسییتنباط غیرقطعی و وابسییته به این اسییت که متغیرها ) I(0یا )I(1
1- Pesaran et al.
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باشند (پسران و همکاران.)1997 ،
همانطور که اکر شییید برای سییینجش روابط بلندمدت بین متغیرها از رویکرد آزمون
کرانهها یا مدل  ARDL − UECMارائه شیییده توسیییط پسیییران و همکاران ( )2001اسیییتفاده
می شود .روش آزمون کرانهها تنها بر پایه تخمین یک مدل تصحیح خطای غیرمقید UECM

است .این رویکرد برتری اساسی نسبت به سایر روشهای مرسوم مورد استفاده برای آزمون
همانباشتگی دارد؛ اول آنکه این رویکرد صرفنظر از اینکه متغیرهای توضیحی فقط جمعی
از مرتبه صفر ) I(0یا فقط جمعی از مرتبه یک ) I(1با شد ،مورد ا ستفاده قرار میگیرد .این
مسیییاله عدم اطمینان ناشیییی از یک مرحله پیش آزمون به منظور تعیین مرتبه جمعی بودن
متغیر های ت حت بررسیییی را از بین می برد .دوم آن که روش آزمون کرا نه برای تحل یل
همانباشتگی در مورد مطالعات نمونه کوچک قوی است (پسران و همکاران.)2001 ،
بنابراین برای سییینجش روابط بلند مدت بین متغیرها از رویکرد آزمون کرانه ها یا مدل
ارائه شییده توسییط پسییران و همکاران ()2001؛ یعنی  ARDL − UECMو با توجه به احتمال
وجود شکست ساختاری دادهها از آزمون همانباشتگی گریگوری -هانسن استفاده میشود.
برای بررسی و آزمون مدل تیروال ابتدا باید کششهای بلندمدت متغیرهای مورداستفاده
در مدل رشییید تیروال محاسیییبه شیییود .به این ترتیب در ابتدا با بهکارگیری رویکرد آزمون
کرانههای پ سران و همکاران ( )2001و آزمون گریگوری -هان سن ،وجود ارتباط بلندمدت
بین متغیرهای تشییکیلدهنده توابع تقاضییای صییادرات و واردات مورد بحث و بررسییی قرار
میگیرد ،به این ترتیب تابع تقا ضای واردات و صادرات برا ساس روش پ سران و همکاران
( )2001به صورت رابطه ( )15و ( )16تعریف می شود.
pf e

()15

)
t−1

pd

( ∆lnmt = β0 + β1 lnmt−1 + β2 lnyt−1 + β3 ln
l

+ ∑ bi1 ∆lnmt−i

)

+ ut
t−i

pf e
pd

k

i=1
q

( + ∑ b2i ∆lnyt−i + ∑ b3i ∆ ln
i=0

i=0
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()16

)

pd
pf e

( ∆lnxt = β0 + β1 lnxt−1 + β2 lnyf(t−1) + β3 ln
l

+ ∑ b1i ∆lnxt−i

)

+ ut
t−i

pd

pf e

k

i=1
q

( + ∑ b2i ∆lnyf(t−i) + ∑ b3i ∆ ln
i=0

i=0

در روابط ( )15و ( ،)16پارامترهای  biبه عنوان تخمین پویای کوتاهمدت  ARDLهسیییتند و
 βiضرایب بلندمدت را ت شکیل میدهند .همچنین  pf ،pd ،yf ،yt ،xt ،mtو  eبه ترتیب مقدار
وا ردات ،مقدار صیییادرات ،درآمد داخلی ،درآمد خارجی ،قیمت داخلی ،قیمت خارجی و
نرخ ارز اسییت .برای سیینجش وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها ،آماره آزمون تحت فرض
صیییفر مبنی بر اینکه همه پارامترهای متغیرهای تاخیری از لحاظ آماری برابر صیییفر اسیییت،
محاسبه میشود ( عدم همانباشتگی) بنابراین.H0 = β1 = β2 = β3 = 0 :

پس از آزمون همانبا شتگی و محا سبه ک ششهای بلندمدت درآمدی و قیمتی ،همچنین
محا سبه ک ششهای قیمتی و درآمدی با رویکرد کالمن فیلتر برای هر ک شور ر شد محدود
شیییده تراز پرداخت ها ( مدل تیروال) با توجه به فروض مختلف اکر شیییده و با تو جه به
رابطههای ( )8( ،)7و ( )9محا سبه می شود .با توجه به اینکه این نظریه بیانگر رابطه بلندمدت
بین وضعیت تراز پرداختها و نرخ رشد اقتصادی است چنانکه میگوئل و لدسما ( )1999و
یونگ بوک جون ( )2009بیان میکنند از متو سط نرخ ر شد  10ساله (دورههای همپوش)

1

برای محا سبه و مقای سه ر شد واقعی و ر شد محدود شده تراز پرداختها ا ستفاده می شود.
محاسبه متوسط رشد  10ساله( همپوش) به این صورت است که ابتدا رشد ساالنه هر یک از
متغیرهای صادرات ،قیمتهای داخلی وخارجی ،نرخ ارزو درآمد خارجی بهدست آورده و
سییپس متوسییط هندسییی  10سییاله در دورههای  1962-1971 ،1961-1970تا 2007-2016
محاسیییبه میشیییود .در نهایت با توجه به هر یک از رابطههای ( )8( ،)7و ( )9سیییری رشییید
محدود شده تراز پرداختها بهدست میآید.
در مرحله سییوم برای آزمون الگوی تیروال ،متوسییط نرخ رشیید پیشبینی شییده با مدل
1- Overlapping Periods
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تیروال ( سری ر شد محدود شده تراز پرداختها ،محا سبه شده برا ساس رابطههای ا شاره
شده) با متوسط نرخ رشد واقعی مقایسه و اعتبار مدل تیروال بررسی می شود .همچنین برای
آزمون قدرت پیشبینی مدل تیروال رو شی تو سط مک گریگور و ا سوالز ( )1985و حالت
اصالح شده آن توسط مککامبی ( )1989معرفی شد .مک گریگور و اسوالز ( )1985بیان
کردند که قدرت پیشبینی یک مدل را میتوان با رگرس کردن نرخ رشییید واقعی بر نرخ
رشد پیشبینی شده یا رشد محدود شده ترازپرداختها؛ یعنی  y = α + βybp + ϵوآزمون
فرضیییه } H0 = {α = 0, β = 1بررسییی کرد .اگر این دو شییرط برقرار باشیید ،نرخ رشیید
پیشبینی شیده با مدل تیروال به عنوان تخمین زننده مناسیبی از نرخ رشید واقعی میتوان در
نظر گرفت .روش دیگر مککامبی برای بررسییی اعتبار قانون تیروال به این صییورت اسییت
که ابتدا متوسییط کشییش درآمدی واردات که رشیید محدود شییده را با رشیید واقعی برابر

میکند ) ̇ (πدر فرمهای مختلف محاسبه کرده و سپس فرضیه ̅̇ H0 : π = πبا استفاده از آماره

 tآزمون می شود .تایید فرضیه صفر بیانکننده تایید اعتبار قانون تیروال و رد آن نشان دهنده
رد اعتبار قانون تیروال است.
 -6برآورد مدل و تحلیل نتایج
متغیرهای مورد اسیییتفاده برای برآورد توابع تقاضیییای صیییادرات و واردات متناسیییب با در
د سترس بودن دادهها در هر ک شور متفاوت ا ست .در تابع تقا ضای واردات به ترتیب حجم
واردات حقیقی یا مقدار واردات ،نسییبت قیمتها (شییامل شییاخص قیمت مصییرفکننده،
قیمتهای صادرات و واردات ،قیمت ضمنی تعدیلکننده تولید ناخالص و نرخ ارز ر سمی
یا نرخ بازاری ارز) و تولید ناخالص داخلی حقیقی و متغیرهای تابع صییادرات شییامل حجم
صادرات حقیقی یا مقدار صادرات ،ن سبت قیمتها ،تولید ناخالص حقیقی خارجی (تولید
ناخالص جهانی ،تولید ناخالص کشورهای اروپایی ،تولید ناخالص کشورهای ،OECDتولید
ناخالص ک شورهای آمریکای شمالی و یا متو سط تولید شرکای تجاری برای هر ک شور به
عنوان پراکسیییی درآمد خارجی اسیییتفاده میشیییود) اسیییت .با توجه به اینکه هدف مطالعه،
بررسی اعتبار مدل رشد محدودشده ترازپرداختها در کشورهای تولیدکننده نفت است به
همین دلیل و با توجه به دسترسی به اطالعات ،مطالعه شامل دو گروه از کشورهای در حال
توسییعه تولیدکننده نفت؛ یعنی ایران ،عربسییتان ،ونزوئال و مکزیک (متوسییط تولید روزانه
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نفت این کشییورها بیشییتر از دو میلیون بشییکه اسییت) و کشییورهای مصییر ،الجزایر ،نیجریه
واندونزی (متوسییط تولید روزانه نفت این کشییورها کمتر از دو میلیون بشییکه اسییت) اسییت.
دوره زمانی مطالعه  1960-2016است .منبع جمعآوری دادههای واردات ،صادرات ،درآمد
ملی هر کشییور و درآمد خارجی برای هر کشییور با توجه به شییرکای تجاری آن کشییور از
بانک جهانی و متغیرهای قیمتی؛ یعنی قیمت داخلی و خارجی و نرخ ارز از  IFSاست.
 -6-1آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته 𝐅𝐃𝐀 وآزمون کرانه
در تخمین مدلهای رگرسیییون به صییورت سییری زمانی ،بررسییی ایسییتایی سییریها دارای
اهمیت اسییت .نتایج بررسییی آزمون ریشییه واحد برای تابع واردات و صییادرات برای هر دو
گروه کشورهای در حال توسعه در جدولهای ( )1و ( )2پیوست قابل مشاهد است .براساس
مقادیر آماره آزمون و مقایسه آن با مقادیر بحرانی ،متغیرها در سطح یا در تفاضل مرتبه اول
مانا هسیییتند .بنابراین ،اسیییتفاده از روش  ARDLبرای برآورد مناسیییب اسیییت .همچنین نتایج

حا صل از آزمون کرانه توابع واردات و صادرات برای دو گروه ک شورهای در حال تو سعه
(جدول ( )5پیوست) نشان میدهد که مقادیر آماره  Fبرای تابع واردات و صادرات از کرانه
باال در سطح  5یا  10درصد بزرگتراست؛ بنابراین ،فرضیه صفر مبنی بر عدم همانباشتگی
یا عدم وجود رابطه بلندمدت رد می شود و متغیرهای ت شکیلدهنده توابع تقا ضای صادرات
و واردات طی دوره مورد بررسییی همانباشییته بوده و یک رابطه بلندمدت بین متغیرها برقرار
اسییت .با توجه به احتمال شییکسییت سییاختاری از آزمون زیوت-اندروز )1992( 1نیز برای
برر سی و آزمون ری شه واحدا ستفاده شده ا ست .به این ترتیب برا ساس آزمون ری شه واحد
زیوت -اندروز (جدول ( )8و ( )9پیوسیییت) نتایج نشیییان میدهد که متغیرها در سیییطح یا
تفا ضل مرتبه اول مانا ه ستند .همچنین با توجه به احتمال شک ست ساختاری ،نتایج آزمون
هم انباشتگی گریگوری -هانسن (جدول ( )10و ( )11پیوست) گویای همانباشتگی متغیرها
حداقل در یکی از روشهای آزمون همانباشتگی است .این امر بیانگر رد فرضیه صفر و در
نتیجه نشاندهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها است.

1- Zivot-Andrews
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 -6-2برآورد ضرایب بلندمدت (کششها) توابع تقاضای واردات و صادرات
پس از تایید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها ،ضییرایب بلندمدت و  ECMبرآورد میشییود.
برا ساس جدول( ،)1ضرایب برآورد شده ک شش درآمدی بلندمدت تابع تقا ضای واردات
در همه ک شورها مثبت و معنیدار و به ا ستثنای ونزوئال و اندونزی ک شش درآمدی واردات
پایین است .این امر منجر به افزایش رشد محدود شده تراز پرداختها و افزایش احتمال رد
اعتبار قانون تیروال خواهد شییید .کشیییش قیمتی بلندمدت واردات عالمت مورد انتظار را
دارند؛ یعنی منفی و معنیدار است و به استثنای مکزیک ،قدر مطلق آن کمتر از واحد است.
در واقع افزایش نسیییبت قیمت ها (خارجی به داخلی) تاثیر منفی بر واردات داشیییته و باعث
کاهش واردات میشود.
جدول  -1ضرایب بلندمدت توابع واردات و صادرات و ECM
صادرات

واردات
)ecm(−1
(-0/28)-3/06

π
(0/88)3/80

φ
(-0/58)-2/14

ε
(2/1)18/26

)ecm(−1
μ
(-0/52)-4/82( -0/77)-2/49

عربستان (-0/49)-6/20

(0/43)2/25

(-0/67)-3/27

(1/55)3/46

(-0/23)-4/56( -0/99)-2/09

ونزوئال (-0/67)-3/91

(1/8)6/74

(-0/45)-3/62

(1/03)6/69

(-0/68)-4/24( -0/29)-2/18

(-1/5)-9/87

(2/4)32/80

(-0/35)-4/16( -0/32)-2/65

(-0/53)-4/41( 0/99)15/62( -0/33)-3/80

(1/38)7/64

(-0/31)-3/74( -0/76)-3/36

ایران

مکزیک (1/17)19/71( -0/55)-5/75
مصر

الجزایر (-0/59)-4/70( -0/21)-2/52( 1/65)18/86( -0/52)-9/04( 0/87)16/03( -0/62)-6/14
(-0/61)-4/75

(0/86)7/98

(-0/62)-5/19( -0/25)-2/37( 1/75)12/15( -0/97)-5/42

نیجریه

اندونزی (-0/35)-3/89

(1/5)12/67

(-0/40)-4/56( -0/65)-2/67

(-0/55)-2/53

(1/72)5/59

ماخذ :یافتههای پژوهش

کشیییش بلندمدت تقاضیییای خارجی یا صیییادرات نسیییبت به درآمد خارجی در همه
کشییورهای مورد مطالعه مثبت و معنیدار اسییت و مقدار آن در همه کشییورها به اسییتثنای
ونزوئال که به یک نزدیک اسیییت ،باال بوده و این امر بیانگر تاثیر مثبت و باالی وضیییعیت
درآمد خارجی بر صیییادرات کشیییورهای مورد مطالعه اسیییت .به این ترتیب سیییطح درآمد
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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صادرات نسبت به قیمتها در همه کشورهای در حال توسعه است.
با توجه به نتایج فوق ضیییریب  ECMدر تابع تقاضیییای واردات و صیییادرات برای همه
ک شورها از نظر آماری معنیدارا ست و بیانگر سرعت تعدیل تقریبا منا سب ا ست .معنیدار
بودن ضیریب بیانگر وجود رابطه بلندمدت معنیدار بین متغیرهای الگو اسیت .نتایج حاصیل
از برآورد تابع تقاضیییای صیییادرات و واردات با لحاظ کردن متغیر مجازی برای برخی از
کشورها از جمله عربستان ،مصر ،نیجریه؛ یعنی شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت و برای
ایران ،متغیر جنگ و انقالب بوده که معنیدار هسیییتند .برای سیییایر کشیییورها متغیر مجازی
بیمعنی بوده است.
2
،XSC
در جدول های ( )3و ( )4پیوسیییت

 XN2 ،XH2و  XF2آماره های ضیییریب الگرانژ در

آزمونهای ت شخی صی ه ستند که به ترتیب همب ستگی سریالی ،واریانس ناهم سانی جمالت
پسیییماند ،نرمال بودن و تصیییریح فرم تابعی را مورد آزمون قرار میدهند .با توجه به این
آمارهها در دو الگوی برآورد شییده واردات و صییادرات ،فروض کالسیییک در سییطح 95
درصد اطمینان ،تامین میشود.
بعد از محاسییبه کشییشهای قیمتی و درآمدی ،رشیید محدود شییده تراز پرداختها به
ترتیب با توجه به رابطههای ( )8( ،)9و ( )7محا سبه و سپس به برر سی اعتبار قانون تیروال با
استفاده از مقایسه متوسط رشد محدود شده تراز پرداختها و رشد واقعی ،روش مککامبی
و روش مککریگور و اسوالز پرداخته میشود.
 -6-3مقایسه متوسط رشد واقعی و متوسط رشد محدود شده تراز پرداختها
براسیاس مطالعه ربیو و رولدان ،)2008( 1یانگ بوک ( ،)2009پائول ترنر )1999(2و اسیکار
ربیو )2012( 3برای برر سی اعتبار قانون تیروال ،متو سط ر شد واقعی و ر شد محدود شده،
مقای سه می شود .اگر متو سط ر شد واقعی از ر شد محدود شده ترازپرداختها بی شتر با شد،
بیانگر این اسییت که کشییور مزبور دارای کسییری خارجی بوده و از این نظر تراز پرداختها
محدودکننده رشد اقتصادی خواهد بود.
نتایج حا صل از مقای سه متو سط ر شد واقعی و ر شد محدود شده ن شان میدهد که
1- Rubio and Roldan
2- Paul Terner
3- Oscar Rubio
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متوسط رشد محدود شده تراز پرداختها (رابطه ())9؛ یع نی محاسبه رشد محدود شده
با تاکید بر رشد صادرات در همه کشورها به استثنای ایران ،ونزوئال و اندونزی بیشتر از
متوسیط رشید واقعی اسیت (جدول ( .)) 2بنابراین ،کشیورهای ایران ،ونزوئال و اندونزی
در این دوره کسیییری خارجی را تجربه کرده اند .در گروه دوم به اسیییتثنای اندونزی،
م تو سط ر شد واقعی از متو سط ر شد محدود شده کمتر ا ست؛ بنابراین ،در این ک شورها
ترازپرداختها محدود کننده ر شد واقعی نی ست .با توجه به اینکه در این فرم از محا سبه
ر شد محدود شده از ر شد صادرات ا ستفاده می شود ،علت کاهش ر شد محدود شده
ترازپرداخت ها در کشیییور ایران را می توا ن به کاهش رشییید (همپوش) صیییادرات در
سال های متمادی و در ک شورهای ونزوئال و اندونزی عالوه بر کاهش ر شد صادرات،
می توان به کشش باالی درآمدی واردات نسبت داد.
جدول  -2متوسط رشد واقعی و متوسط رشد محدود شده تراز پرداختها
رشد محدود
کشور

رشد واقعی

شده :رابطه
()9

رشد محدود

رشد محدود

کالمن فیلتر

شده :رابطه ( )8شده :رابطه ()7

ایران

Y
3 /3

*y
2 /1

**y
11/07

***y
11/13

y∗bp
6 /6

∗∗y
bp
9 /7

عربستان

2 /1

2 /8

10/77

5/05

3 /8

7 /9

ونزوئال

2 /5

1 /5

2/13

2 /3

1

1/22

مکزیک

4/27

7/98

6/85

6/86

8/16

4 /8

مصر

5 /1

6/54

4/25

5

5

3 /4

الجزایر

3 /7

5 /2

4 /9

5 /6

4/62

2/52

نیجریه

3 /7

6/06

5/43

2 /5

3 /8

3 /8

اندونزی

5 /2

4 /1

3/01

1

2 /9

2 /2

∗∗
∗
 ybpبه ترتیب ر شد محدود شده تراز پرداختها مبتنی بر رابطه ( )9و رابطه ( )8هر دو محا سبه شده برا ساس
 ybpو

نتایج برآورد به روش کالمن فیلتر
ماخذ:یافتههای پژوهش

نتایج حاصل از مقایسه رشد محدود شده (رابطه ())8؛ یعنی محاسبه رشد محدود شده با
تاکید بر درآمد خارجی با ر شد واقعی بیانگر این ا ست که در ک شورهای ونزوئال ،م صر و
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اندونزی متوسییط رشیید محدود شییده از متوسییط رشیید واقعی کمتر بود و بنابراین برای این
ک شورها از این منظر ترازپرداختها محدودکننده ر شد اقت صادی ا ست .در حالی که برای
دیگر کشورها متوسط رشد محدود شده از متوسط رشد واقعی بیشتر بوده ،ترازپرداختها
محدودکننده رشد نبوده و بنابراین اعتبار قانون تیروال تایید نمیشود.
در فرم سوم رشد محدود شده (رابطه ())7؛ ی عنی محاسبه رشد با توجه به اثر قیمتها
و درآمد خارجی ،نتایج ن شان می دهد که به ا ستثنای اندونزی و نیجریه که ر شد واقعی
اختالف زیادی با رشد محدود شده دارد و بیشتر است برای دیگر کشورها متوسط رشد
محدود شده از متوسط رشد واقعی بیشتر بوده یا اختالف چندانی بین دو نرخ رشد نبوده
و تراز پرداختها محدود کننده رشیید اقتصییادی نیسییت و در نتیجه اعتبار قانون تیروال
تایید نمیشود.
در دو فرم دیگر (

∗
 ybpو

∗∗
ybp

) ابتدا کشییشهای قیمتی و درآمدی با اسییتفاده از رویکرد

کالمن فیلتر برآورد (جدول ( )6و ( )7پیو ست) و سپس ر شد محدود شده تراز پرداختها
به ترتیب با توجه به رابطههای ( )9و ( )8محا سبه می شود و در نهایت متو سط ر شد محدود
شده و متو سط ر شد واقعی مقای سه می شود .نتایج ن شان میدهند در فرم اول؛ یعنی محا سبه
ر شد محدود شده با تاکید بر ر شد صادرات (رابطه ( ))9به ا ستثنای اندونزی و ونزوئال در
دیگر کشورها متوسط رشد محدود شده از رشد واقعی کمتر نبوده و بنابراین ترازپرداختها
محدودکننده رشیید واقعی نیسییت .نتایج حاصییل از محاسییبه رشیید محدود شییده در فرم دوم
(رابطه ( ))8نشییان میدهد که در گروه اول کشییورهای در حال توسییعه؛ یعنی کشییورها با
متوسط باالی تولید روزانه نفت به استثنای ونزوئال در دیگر کشورها متوسط رشد واقعی از
متو سط ر شد محدود شده کمتر ا ست و بنابراین قانون تیروال رد می شود ،اما در گروه دوم
ک شورها با متو سط پایین تولید روزانه نفت در بی شتر ک شورها متو سط ر شد محدود شده از
متوسییط رشیید واقعی کمتر اسییت؛ بنابراین تقاضییای کل از مجرای تراز پرداختها میتواند
محدودکننده رشد اقتصادی در این کشورها باشد.
 -6-4روش مککامبی
در روش مک کامبی ابتدا متوسط کشش درآمدی واردات که رشد محدود شده را با رشد

واقعی برابر میکند در فرمهای محتلف محا سبه کرده و سپس فر ضیه ̅̇ H0 : π = πبا ا ستفاده
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از آماره  tآزمون میشییود .تایید فرضیییه صییفر بیانکننده تایید اعتبار قانون تیروال و رد آن
نشاندهنده رد اعتبار قانون تیروال است .در فرم ضعیف مدل پایه π̇ ،برای هر دوره همپوش
 10ساله از رابطه
εyf
y

=

x

y

=

̇ πو در فرم قوی مدل پایه ̇ πبرای هر دوره همپوش  10ساله از رابطه

̈ πبه د ست میآید .در این دو حالت فرض می شود ر شد قیمتها در بلندمدت ثابت

هستند x .و  yبه ترتیب متوسط رشد صادرات هر  10سال همپوش و متوسط رشد واقعی هر
 10سال همپوش است .اگر فرض ثبات رشد قیمتها برقرار نباشد در این حالت ̇ πبرای هر
دوره همپوش  10ساله از رابطه  π⃛ = (1+μ+φ)(pdy−pf−e)+εyfحاصل می شود .سپس متوسط
̅

̇
 |T| = π−πحاصییل میشییود،
̇ πبرای کل دورهها محاسییبه میشییود و با آماره  Tکه از رابطه
σ
اعتبار تیروال در سطح  5در صد معنیداری برر سی می شود .نتایج این روش در جدول ()3

مشاهده میشود.
جدول  -3نتایج روش مککامبی
ایران

𝜋
0/88

̇̅
π
(1/95)4/6

̈̅
π
(1/52)2/78

π
̅⃛
(1/71)3/61

عربستان

0/43

(1/88)7/63

(1/82)7/31

(1/27)4/42

ونزوئال

1 /8

(0/62)4/37

(1/51)1/07

(1/62)0/66

مکزیک

1 /1

(1/98)7/33

(2/02)7/66

(1/89)6/58

مصر

0/99

(1/3)3/44

(0/80)2/1

(1/71)3/61

الجزایر

0/87

(1/39)10/4

(1/5)12/6

(1/3)8/6

نیجریه

0/86

(2/1)12/4

(1/5)6/4

(0/26)6

اندونزی

1 /5

(1/17)0/66

(0/91)1/18

(0/28)2/4

 اعداد داخل پرانتز مقدار قدر مطلق آماره  Tاست.ماخذ:یافتههای پژوهش

بررسی نتایج روش مککامبی نشاندهنده رد فرضیه صفر برای اغلب اقتصاد کشورهای
در حال تو سعه مورد مطالعه به ا ستثنای ونزوئال و اندونزی ا ست .بنابراین ،این نتایج گویای
رد اعتبار رشییید محدود شیییده تیروال در این کشیییورها و تایید اعتبار قاعده تیروال برای
اقتصادهای ونزوئال و اندونزی است.
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 -6-5نتایج روش مککریگور و اسوالز
در روش مک کریگور و اسوالز ،رشد واقعی بر رشد محدود شده (محاسبه شده با توجه به
رابطههای بیان شده) و با روش پنل دیتا رگرس کرده و فر ضیه  H0 = α = 0, β = 1آزمون
میشییود .برای آزمون فرضیییه صییفر ،ابتدا کشییورها به دو گروه (با توجه به متوسییط تولید
روزانه نفت) تقسیییم میشییوند .گروه اول با متوسییط تولید روزانه بیش از دو میلیون بشییکه
نفت؛ یعنی ایران ،عرب ستان ،ونزوئال و مکزیک و گروه دوم با متو سط تولید روزانه کمتر از
دو میلیون بشیییکه نفت؛ ،یعنی مصیییر ،الجزایر ،نیجریه و اندونزی و در نهایت برای هشیییت
کشور مورد مطالعه با استفاده از روش پنل دیتا ،رشد واقعی بر رشد محدود شده رگرس و
فر ضیه صفر آزمون می شود .نتایج حا صل از روش پنل دیتا برای گروه اول در جدول (،)4
برای گروه دوم در جدول ( )5و برای هشییت کشییور در جدول ( )6میتوان مشییاهده کرد.
تایید فرضیه صفر بیانگر تایید مدل تیروال و نشاندهنده این است که تقاضای کل از مجرای
تراز پرداختها میتواند محدودکننده رشد اقتصادی باشد.
نتایج حاصییل از آزمون والد برای فرضیییه  H0 = α = 0, β = 1و آزمون  Tبرای فرضیییه
 β = 1بیان کننده رد فرضییییه صیییفر در فرم های مختلف محاسیییبه رشییید محدود شیییده
ترازپرداختها و نشاندهنده عدم اعتبار قانون تیروال برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه
است .بنابراین ،برای کشورهای در حال توسعه ،محدودیت رشد اقتصادی ناشی از مجرای
تراز پرداختها نیست.
جدول  -4نتایج روش اسوالز و مککریگور(پنل دیتا)

prob
00

|t|′ F-Wald-Test
29/19
344/3

R2
0/68

β
(0/42)19/24

α
(1/54)4/06

6/76

0/39

(0/58)9/67

(-1/37)-2/7

∗∗ y = α + βy

0/30

(0/09)2/36

(2/46)4/25

∗∗∗

0/54

(0/19)13/8

(1/95)6/98

0/25

(0/20)7/2

(1/72)2/4

00

288/6

00

250/8

21/38

00

1616/5

56/3

00

408/26

28/2

́
|𝑡| قدر مطلق  tبراساس فرضیه β = 1اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  tاست.
ماخذ:یافتههای پژوهش

∗

y = α + βy
∗ y = α + βy
y = α + βy
∗
y = α + βybp
∗∗
y = α + βybp
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جدول  -5نتایج روش اسوالز و مککریگور(پنل دیتا)
|t|′
R2
0/14 28/67

β
(0/15)5/31

α
(3/76)7/89

0/11

(0/18)2/17

(3/79)9/3

∗ y = α + βy

(3/63)17/69

∗∗ y = α + βy

(4/01)7/59

∗∗∗ y = α + βy
∗
y = α + βybp

prob
00

F-Wald-Test
413/42

00

46/93

9/62

00

168/06

0/28 15/86

(0/30)6/82

00

262/57

0/07 22/86

(0/12)3/4

00

206/04

-0/59)-7/5( 0/26 20/06

(6/2)11/32

́
|𝑡| قدر مطلق  tبراساس فرضیه β = 1اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  tاست.
ماخذ :یافتههای پژوهش

∗

y = α + βy

جدول  -6نتایج روش اسوالز و مککریگور(پنل دیتا)
|t|′

R2
0/43

β
(0/31)16/4

α
(2/4)6/7

(0/48)9/9

prob
00

F-Wald-Test
635/7

35/58

00

192/29

10/6

0/32

∗

y = α + βy

(0/99)3/1

∗

y = α + βy

00

394/4

27/16

0/18

(0/15)4/8

(3/1)15/08

∗∗

00

1862/5

61/01

0/38

(0/18)14/03

(2/8)6/4

∗∗∗

00

543/4

32/49

0/24

(0/16)6/3

(3/01)15/91

́
|𝑡| قدر مطلق  tبراساس فرضیه β = 1اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  tاست.
ماخذ :یافتههای پژوهش

y = α + βy

y = α + βy
∗
y = α + βybp

نتایج حاصل از بررسی سه روش بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای
در حال تو سعه تولید کننده نفت ا ست .به این ترتیب از این منظر محدودیت های تقا ضا
نمیتواند عامل محدود کننده رشیید اقتصییادی باشیید .کمتر بودن رشیید واقعی از رشیید
محدود شیده در اقتصیاد کشیورهای در حال توسیعه نفتی را می توان به عواملی از جمله
نرخ پایین تر و کمتر ر شد جریان سرمایه ن سبت به نرخ ر شد حجم صادرات و اثر مثبت
قیمت های نسبی بر رشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد .بیشتر صادرات کشور
ایران را صادرات نفت به عنوان مواد اولیه تامین انرژی دیگر ک شورها و صادرات مواد
معدنی و پتروشیییمی تشییکیل می دهد و تقاضییا برای اغلب این مواد به دلیل پایین بودن
جانشییینی بی کشییش اسییت .عالوه بر این ،به خاطر وابسییتگی تولید داخلی به مواد اولیه،
کاالهای واسطهای و سرمایه ای و نیاز اساسی کشور به کاالهای اساسی و دارو ،کشش
واردات ما نیز بسییییار پایین اسیییت (شیییاکری .) 1395 ،بنابراین ،می توان انتظار داشیییت
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مجموع قدرمطلق کشیییش های قیمتی صیییادرات و واردات کمتر از یک باشییید .ترکیب
صیییادرات ایران به گونه ای اسیییت که بخش قابل مالحظه ای از صیییادرات کشیییور را
صیییادرات نفت و مشیییتقات نفتی تشیییکیل می دهد و تقاضیییا برای عمده ترین کاالهای
صیییاد راتی تحت تاثیر عوامل بنیادی از جمله بازاریابی مناسیییب ،وضیییعیت اقتصیییادی
کشیییورهای وارد کننده و تحریم ها بوده اسیییت نه قیمت این کاالها .به دلیل تحریمها و
چالش های سیا سی صادرات نفت دچار نو سان بوده ا ست ،اما در کل صادرات از روند
تقریبا باثبات و مثبتی برخوردار بوده اسییت  .عالوه بر این ،وضییعیت خالص صییادرات به
عنوان مهم ترین بخش تراز پرداخت ها به استثنای سال های جنگ از روند باثبات و مثبت
برخوردار اسییت .بنابراین ،فارا از وضییعیت کسییب وکار و شییرایط اقتصییادی ،وضییعیت
صادرات به خصوص صادرات نفت به عنوان عمده صادرات کشور و تامین کننده انرژی
کشیییورهای وارد کننده ،تقریبا از وضیییعیت باثباتی برخوردار بوده اسیییت .به این ترتیب
عوامل تعیین کننده بخش خارجی؛ یعنی صییادرات و واردات کمتر محدود کننده رشیید
اقتصییادی بودهاند و می توان انتظار داشییت که تقاضییای کل از مجرای تراز پرداختها
محدودیتی بر رشد اقتصادی ایجاد نکند.
به نظر می رسد شرایط ساختاری اقتصاد ،عوامل نهادی و رشد موجودی سرمایه بیش از
هر عا مل دیگری عوا مل تعیین کننده رو ند رشییید اقتصیییادی ایران بوده اسیییت .در واقع
محدودیتهای رشیید اقتصییادی همراه با نوسییانات زیاد آن با وجود دسییتیابی به درآمدهای
سییرشییار نفتی در برخی دوره ها در کنار عدم رشیید بهرهوری سییرمایه گویای این اسییت که
اقتصیییاد ایران از مشیییکالت سیییاختاری و نهادی بلندمدت رنج میبرد .در کنار مشیییکالت
سییاختاری ،وضییع تحریمها در مقاطع مختلف و اعمال سیییاسییتهای اقتصییادی نامناسییب
موجبات کاهش ر شد سرمایه گذاری و ر شد اقت صادی شده ا ست .بنابراین ،عوامل ا صلی
محدودکننده ر شد اقت صادی در ک شورهایی همچون ایران را نه در متغیرهای ت شکیلدهنده
حسییاب جاری ،بلکه در عدم رشیید سییرمایهگذاری مناسییب ،بهرهوری پایین عوامل تولید و
رشد موجودی سرمایه به عنوان عامل تعیینکننده رشد تولید در بلندمدت و در واقع عوامل
بخش عرضه باید جستوجو کرد.
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 -7جمعبندی و نتیجهگیری
شیوه اصلی نگرش تئوری رشدکالسیکها و نئوکالسیکها در تجزیهوتحلیل عملکرد رشد
کشیییورها تمرکز بر وجود منابع و عوامل عرضیییه اسیییت و به این ترتیب تفاوت نرخ رشییید
ک شورها را تو ضیح میدهند .در حقیقت نتایج حا صل از مطالعات پی شگام در این زمینه که
در چارچوب دیدگاه نئوکالسیییک ها مطرح بوده اسییت ،نشییان میدهد تفاوت نرخ رشیید
محصول با استفاده از تابع تولید و عوامل تولید قابل توضیح است و بیشترین تاکید آنها بر
انباشت سرمایه و تکنولوژی است .برای کینزینها ،این تقاضا است که سیستم اقتصادی را
تحریک میکند و عرضیه با این تقاضیا تطبیق مییابد .با بهکارگیری این شییوه ،تفاوت نرخ
رشیید به این دلیل اسییت که رشیید تقاضییا متفاوت اسییت .یکی از عواملی که میتواند از بعد
تقا ضا تاثیر زیادی روی ر شد اقت صادی دا شته با شد ،و ضعیت تراز پرداختها ا ست .مدل
ر شد تیروال به برر سی محدودیت ایجاد شده برای ر شد از ناحیه تراز پرداختها میپردازد
و مبنای این مدل بر این مو ضوع ا ستوار ا ست که و ضعیت تقا ضای خارجی ( صادرات) و
اخایر ارزی میتواند عاملی تعیین کننده در روند رشییید اقتصیییادی کشیییورها باشییید .در
ک شورهای صادرکننده نفت ،ر شد اقت صادی تحت تاثیر صادرات نفت ،واردات کاالهای
سرمایهای و وا سطهای و و ضعیت اخایر ارزی این ک شورها قرار دارد .مطالعه حا ضر مدل
ر شد محدود شده تراز پرداختها را برای اقت صاد در حال تو سعه تولیدکننده نفت در دوره
زمانی  1960-2016بهکار برده و به مقایسه نتایج حاصل از آن پرداخت .در این راستا ،با در
نظر داشییتن اینکه در کشییورهای صییادرکننده نفت (با توجه به نوسییانات زیاد قیمت نفت)،
وضییعیت اخایر ارزی اثرگذاری قابلتوجهی بر وضییعیت تراز پرداختها دارد -با توجه به
اینکه تابع سیینتی واردات در مطالعات پیشییین داخلی و خارجی به کار رفته اسییت -در این
مطالعه نیز تابع واردات متاثر از درآمد خارجی و ن سبت قیمتها تعریف و بهکارگرفته شد.
همچنین برای اسیییتحکام بیشیییتر نتایج از هر دو فرم ضیییعیف و قوی مدل پایه تیروال و مدل
گسترده تیروال برای بررسی روابط استفاده شد.
برای برآورد کشییشهای قیمتی و درآمدی واردات و صییادرات و آزمون همانباشییتگی
بلندمدت ،الگوی  ARDLو آزمون کرانههای پسران و شین مورد استفاده قرار گرفت .سپس
رشییید محدود شیییده ترازپرداختها با اسیییتفاده از فروض مختلف و به صیییورت دورههای
همپوش  10ساله محاسبه و با رشد واقعی مقایسه شد .همچنین بررسی اعتبار قانون تیروال با
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ا ستفاده از مقای سه متو سط ر شد محدود شده ترازپرداختها در فرمهای مختلف و متو سط
رشیید واقعی ،روش مکگریگور و اسییوالز ( )1985و روش مککامبی ( )1989انجام شیید.
نتایج نشیییان دهنده عدم تایید قانون تیروال در اغلب اقتصیییاد کشیییورهای در حال توسیییعه
تولیدکننده نفت اسییت .کمتر شییدن رشیید واقعی از رشیید محدود شییده ترازپرداختها در
اقتصییادهایی از جمله ایران را میتوان به عواملی از جمله نرخ پایینتر رشیید جریان ورودی
سییرمایه نسییبت به نرخ رشیید حجم صییادرات و اثر مثبت و باالی درآمد خارجی بر رشیید
محدود شده تراز پرداختها ن سبت داد .صادرات نفت و م شتقات نفتی به عنوان عمدهترین
بخش صادرات ایران کشش اندکی دارد و بیش از آنکه تحت تاثیر وضعیت قیمتهای این
کاالها باشد تحت تاثیر عوامل بنیادی و سیاسی است .زمانی که اقتصاد به صادرات یک یا
چند محصول خاص وابسته باشد ،نوسانات جهانی ،قیمت و تقاضای آن محصوالت را دچار
نوسان میکند و در نتیجه درآمدهای ارزی ناشی از تجارت و رشد اقتصادی را دچار نوسان
میکند (عزیزی ،پدرام و عزیزی ،) 1397 ،اما با توجه به روند تقریبا مثبت و ثابت خالص
صیییادرات در ایران به عنوان مهم ترین بخش تراز پرداخت ها می توان انتظار داشیییت که
تقاضای کل از مجرای تراز پرداختها محدودیتی بر رشد اقتصادی ایجاد نکند.
ترکیب صادرات ایران به گونهای است که بخش قابل مالحظهای از صادرات کشور را
صادرات نفت و م شتقات نفتی ت شکیل میدهد و تقا ضا برای عمدهترین کاالهای صادراتی
تحت تاثیر عوامل بنیادی از جمله بازاریابی مناسب ،وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده
و نیاز این ک شورها به انرژی و یا مح صوالت پترو شیمی بوده ا ست نه قیمت این کاالها .به
دلیل تحریمها و چالشهای سیاسی صادرات نفت در برخی برههها دچار نوسان بوده است،
اما در مجموع صادرات از روند تقریبا باثباتی برخوردار بوده است.
واردات کشییور به طور عمده از محل درآمد صییادرات نفت و پتروشیییمی تامین شییده و
روند آن کمتر تابعی از سایر متغیرها و وضعیت اقتصادی داخلی بوده است و به همین دلیل
خالص صادرات هم به ا ستثنای سالهای جنگ همواره مثبت بوده ا ست .بنابراین ،و ضعیت
صادرات ،واردات و تراز پرداختها فارا از وضعیت کسبوکار و شرایط اقتصادی داخلی
بوده است.
صادرات نفت و م شتقات نفتی منابع ارزی موردنیاز سایر بخشهای اقت صادی را فراهم
کرده است و با تزریق درآمدهای نفتی ،محدودیت ارزی چندانی برای رشد سایر بخشهای
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اقتصادی وجود نداشته است ،بلکه شرایط ساختاری اقتصاد ،عوامل نهادی و بهرهوری پایین
بیش از هر عامل دیگری محدودکننده روند رشید اقتصیادی کشیورهای نفتی همچون ایران
بوده است.
با بررسی عملکرد اقتصاد ایران ،عدم رشد باالی اقتصادی را میتوان به مواردی همچون
عدم تنا سب بین رفیتها و عملکرد اقت صاد ،تعارض بین اهداف و عملکردهای اقت صادی،
عدم تعادلهای پولی و مالی و کسییری بودجه دولت ،مغشییوش بودن فکییای کسییبوکار،
افزایش مخاطرات فعالیتهای اقت صادی و در نتیجه به خطر افتادن سرمایهگذاری و افزایش
فعالیتهای نامولد و واسییطه گری ،دخالت دولت در فعالیتهای اقتصییادی که خود موجب
عدم تخصیص بهینه منابع جهت سرمایهگذاری در بخشهای مولد و در نتیجه کاهش انگیزه
سییرمایهگذاری و بهرهوری میشییود ،نسییبت داد .همچنان که پس یران و ناگنت )2007( 1در
آنالیز عملکرد رشیید اقتصییادی کشییورهای منا هم اشییاره میکنند ،کارایی پایین سییرمایه،
بهره وری پایین ،کیفیت پایین سیییرمایه انسیییانی و نهاد ها ،عقب افتادن این مناطق از لحاظ
کیفیت بوروکراسییی و محیط کسییبوکار و تجارت که خود باعث کاهش انگیزه فعالیت و
سرمایهگذاری می شود نقش مهمی در عملکرد پایین فعالیت و رشد اقتصادی این ک شورها
ایفا میکند.
بنابراین به نظر میر سد ،در اقت صاد ایران عوامل ا صلی محدودکننده ر شد اقت صادی را،
نباید در متغیرهای تشییکیلدهنده حسییاب جاری جسییتوجو کرد ،بلکه مواردی چون عدم
ر شد سرمایهگذاری منا سب ،بهرهوری پایین عوامل تولید و ر شد موجودی سرمایه که در
واقع عوامل بخش عرضه هستند به عنوان عامل تعیینکننده رشد تولید در بلندمدت محسوب
می شوند .بنابراین ،تحقق ر شد پایدار م ستلزم اعمال سیا ستهای منا سب در را ستای ایجاد
سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سطح کالن ،بهبود نظام تامین مالی برای سرمایهگذاری
و بهبود بهرهوری عوامل تولید جهت تقویت تولید داخلی است.

1- Pesaran and Nugent
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پيوست
جدول  -1آزمون ریشه

واحد ADF

مکزیک

ونزوئال

عربستان

ایران

مقادیر

متغیر

-6/01

-6/85

-6/45

-4/97

آماره

-2/91

-2/93

-2/93

-2/91

بحرانی

d log m

-7/75

-7/56

-6/69

-6/99

آماره

-2/91

-2/93

-2/92

-2/91

بحرانی

-5/93

-5/85

*-3/36

-4/28

آماره

-2/91

-2/91

-2/92

-2/91

بحرانی

-6/04

-7/94

*-2/94

-6/38

آماره

-2/91

-2/91

-2/92

-2/91

بحرانی

-7/39

-7/24

-6/33

-7/008

آماره

-2/91

-2/93

-2/92

-2/91

بحرانی

*-3/39

-4/26

-4/98

-4/65

آماره

-2/91

-2/91

-2/92

-2/91

بحرانی

pf ∗ e
( d log
)
pd
d log yt
d log x
pd
)
pf ∗ e

( d log

d log yf

* نتایج مشخص شده برای این متغیرها ،در سطح و نه در تفاضل است.
ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -2آزمون ریشه

واحدADF

اندونزی

نیجریه

الجزایر

مصر

مقادیر

متغیر

-6/74

-9/18

-9/29

-6/20

آماره

-2/91

-2/91

-2/91

-2/91

بحرانی

d log m

-8/08

-6/98

-6/33

-5/83

آماره

-2/92

-2/91

-2/91

-2/91

بحرانی

-5/19

-5/32

-2/95

-3/98

آماره

-2/91

-2/91

-2/91

-2/91

بحرانی

-7/56

-9/12

-8/18

-5/03

آماره

-2/91

-2/91

-2/92

-2/92

بحرانی

-7/1

-6/64

-6/61

-4/69

آماره

-2/93

-2/91

-2/92

-2/91

بحرانی

-6/11

-7/49

-6/06

-3/21

آماره

-2/91

-2/91

-2/92

-2/91

بحرانی

ماخذ :یافتههای پژوهش

pf ∗ e
)
pd

( d log

d log yt
d log x
pd
)
pf ∗ e

( d log

log yf
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X2SC
(0/16)0/91
ایران
(1/19)0/55
عربستان
(0/49)0/78
ونزوئال
مکزیک (0/51)0/77
(0/58)0/74
مصر
(0/06)0/97
الجزایر
(0/51)0/77
نیجریه
(1/13)0/56
اندونزی
ماخذ :یافتههای پژوهش
X2SC
(2/81)0/24
ایران
(3/48)0/17
عربستان
(0/90)0/63
ونزوئال
(1/08)0/58
مکزیک
(1/23)0/54
مصر
(2/68)0/23
الجزایر
(4/54)0/103
نیجریه
(0/77)0/68
اندونزی
ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -3نتایج آزمون تشخیصی تابع واردات
X2H
(6/11)0/91
(8/21)0/76
(16/99)0/19
(8/07)0/42
(9/17)0/51
(9/30)0/23
(11/55)0/56
(4/49)0/61

X2N
(4/05)0/13
(0/94)0/62
(4/19)0/12
(1/62)0/44
(0/65)0/72
(0/52)0/77
(1/70)0/42
(0/26)0/19

X2F
(2/61)0/11
(2/19)0/14
(0/10)0/75
(0/96)0/33
(1/2)0/27
(0/006)0/93
(2/55)0/11
(1/25)0/27

جدول  -4نتایج آزمون تشخیصی تابع صادرات
X2H
(6/39)0/95
(32/16)0/12
(3/22)0/78
(12/5)0/12
(10/76)0/76
(6/92)0/64
(7/58)0/17
(20/74)0/14

X2N
(1/38)0/50
(0/59)0/74
(0/60)0/74
(5)0/08
(0/35)0/83
(0/08)0/95
(0/41)0/81
(0/48)0/78

2

̅
𝑅
0/96
0/96
0/95
0/99
0/98
0/97
0/90
0/99

2

29

F
(72/89)00
(80/22)00
(161/09)00
(775/98)00
(372/22)00
(232/81)00
(24/35)00
(804/12)00

̅
𝑅
0/98
0/92
0/82
0/99
0/98
0/98
0/92
0/99

F
(246/3)00
(85/11)00
(26/37)00
(1679/5)00
(222/27)00
(280/35)00
(130/04)00
(224/67)00

صادرات
Upperbound
%10
%5
3/77
4/35
3/52
4/01
4/14
4/85
4/14
3/85
3/52
4/01
4/14
4/85
3/77
4/35
4/14
4/85

lowerbound
%10
%5
2/72
3/23
2/45
2/86
3/17
3/79
3/17
3/79
2/45
2/86
3/17
3/79
2/72
3/23
3/17
3/79

X2F
(0/57)0/45
(0/94)0/32
(1/33)0/25
(0/09)0/75
(0/70)0/40
(1/63)0/21
(0/28)0/59
(0/17)0/68

جدول  -5نتایج آزمون کرانه
واردات
کشور
Lowerbound Upperbound
آماره f
آماره f
%10
%5
%10
%5
6/20
2/72 3/23 3/77 4/35
4/69
ایران
9/19
2/45 2/86 3/52 4/01
9/27
عربستان
5/78
3/17 3/79 4/14 4/85
6/31
ونزوئال
5/93
3/17 3/79 4/14 4/85
9/33
مکزیک
4/79
2/45 2/86 3/52 4/01
8/09
مصر
7/91
3/17 3/79 4/14 4/85 16/44
الجزایر
5/39
2/72 3/23 3/77 4/35
4/86
نیجریه
7/20
3/17 3/79 4/14 4/85
5/95
اندونزی
ماخذ :یافتههای پژوهش
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جدول  -6نتایج تخمین تابع تقاضای واردات و صادرات رهیافت کالمن فیلتر
تابع

واردات

کشور
ایران
عربستان
ونزوئال
مکزیک
مصر
الجزایر
نیجریه
اندونزی

صادرات

Sv1
()-7/4

Sv2
()12/8

Sv3
()-3/3

Sv4
()-16/7

Sv5
()17/6

Sv6
()-8/3

-18/6

1 /2

-0/27

-0/57

2/12

-0/75

()1/9

()4/1

()5/2

()-3/4

()3/96

()-6/4

6 /9

0/56

-0/61

-0/24

1/03

-1/58

()-6/3

()11/6

()-3/8

()-2/1

()7/24

()-2/2

-28/1

1/97

-0/37

-7/76

0/98

-0/26

()-10/6

()31/5

()-3/2

()-36/7

()52/4

()-4/7

-14/6

1 /5

-0/61

-45/5

2 /3

-0/35

()20/1

()37/9

()-4/5

()-8/8

()14/6

()-4/4

-19/8

1/12

-0/48

-25/8

1/52

-0/58

()6/5

()18/3

()-8/2

()-11/2

()18/01

()-9/2

7/84

0/85

-0/47

-25/2

1/42

-0/57

()-13/5

()17/6

()-3/25

()-15/7

()15/9

()-3/2

-44/5

2 /2

-0/50

-52/2

1/85

-0/20

()-11/4

()21/2

()-2/6

()-7/2

()12/4

()-3/1

-13/1

1/53

-0/34

-28/6

1/97

-0/37

اعداد داخل پرانتز مقدار آماره  zا ست sv2 ،sv1 .و  sv3به ترتیب و ضعیت نهایی عرض از مبدا ،ک شش درآمدی و
کشییش قیمتی تقاضییای واردات  sv5 ،Sv4و  sv6به ترتیب وضییعیت نهایی عرض از مبدا ،کشییش درآمدی و قیمتی
تقاضای صادرات است.
ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -7متوسط کشش درآمدی واردات رهیافت کالمن فیلتر
ایران
π
ماخذ :یافتههای پژوهش
1/16

عربستان

ونزوئال

مکزیک

مصر

الجزایر

نیجریه

اندونزی

0/74

2 /2

1/15

1 /4

1 /3

1/97

1 /9
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جدول  -8نتایج آزمون ریشه واحد زیوت-اندروز (کشورهای در حال توسعه گروه اول)
ونزوئال

مکزیک

ایران

عربستان

آماره آزمون

متغیر

آماره آزمون

متغیر

آماره آزمون

متغیر

آماره ازمون

متغیر

(6/88)5/08

dlogm

(6/11)5/08

dlogm

(8/49)5/08

dlogm

(6/36)5/08

dlogm

(6/76)5/08

logpm

(4/84)4/82

logpm

(6/79)5/08

dlogyt

(6/08)5/08

dlogyt

(6/57)5/08

dlogx

(7/85)5/08

dlogx

(dlogpm 10/48)5/08( dlogpm 6/64)5/08
(dlogyt 5/53)5/08( logyt 5/82)5/08
(6/16)5/08
(5/13)5/08
logx
logx

(8/79)5/08

dlogpx

(5/01)4/82

logpx

(8/19)5/08

dlogpx

(5/59)5/08

logyf

logpx

(5/50)5/08

(dlogyf 8/3)5/08
(dlogyf 5/83)5/08( dlogyf 6/69)5/08
 -نتایج بر اساس مدل  Cیعنی وجود شکست در عرض از مبدا و روند زمانی مدل است.

 مقادیر آماره آزمون و مقادیر بحرانی به صییورت قدر مطلق ارائه شییده اسییت .تعداد وقفه برای همه متغیرها  4در نظرگرفته شده است.
 مقادیر داخل پرانتز قدر مطلق مقادیر بحرانی در سطح  5درصد برابر با  5/08و در سطح  10درصد برابر با  4/82است.برای برخی متغیرها مقدار قدر مطلق آماره آزمون از مقدار بحرانی بر اسییاس شییکسییت در عرض از مبدا یا روند بیشییتر
است و فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد با شکست ساختاری رد میشود.
ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  -9نتایج آزمون ریشه واحد زیوت-اندروز(کشورهای در حال توسعه گروه دوم)
نیجریه

اندونزی

مصر

الجزایر

آماره آزمون

متغیر

آماره آزمون

متغیر

آماره آزمون

متغیر

آماره آزمون

متغیر

(7/78)5/08

dlogm

(9/75)5/08

dlogm

(5/99)5/08

logm

(6/23)5/08

dlogm

(dlogpm 7/14)5/08
(7/89)5/08
logy

(5/27)5/08

logpm

(5/81)5/08

dlogyt

(dlogpm 6/94)5/08
5/10)4/93( logy
(4/55)4/42

dlogpm
logyt

(8/72)5/08

dlogx

(10/08)5/08

dlogx

(8/89)5/08

dlogx

(5/82)5/08

dlogx

(5/17)5/08

logpx

(7/77)5/08

dlogpx

(7/04)5/08

dlogpx

(4/98)4/82

dlogpx

(4/95)4/42

logyf

t

(6/2)5/08

t

(dlogyf 6/18)5/08( dlogyf 6/19)5/08( dlogyf 6/18)5/08
 -نتایج بر اساس مدل  Cیعنی وجود شکست در عرض از مبدا و روند زمانی مدل است.

 مقادیر آماره آزمون و مقادیر بحرانی به صییورت قدر مطلق ارائه شییده اسییت .تعداد وقفه برای همه متغیرها  4در نظرگرفته شده است.
 مقادیر داخل پرانتز قدر مطلق مقادیر بحرانی در سطح  5درصد برابر با  5/08و در سطح  10درصد برابر با  4/82است.برای برخی متغیرها مقدار قدر مطلق آماره آزمون از مقدار بحرانی بر اسییاس شییکسییت در عرض از مبدا یا روند بیشییتر
است و فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد با شکست ساختاری رد میشود.
ماخذ :یافتههای پژوهش
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جدول  -10نتایج آزمون هم انباشتگی گریگوری-هانسن(کشورهای در حال توسعه گروه اول)
عربستان
مقادیر بحرانی

Zt

ایران
ADF

10درصد

5درصد

-5/03

-5/29

-4/12 -5/47

-5/23

-5/29

-5/45 -5/28

تابع

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

-5/95

واردات

-5/48

صادرات

10درصد

5درصد

واردات

-5/72

-5/96

-6/01

صادرات

-5/03

-5/29

-5/29

مکزیک
Zt

Zt

ADF

تابع

ونزوئال
ADF

10درصد

5درصد

-5/72

-5/96

-6/79 -6/85

-4/69

-4/92

-4/73 -4/75

تابع

مقادیر بحرانی

Zt

ADF

تابع

-6/29

واردات

-4/99

صادرات

10درصد

5درصد

واردات

-5/03

-5/29

-7/05

صادرات

-4/69

-4/92

-5/05

 مقادیر بحرانی و آماره آزمونها بر اسییاس روشییهای مختلف آزمون هم انباشییتگی یعنی  regime ،trend ،levelو regimetrendبا نرم افزار اسییتتا محاسییبه شییده اسییت .با توجه به مقایسییه مقادیر بحرانی و آمارههای آزمون  Z tدر
سطح  5یا  10درصد فرضیه صفر رد و بنابراین هم انباشتگی بلندمدت تایید میشود.
ماخذ :یافتههای پژوهش

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

Zt

مصر
ADF

10درصد

5درصد

-5/03

-5/29

-5/73 -5/09

-5/03

-5/29

-6/22 -5/89

تابع

مقادیر بحرانی

مقادیر بحرانی

-4/69

واردات

-6/03

صادرات

10درصد

5درصد

واردات

-4/69

-4/92

-4/78

صادرات

-5/23

-5/50

-5/95

اندونزی
Zt

Zt

ADF

تابع

نیجریه
ADF

10درصد

5درصد

-5/03

-5/29

-6/03 -6/09

-5/72

-5/96

-5/78 -5/85

تابع

مقادیر بحرانی

Zt

ADF

تابع

-4/74

واردات

-6/19

صادرات

10درصد

5درصد

واردات

-4/69

-4/92

-4/78

صادرات

-5/72

-5/96

-6/25
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سطح  5یا  10درصد فرضیه صفر رد و بنابراین هم انباشتگی بلندمدت تایید میشود.
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