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مقدمه
محیط اقتصادي بیثبات و توأم با نوسانات شدید یکی از ویژگیهاي بيشتر کشورهاي
درحالتوسعه است و با توجه به اینکه اقتصاد بيشتر این کشورها تکمحصولی بوده و

درآمدشان به صادرات نوع خاصی از مواد اولیه و خام وابسته است ،بنابراین ،بیثباتی رابطه
مبادله یکی از مهمترین علل بیثباتی اقتصادي آنها محسوب میشود.

مطالعات متعدد ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،نشان میدهد رابطه مبادله میتواند

بر رشد تولید ناخالص داخلی 1تأثیر مهمی داشته باشد .براساس التز ،2نوسانات رابطه مبادله

عالوه برتغییر مقدار سرمایهگذاري ،باعث تغییر ترکیب سرمایهگذاري و کاهش کارایی
نیز میشود .به این ترتیب که سرمایهگذاران براي گریز از ریسک ،سرمایههايشان را به

بخشهاي غیرتجاري و بخشهایی منتقل میکنند که مزیت نسبی ندارند و از آنجا که
اين بخشها معموالً کارایی پایینتري دارند ،بنابراین ،نوسانات رابطه مبادله به کاهش رشد
اقتصادي نیز ختم میشود .بلتمن و همکاران 3معتقدند نوسانات رابطه مبادله در کشورهاي
فقیر ،منجر به کاهش مخارج عمومی شده و در نهایت از رشد اقتصادي میکاهد .با توجه به
وابستگی شدید بيشتر کشورهاي درحالتوسعه به درآمدهاي ناشی از صادرات مواد اولیه،

بیثباتی رابطه مبادله بهمنزله نوسان درآمدهاي صادراتی آنها بوده و به کاهش مخارج
عمرانی و در پی آن ،كاهش رشد اقتصادي این کشورها ختم میشود.

از سوی ديگر ،براساس نظریههای تجارت بینالملل ،کشورهای درحالتوسعه به دلیل

برخورداری از مزیتهای نسبی و فراوانی نهادههای تولید از تخصصهای اولیه اقتصادی
منتفع میشوند .این تخصصگرایی بینالمللی 4در کاال برای یک کشور ،موجب وابستگی

شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی شده ،و بهدلیل غیرقابل پیشبینی بودن قیمت

کاالهای صادراتی ،در صورت نوسانات شدید در قیمت ،به بیثباتی درآمدهای صادراتی
منجر شده و این امر اثری منفی بر کل اقتصاد میگذارد .5بنابراین ،باید منشأ این بیثباتیها
و تأثیر آن بر متغیرهای کالن اقتصادی بررسی و تحلیل شوند .اهمیت این بحث به اندازهای
1. Gross Domestic Product.
2. Lutz (1994).
3. Blattman et. al (2007).
4. International Specialization.
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است که برخی اقتصاددانان نظیر تیاگو و همکارانش ( )2015معتقدند منشأ نفرین منابع،

بیثباتی است نه فراوانی منابع .1از اینرو ،بدون شک شناخت این عوامل ،کشورهای مورد
مطالعه را در جهت بهکارگیری راهکارهای مناسب برای کاهش بیثباتی یاری میدهد.

اهمیت عوامل فوق ،و اجتنابناپدیری تجارت میان کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه،

اهمیت این مباحث و مطالعات تجربی و موردی وسیعتر را دو چندان میسازد و از آنجا که

مطالعات انجامشده در ايران بیشتر به بررسی اثرات رابطه مبادله و صادرات کل بهصورت
مجزا بر رشد اقتصادی پرداختهاند ،این پژوهش به بررسی تأثیر بیثباتی متغیرهای مذکور

در ایران و دو کشور منتخب عضو خاورمیانه و شمال افریقا( 2مراکش و اردن )3میپردازد.
در میان کشورهای فوق ،ایران يکی از کشورهای صادرکننده نفت است که در این تحقیق
تأثیر بیثباتی صادرات غیرنفتی آن بر رشد اقتصادی مطالعه شده است.

به این منظور ،در بخش دوم و سوم مقاله ،به مرور اجمالی ادبیات نظری و تجربی تحقیق

پرداخته میشود .بخش چهارم به معرفی مدل ،دادهها ،روش تحقیق و همچنین معرفی متغیرها

اختصاص دارد و بخش پنجم نیز به ارائه و بررسی نتایج حاصل از برآورد الگو میپردازد.

درنهایت ،بخش انتهايي مقاله به نتیجهگیری و ارائه توصیههای سیاستی اختصاص یافته است.

 .1مبانی نظری
در تشریح نظریات اقتصاد کالن بینالملل ــ اعم از نظریههای اقتصاددانان کالسیک،
نئوکالسیک ،توسعه و ساختارگرا ــ رابطه مبادله نقش مهمی در تجزیه و تحلیلهای

نظریههای اقتصاد بینالملل داشته است.

ریکاردو 4در نظریه معروف خود با عنوان «هزینههای تطبیقی »5درباره مبادالت بینالمللی،

انجام مبادالت دو کشور و دو کاال را در فاصله معین از تغییرات رابطه مبادله متضمن منافع
1. Tiago, et al (2015); p.857.
2. Middle East and North Africa (MENA).

 .3الزم به ذکر است تحقیق حاضر برای چهار کشور عضو منا شامل دو کشور صادرکننده نفت نظیر ایران و الجزایر
و همچنین دو کشور غیرنفتی اردن و مراکش انجام شده است؛ ولی به دلیل محدودیت فضا ،وعدم امکان ارائه تمام
نتایج ،تنها نتایج سه کشور در این مقاله ارائه شده است.
4. Ricardo
5. Comparative Costs
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برای طرفین معامله میداند؛ حال آنکه جان استوارت میل 1با دخالت دادن عامل تقاضای

متقابل ،نشان میدهد مبادله فقط در نقطهای انجام میشود که کشش و حجم تقاضای متقابل

دو کشور برای کاالهای یکدیگر ،آن را تعیین میکند و آن نقطه را نقطه «رابطه مبادله

طرفین »2مینامد .در ادامه این مباحث ،برای نخستینبار اصطالح رابطه مبادله توسط آلفرد

مارشال 3برای تعیین منافع طرفین مبادله بهکار گرفته شد .به این ترتیب ،مارشال نشان داد
عرضه و تقاضای دو کاال ،در هر کشور تابعی است از رابطه مبادله که ارزش تعادلی مازاد
جهانی را برابر صفر میکند.4

بعد از جنگ جهانی دوم همواره در مباحث مرتبط با مبادالت بینالمللی موضوع کاهش

رابطه مبادله کشورهای درحالتوسعه در بلندمدت مطرح شده است .پربیش و سینگر ،5معتقد
بودند در یک روند بلندمدت ،رابطه مبادله کشورهای درحالتوسعه ،که کاالهای اولیه صادر

کرده و کاالهای صنعتی وارد میکنند ،نزولی است و دلیل آن ،پایین بودن کشش درآمدی

تقاضا برای کاالهای اولیه و کشاورزی در مقایسه با کاالهای صنعتی ،پیشرفتهای تکنیکی
و همچنین ساختار انحصاری بازار در کشورهای صنعتی در مقابل شرایط رقابتی در عرضه

محصوالت اولیه و کشاورزی بوده است .بهعبارت دیگر ،رابطه مبادله کشورهای درحالتوسعه

تخصصیافته در صادرات کاالهای اولیه ،در طول زمان در مقایسه با کشورهایی که در زمینه
کاالهای صنعتی تخصص یافتهاند ،تنزل مییابد؛ و این کاهش رابطه مبادله ،یکی از دالیل

اصلی فاصله درآمدی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه محسوب میشود .چنانچه اثر
هاربرگر ـ الرسن ـ متزلر 6بیان میکند کاهش رابطه مبادله به کاهش درآمد واقعی ،و درآمد

کمتر به پسانداز و سرمایهگذاری پایینتر میانجامد؛ در نتیجه حساب جاری را متأثر میسازد.7

از ديدگاه اقتصاددانان جديد ،رابطه مبادله يكي از مهمترين ابزارهاي تجزيه و تحليل

مسائل اقتصاد كالن است ،بهطوريكه تغييرات رابطه مبادله كشورها اثری مستقيم بر رفاه

1. John Stuart Mill.
2. Terms of Interchange.
3. Alfred Marshall.

 .4حسینی و سیدی ()1381؛ ص .51

5. Prebisch & Singer (1950).
6. Harberger-Laursen-Metzler-Effect (HLM).
7. Jowaid & Waheed (2011); p.218.
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آنها دارد .1بيثباتي اقتصاد كالن با توجه به تغييرات رابطه مبادله ،مانعي براي توسعه
اقتصادي و اجتماعي محسوب شده و به كندي رشد اقتصادي و بدتر شدن توزيع درآمد

ختم شده و همچنین ،از جمله موانع سرمايهگذاري در سرمايههاي فيزيكي و انساني نیز
بهشمار میرود.

کاشین 2معتقد است بدتر شدن رابطه مبادله با افزايش شكاف میان كشورهاي فقير و

غني و انتقال ثروت ،موجب كاهش تراز پرداختهاي كشورهاي توسعهنيافته و در نتيجه،
ناتوانيشان در تأمين منابع الزم براي سرمايهگذاري و رشد اقتصادي ميشود.

بلتمن و همکاران نیز معتقدند نوسانات رابطه مبادله در کشورهاي فقیر ،به کاهش مخارج

عمومی منجر شده و در نهایت رشد اقتصادي را کاهش میدهد .همچنین ،بهدلیل وابستگی
شدید کشورهاي فقیر به درآمدهاي ناشی از صادرات مواد اولیه ،بیثباتی رابطه مبادله بهمنزله

نوسان درآمدهاي صادراتی آنها بوده و مخارج عمومی این کشورها کاهش مییابد.

به اعتقاد بسیاري از اقتصاددانان ،مهمترین کانالی که از طریق آن نااطمینانی متغیرهاي

اقتصادي ــ از جمله بیثباتی رابطه مبادله ــ بر رشد اقتصادي تأثیر میگذارد ،تغییر در مقدار

سرمایهگذاری است .به اعتقاد ایچنگرین ،3وجود نوسانات شدید در رابطه مبادله از طریق

ایجاد نااطمینانی ،سبب کاهش ورود سرمایههاي خارجی و در نتیجه تشدید مشکل تراز

پرداختها شده و از رشد اقتصادي میکاهد.

مندوزا 4نشان داد بیثباتی رابطه مبادله از طریق کاهش بازدهی پسانداز سبب کاهش

پسانداز و در نتیجه کاهش سرمایهگذاري و رشد میشود .دن 5نیز معتقد است نوسانات

متغیرهاي اقتصادي ــ از جمله بیثباتی رابطه مبادله ــ با تحتتأثیر قرار دادن متغیرهاي زیر،

رشد اقتصادي را متأثر میکنند:

الف ـ انباشت نهادههاي تولید یا سرمایهگذاري؛

ب ـ تکنولوژي تولید و کارایی.

 .1تقوی و همکاران ()1386؛ ص .17

2. Cashin (1998).
3. Eichengreen (1996).
4. Mendoza (1997).
5. Dehn (2000).
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به اعتقاد گريمز ،1بهبود رابطه مبادله بر درآمد توليدكنندگان مؤثر بوده و در پي آن بر

سرمايهگذاري و رشد اقتصادي نیز تأثير میگذارد.

همچنین ،التز به این مسأله اشاره میکند که عالوه بر کانالهای فوق ،نوسانات رابطه

مبادله بهصورت مستقیم نیز بر میزان رشد اقتصادی مؤثر است .وی معتقد است نوسانات
رابطه مبادله ،سبب بیثباتی در روند رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد تولید میشود.

از عوامل مختلف مؤثر بر رابطه مبادله میتوان به تأثیر توسعه اقتصادی ،تأثیر تعرفه،

تأثیر کاهش ارزش پول و تأثیر کششهای درآمدی تقاضای محصوالت اولیه و محصوالت
کارخانهای اشاره کرد.

هابرلر ،2معتقد بود با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،بهبود رابطه مبادله یک کشور به

معنای افزایش درآمد ملی واقعی آن کشور است؛ اما وقتی منافع حاصل از رشد اقتصادی

بیشتر از ضررهای حاصل از تخریب رابطه مبادله باشد ،وضعیت کشور بعد از رشد
اقتصادی بهتر خواهد شد .اما درصورت وسعت تخریب رابطه مبادله ،وضعیت کشور بعد
از رشد اقتصادی و افزایش محصول ممکن است وخیم شده و این امر ،به کاهش درآمد

واقعی بهدلیل تخریب رابطه مبادله منجر میشود .بگواتی 3این وضعیت را «رشد فالکت بار»

میخواند .از سوی دیگر ،بیثباتی صادرات نیز یکی دیگر از عوامل مخرب اقتصادی است.
سه عامل در بررسی علل ساختاری مؤثر بر بیثباتی درآمدي صادرات ،اهمیت دارند:

وابستگی کشور به صدور کاالهاي اساسی و کاالها و مواد خام ،میزان تمرکز کاالهای

صادراتی و درجه تمرکز جغرافیایی مقاصد صادراتی.

اقتصاددانان ،تخصـصگرايـي بينالمللي را بـهدليـل وابسـتگي شـديد اقتصـاد بـه

كاالهـاي صــادراتي ،مــورد انتقــاد قــرار میدهنــد ،زیرا ،تخصصگرايي بينالمللي در

كـاال موجـب وابستگي شديد یک كشور به درآمدهاي صادراتي شده (همراه با اثرات
نامطلوب آن ،بهویژه بر کشورهای درحالتوسعه ،به دلیل وابستگی شدید به صادرات

کاالهای اولیه و موادخام) و بـهدليل برونزا بودن قيمت كاالهاي صـادراتي (درصـورت
نوسـان شديد در قيمت) ،به بیثباتي درآمدهاي صـادراتي منجر میشود .از آنجا كه سـهم
1. Grimes (2006).
2. Haberler (1955).
3. Bhagwati (1959).
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عمــده واردات كشــورهاي درحــالتوســعه به واردات كاالهاي سرمايهای و واسطهای
اختصاص دارد و منبـع تأمين مالي اين نوع واردات ،درآمدهاي صادراتي است ،بنابراین،

بیثبـاتي درآمدهاي صادراتي در واردات نیز اخالل ایجاد کرده و به تبع آن ،رشد اقتصادي
نیز تحتتأثير قرار میگیرد.4

تخصص در تولیدات کشاورزي و مواد اولیه ،از دالیل اصلی بیثباتی درآمدهاي

صادراتی کشورهاي درحالتوسعه است .بهطورکلی ،تولید داخلی این کاالها نسبت به
تولیدات صنعتی ،به خاطر شرایط جوي و طبیعت غیرقابل پیشبینیشان ،بیشتر در معرض
تغییرات کوتاهمدت قرار گرفته و اینگونه محصوالت ،معموالً با نوسان شدید در قیمت

مواجهاند .در کوتاهمدت نیز حساسیت عرضه بسیاري از محصوالت اولیه پایین بوده و پس
از برنامهریزي در مورد میزان تولیدشان ــ صرفنظر از تغییر قیمت این محصوالت ــ مقدار

تولید ثابت است .بهعالوه ،هرگونه کاهش در قیمت این محصوالت (از آنجا که مقدار

تقاضا را به همان نسبت افزایش نمیدهد) ،موجب کاهش درآمدهاي صادراتی کشورهاي
توسعهنیافته میشود.5

 .2انواع رابطه مبادله
تعاريف و روابط مختلفي براي رابطه مبادله ارائه شده که بهطورکلی ميتوان آنها را به سه
گروه تقسیم کرد:
●

●گروه اول نمايانگر رابطه مبادله ميان كشورها است كه در اين گروه میتوان به رابطه

●

●گروه دوم ،معطوف به رابطه ميان منابع توليدي است كه از آن جمله ميتوان به

مبادله تهاتري (پاياپاي) خالص و ناخالص و رابطه مبادله درآمدي اشاره کرد.

رابطه مبادله ساده عوامل توليد (تكعاملي) و رابطه مبادله مضاعف عوامل توليدي

(دوعاملي) اشاره كرد.

●

●و باالخره گروه سوم كه منافع بهدستآمده از تجارت را براساس تحليل مطلوبيت
بررسي میکنند ،مانند رابطه مبادله هزينه واقعي و رابطه مبادله مطلوبيت.

4. Feder (1982); Sinha (1999); P.6.
5. Naya (1973).
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در این پژوهش از رابطه مبادله خالص استفاده شده است 1که متداولترين نوع رابطه

مبادله بوده و نشان ميدهد كشورها به ازاي يك واحد از صادرات ،چه ميزان كاال وارد
ميكنند .رابطه مبادله مذكور ،از تقسیم شاخص قيمت كاالهاي صادراتي ( )Pxبر شاخص
قيمت كاالهاي وارداتي ( )Pmضربدر  100بهدست میآید:

Px
TOTn=( P )×100
m

)1

بهبود رابطه مبادله خالص بيانگر آن است كه يك كشور با صدور مقادير مشخصي کاال

ميتواند حجم بيشتري از واردات را بهدست آورد و تنزل آن نیز مبين آن است كه با
صدور مقادير مشخصي از كاال حجم كمتري از واردات کسب میکند.

 .3پیشینه تحقیق
بلینی و گرینوي 2در مطالعه  14کشور افریقایی در سالهای  1980-1995و با استفاده از
الگوي رگرسيونی پانل اثرات ثابت ،به بررسی اثر نوسانات رابطه مبادله و نرخ ارز بر رشد

اقتصادي و سرمایهگذاري پرداخته و نشان دادند تالطم رابطه مبادله كااليي اثری منفي بر

رشد اقتصادي داشته و با بهبود رابطه مبادله كااليي ،رشد اقتصادي افزايش میيابد .همچنین،
رشد رابطه مبادله تأثیر مثبت و نوسانات رابطه مبادله ،تأثیری منفی بر رشد اقتصادي دارد.

گیرمی و همکاران 3نیز به بررسی رابطه علّی میان بیثباتی صادرات ،بیثباتی رابطه مبادله

درآمدی ،سرمایهگذاری و رشد اقتصادی با استفاده از تحلیل همگرایی و مدل تصحیح خطای
برداری پرداختند .ایشان با استفاده از دادههای  14کشور درحالتوسعه ،ارتباط بلندمدت

میان بیثباتی صادرات و بیثباتی رابطه مبادله درآمدی با رشد اقتصادی را با استفاده از
آزمون همگرایی نشان دادند .برای بیشتر کشورها ،بیثباتی رابطه مبادله درآمدی رابطه

منفی با رشد نشان داده است ،درحالیکه نتایج برای بیثباتی صادرات نمایانگر هم مثبت و

هم منفی بودن این ارتباط بوده و در نهایت ،نشان میدهد بیثباتی صادرات و بیثباتی رابطه
مبادله درآمدی ،نقشی علّی در فرآیند توسعه این کشورها بازی میکنند.

 .1برای مطالعه بیشتر درباره انواع رابطه مبادله ،ر.ک .رحیمی بروجردی (.)1374

2. Bleaney and Greenway (2001).
3. Ghirmay et. al. (2006).
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گومز ،1در پژوهش خود با عنوان «نوسانات تصادفی رابطه مبادله در اقتصادهای باز

کوچک» ،با استفاده از اتورگرسیون برداری به مطالعه اقتصاد شش کشور پرداخته و نشان

داده است که شدت شوکهای رابطه مبادله بازرگانی در طول زمان زیاد بوده و نوسانات

رابطه مبادله ،هم مصرف و هم سرمایهگذاری را کاهش داده و محصول کل نیز با توجه به
این شوکها کاهش مییابد.

نونژاد و روشنقیاس ( ،)1391با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی و

آمار سالهای  ،1354-1388اثر رابطه مبادله كااليي ،تالطم آن و همچنین تركيبات رابطه
مبادله كااليي بر رشد اقتصادي ايران را تخمين زدهاند .تالطم با استفاده از مدل واريانس

ناهمساني شرطي خودهمبسته برآورد شده و نتايج تحقيق نشان ميدهد رابطه مبادله كااليي
اثری مثبت و معنادار ،اما تالطم آن تأثيری منفي و معنادار بر رشد اقتصادي دارد.

بیابانی و همکارانش ( ،)1391با بهرهگیری از مدل رشد سنت لوئیس ،اطالعات سری

زمانی سالهای  1355-1389و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی،
ضمن بررسی اثرات حاصل از بیثباتی صادرات بر رشد اقتصادی کشور ایران ،مدلی برای
پیشبینی بیثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه میدهند .نتایج این مطالعه

مبین قدرت باالی تشخیص پیشبینی بیثباتی صادرات از طریق شبکههای عصبی مصنوعی
و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.

آلعمران و آلعمران ( )1393در مقاله «بررسی تأثیر بیثباتی صادرات بر رشد اقتصادی

ایران» به بررسی تأثیر بیثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران در فاصله زمانی فصل اول

سال  1367تا فصل چهارم سال 1390پرداختهاند .برای این منظور ،ابتدا شاخص بیثباتی
صادرات با استفاده از مدل عمومی اتورگرسیو واریانس ناهمسانی شرطی برآورد شده و

سپس ،با استفاده از روش خودتوضیح با وقفههای توزیعی ،تأثیر بیثباتی صادرات بر رشد

اقتصادی ایران بررسی شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که تأثیر
بیثباتی صادرات بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده و متغیرهای هزینه مصرفی خصوصی،

سرمایهگذاری و صادرات تأثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

1. Gomez (2013).
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 .4مدل تحقیق ،دادهها و روش برآورد
مدل بهکار رفته در پژوهش حاضر ،براساس مدل گیرمی و همکاران ( )1999است .بیثباتی

صادرات از طریق سه کانال میتواند رشد اقتصادی را تحتتأثیر قرار دهد :از طریق تأثیر آن

بر ستانده ،سطح سرمایهگذاری ،و سطح واردات؛ بنابراین ،رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری،

بیثباتی صادرات ،و بیثباتی واردات ،چهار متغیر درگیر در این روابط هستند .بردار زیر از
این چهار متغیر فرموله شده است:

)2

)Z=(GDP, INV, XI, MI

براساس مدل گیرمی ،میزان درآمد صادراتی یک کشور بهتنهایی ظرفیت مالی برای واردات

را منعکس نمیکند ،زیرا ظرفیت واردات نه تنها به سطح نرخ ارز در دسترس ،بلکه به سطح
قیمتهای واردات نیز بستگی دارد .همچنین ،برای اندازهگیری بهتر ظرفیت واردات بهتر
است از رابطه مبادله استفاده شود .در نتیجه ،فرمول ( )3برای بررسی رابطه بین بیثباتی
صادرات ،نوسانات رابطه مبادله ،سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ،ارائه میشود:

)3

Log (Y)=α0+α1Log(INV)+α2Log(NXI)+α3Log(TOTI)+α4D1+α5D2

که در آن:

 ،TOTIنوسانات رابطه مبادله خالص است .در این مطالعه ،رابطه مبادله خالص ایران،

براساس مطالعه کازرونی و سجودی ،1از حاصل نسبت شاخص ضمنی قیمت صادرات به

شاخص ضمنی قیمت واردات ضرب در  100بهدست آمده است.

 ،NXIبیثباتی صادرات غیرنفتی است .الزم به ذکر است در میان کشورهای فوق ،ایران

يکی از کشورهای صادرکننده نفت بوده که در این تحقیق تأثیر بیثباتی صادرات غیرنفتی

آن بر رشد اقتصادی مطالعه شده و برای سایر کشورها نیز دادههای مربوط به صادرات کاال
وخدمات آنها جمعآوری شده است.

 ،INVشاخص سرمایهگذاری است که به تبعیت از مطالعه التز و سن 2و جواید و رضا،3

 .1کازرونی ،علیرضا و سکینه سجودی ()1389؛ ص .126

2. Tsen (2009).
3. Jawaid & Reza (2013); p.941.
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از نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
 ،GDPتولید ناخالص داخلی است که با  Yنمایش داده میشود.

 ،D1متغیر مجازی است برای ایران به دلیل اضافه شدن صادرات میعانات گازی به

صادرات غیرنفتی از سال  1384به بعد .به این ترتیب از سال  1384تا پایان دوره ،عدد یک

و برای سایر سالها عدد صفر در نظر گرفته شده است .همچنین ،متغیر مجازی جنگ ()D2
نیز برای سالهای  1359تا  1367برای ایران بهکار میرود.

الگوی بهکار رفته در این تحقيق ،مدل تصحیح خطای برداری 1و علیت گرنجری 2بوده

و برای بررسی روابط کوتاهمدت نیز از مدل تصحیح خطای برداری ( )VECMاستفاده
میشود .آزمون علیت گرنجر نیز برای بررسی رابطه علّی بین متغیرها ارائه شده است.

برای بهرهگیری از ویژگی مدلهای خطی لگاریتمی که ضرایب را میتوان بهعنوان

کشش تعریف کرد ،تمام متغیرها (بهجز متغیر بیثباتی رابطه مبادله) ،بهصورت لگاریتمی در

مدل قرار داده شدهاند.3

دادههای این مطالعه از منابع مختلف آماری نظیر بانک مرکزی ایران ،حسابهای ملی

ساالنه و ترازنامه بانک مرکزی برای کشور ایران و پایگاه دادههای بانک جهانی 4و کنفرانس
توسعه و تجارت سازمان ملل 5برای کشورهای منتخب عضو منا استخراج شده و دوره مورد

مطالعه در این تحقیق نیز سالهای  )1980-2013( 1359-1392بوده است .در این پژوهش،

دادههای آماری سه کشور عضو منا (شامل ایران ،مراکش ،اردن) با توجه به وجود دادهها و
با استفاده از روش مذکور ،تجزیه و تحلیل شدهاند .روش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزار ایویوز  6 8انجام شده است.

روشهای متفاوتی برای محاسبه بیثباتی وجود دارد ،مانند :انحراف استاندارد متغیر،

انحراف استاندارد متحرک پنج ساله و میانگین متحرک پنج ساله 7و روش  .GARCHبا

1. Vector Error Correlation Model (VECM).
2. Granger Causality.
3. Zamanian et. al. (2010); P.42.
4. World Development Indicators (WDI).
5. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
6. Eviews.
7. Goel and Ram (2001) and Love (1992).
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توجه به پژوهشهای بهمنی اسکوئی و هگرتی ،1همه روشهای بیثباتی با دادههای سالیانه

عملکرد مناسبی ندارند ،مث ً
ال روشهای  ARCHیا  GARCHکه توسط کیان و وارانگیز

2

استفاده شده است به صدها داده احتیاج دارد.3

در این پژوهش برای بهدست آوردن بیثباتی دو متغیر رابطه مبادله خالص و صادرات

غیرنفتی ،از روش میانگین متحرک پنج ساله استفاده شده است .این روش ،شاخصی است

که از سوی الو پیشنهاد شده و قدرمطلق انحراف صادرات از میانگین متحرک پنج ساله

آن است که برای مطالعات سریهای زمانی پیشنهاد شده است .دلیل استفاده از این شاخص
آن است که دیگر شاخصها غالباً برای مطالعات مقطعی طراحی شدهاند .همچنین ،در
بیشتر موارد در محاسبه شاخصهای بیثباتی فرض بر این است که مقادیر درآمدهای
صادراتی دارای روند قطعی بوده و بنابراین از تفاوت میان روند قطعی و مقادیر واقعی

درآمدهای صادراتی بهعنوان معیاری برای بیثباتی استفاده میشود .4همچنین ،انتخاب یک

دوره پنج ساله به این علت است که براساس مشاهدات تجربی ،انتخاب دوره کمتر نمیتواند
از نوسانات جلوگیری کند.5

 .5تخمین مدل ،ارائه نتایج
1ـ .5آزمون ریشه واحد
فرض اساسی درباره بهکارگیری روشهای سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو،

آن است که متغیرهای واردشده در مدل همگی ایستا باشند .یک سری زمانی را وقتی ایستا
میگویند که در طول زمان ،میانگین ،واریانس و کوواریانس ثابتی دارد .ایستایی و در مقابل

آن ناایستایی میتواند تأثیری جدی بر رفتار و خواص یک سری زمانی داشته باشد .در چنین
مواردی استفاده از روشهای سنتی اقتصادسنجی برای برآورد ضرایب معادالت با تورش

بوده و قابل اعتماد نیست.

در این تحقیق از دو آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر و فیلیپس ـ پرون برای آزمون
1. Bahmani Oskooee and Hegerty (2007, 2012).
2. Qian and Varangis (1994).
3. Bahmani Oskooee et. al. (2013).

 .4ابریشمی ( )1381و بیابانی و همکاران (.)1391
 .5گسکری و همکاران ()1383؛ ص .81
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ایستایی متغیرها استفاده شده و نتایج این آزمونها در جدولهای ( )1تا ( )3ارائه شده است.

با توجه به این جدولها مشاهده میشود تمام متغیرها در سطح ناایستا بوده و با یکبار
تفاضلگیری ایستا میشوند .بنابراین ،همه متغیرها ایستا از مرتبه یک بوده و ) I(1هستند.
جدول 1ـ آزمون ریشه واحد برای ایران
)Augmented Dickey – Fuller (ADF
Level

1st difference

نتیجه

مقدار
بحرانی در
%5

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی در
%5

Level

آماره
آزمون

1st difference

مقدار
بحرانی در
%5

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی در
%5

نتیجه

متغیر

آماره
آزمون

(PP) Philips-Perron

Y

-2.96041 -3.60487 -1.95207 1.465724

)I(1

-2.95711 -4.52461 -1.95133 2.340642

)I(1

INV

-2.95711 -4.7903 -1.95133 -0.95024

)I(1

-2.95711 -4.69988 -1.95133 -1.02785

)I(1

TOTI

-2.98104 -5.04635 -1.95291 -1.65982

)I(1

-2.97185 -10.4116 -1.95291 -1.60915

)I(1

NXI

-2.97185 -6.30589 -1.95291 0.306654

)I(1

-2.97185 -11.7631 -1.95291 1.51223

)I(1

منبع :محاسبات تحقیق.

جدول 2ـ آزمون ریشه واحد برای مراکش
)Augmented Dickey – Fuller(ADF
Level

1st difference

نتیجه

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی در
%5

Level

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی در
%5

1st difference

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی در
%5

نتیجه

متغیر

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی در
%5

(PP)  Philips-Perron

Y

-2.95711 -13.029 -1.95169 9.003557

)I(1

-2.95711 -12.3176 -1.95133 9.205203

)I(1

INV

-2.95711 -6.72059 -1.95133 -0.03474

)I(1

-2.95711 -6.63316 -1.95133 -0.03474

)I(1

TOTI

-2.97626 -5.72432 -1.95291 -1.48464

)I(1

-2.97185 -8.81097 -1.95291 -1.40861

)I(1

NXI

-2.97185 -6.92903 -1.95291 0.239127

)I(1

-2.97185 -7.6458 -1.95291 0.52676

)I(1

منبع :محاسبات تحقیق.
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جدول 3ـ آزمون ریشه واحد برای اردن
)Augmented Dickey – Fuller(ADF
Level

1st difference

INV

-2.96041 -4.41027 -1.95133 -0.73548

)I(1

-2.95711 -5.10365 -1.95133 -0.7355

)I(1

TOTI

-2.97185 -7.14733 -1.95291 -1.40903

)I(1

-2.97185 -8.90449 -1.95291 -1.19045

)I(1

NXI

-2.97185 -4.50584 -1.95291 0.082101

)I(1

-2.97185 -4.76004 -1.95291 0.225249

)I(1

نتیجه

نتیجه

Y

-2.96397 -3.95627 -1.95133 5.188819

)I(1

-2.95711 -3.83546 -1.95133 4.2569

)I(1

متغیر

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی در
%5

Level

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی در
%5

1st difference

مقدار
بحرانی در
%5

آماره
آزمون

مقدار
بحرانی در
%5

(PP) Philips-Perron

آماره
آزمون

منبع :محاسبات تحقیق.

2ـ .5بررسی وقفه بهینه
قبل از انجام آزمون همگرایی و تخمین مدلهای تصحیح خطای برداری الزم است تعداد

وقفههای هریک از متغیرهای درونزا (که باید در مدل وارد شوند) را تعیین کرد .همچنین،
جلوگیری از تخمین پارامترهای غیرضروری (که بر شرط کارایی مدل مؤثر است) یکی
از دستاوردهای این آزمون خواهد بود .یکی از راههای تعیین طول وقفه در مدلهای
خودرگرسیون برداری ،استفاده از نسبت درستنمایی 1است .عالوه بر نسبت درستنمایی

میتوان از معیارهای اطالعات مانند :آکائیک ،2شوارتز ـ بیزین3و حنان ـ کوئین 4نیز استفاده

کرد.

در این مرحله ،از معیار شوارتز ( ،)SCحنان ـ کوئین ( )HQو  LRاستفاده شده و براساس

نتایج این آزمونها ،وقفه بهینه برای ایران دو و برای کشور مراکش و اردن یک است.

1. Likelihood Ratio.
2. Akaike Information Criterion (AIC).
3. Schwarz- Bayesian Criterion (SIC).
4. Hannan-Quinn Criterion (HQ).

15
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جدول 4ـ تعیین وقفه بهینه

ایران

مراکش
اردن

Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-118.441

-

0.144743

9.41856

9.612113

9.474296

1

-45.4613

117.8907

0.001843

5.314169 *6.003253 5.035487

2

4.574367 *0.001284 *28.76211 -23.4668

0

-63.4929

5.191764

1

9.54e-06 *139.6682 22.96833

0.050348 *0.739433 -0.22833

0

-113.019

0.095379

9.057193

1

4.898889 *5.587974 4.620208 *0.001216 *117.8524 -40.0627

-

0.002113

*5.075994 6.316347
5.385317

9.001457

9.19501

5.2475

منبع :محاسبات تحقیق.

3ـ .5آزمون همجمعی
پس از تعیین مرتبه مدل خودهمبسته برداری ،میتوان روابط بلندمدت را تخمین زد .در
سطح معنادار  95درصد ،آماره اثر ( )λtraceو آماره حداکثر مقادیر ویژه ( )λmaxاین

فرضیه را که تنها یک بردار همگرایی در بین متغیرهای مورد بحث وجود دارد ،رد نمیکند.
جدول 5ـ آزمونهای همانباشتگی جوهانسون ـ جوسیلیوس
کشور

ایران
مراکش
اردن

Rank
Test

Eigen
Values

rank
Test

95%

*P-values

فرضیه
صفر

فرضیه
مقابل

تعداد
بردار

trace

0/58

33/2

29/8

*0/0194

H0: r=3

H1: r=4

4

max

0/92

66/9

33/9

*0

H0: r≤1

H1: r≥1

2

trace

0/48

35/6

35/2

*0/045

H0: r=1

H1: r=2

2

max

0/64

28/6

28/6

0/05

H0: r=0

H1: r=0

0

trace

0/64

65

63/9

*0/0401

H0: r=0

H1: r=1

1

max

0/64

28/8

32/1

0/12

H0: r=0

H1: r=0

0

منبع :محاسبات تحقیق.
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4ـ .5تحلیل روابط بلندمدت
ضرایب معادالت بلندمدت با توجه به مطابقت با مبانی تئوریک ارائه شدهاند .براساس نتایج

بهدستآمده ،ضرایب نرمالشده متغیر سرمایهگذاری در هر سه کشور ،رابطهای مثبت با
تولید ناخالص داخلی دارد .همچنین ،این رابطه برای کشور اردن از لحاظ آماری بیمعنا

بوده ولی در دو کشور دیگر معنادار است .ضریب بیثباتی صادرات غیرنفتی دو کشور ایران

و مراکش نیز رابطه منفی و معناداری با تولید داشته ولی ضریب کشور اردن ،دارای عالمت
مثبت و معنادار با تولید ناخالص داخلی است .متغیر بیثباتی رابطه مبادله خالص برای هر سه

کشور رابطهای منفی را نشان میدهد که این رابطه برای دو کشور ایران و مراکش در سطح
 5درصد معنادار و برای اردن بیمعنا است.

جدول 6ـ بردارهای نرمالشده متغیرها
کشور

بردارهای نرمالشده

ایران

Y= 5.95 I – 2.12 NXI – 0.19 TOTI + 0.39 D1- 1.84 D2
)(0.36) (0.15
)(0.01
)(0.15
)(0.52

مراکش

Y=17.71 + 6.95 I – 0.68 NXI – 0.07 TOTI
)(0.03) (0.33
)(1.87
)(4.15

اردن

Y=0.21 I + 0.11 NXI – 0.0003 TOTI + 0.04 Trend
)(0.003) (0.004
)(0.02
)(0.13

منبع :یافتههای تحقیق.

5ـ .5برآورد مدل تصحیح خطای برداری
ضريب تصحيح خطا نشان ميدهد هر دوره چند درصد از عدم تعادل كوتاهمدت رابطه مبادله
برای رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل میشود .بهعبارت ديگر ،چند دوره طول ميكشد تا

رابطه مبادله به روند بلندمدت خويش بازگردد .انتظار میرود براي حرکت الگوي پويا به
سمت تعادل بلندمدت ،ضريب جمله تصحيح خطا كوچكتر از يك و منفي باشد.1

همچنین ،براساس نتایج حاصل از تخمین (جدول  ،)7ارتباط متغیرهای مدل با تولید

 .1تقوی و همکاران ()1386؛ ص .38
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ناخالص داخلی در تخمین معادله مربوط به دو کشور مراکش و اردن معنادار بوده و بنابراین،
تولید ناخالص داخلی نسبت به عدم تعادل در این دو کشور به سمت تعادل بلندمدت
(همگرایی بلندمدت) تعدیل میشود (بیشترین سرعت تعدیل  0/12بوده و به اردن تعلق

دارد).

ضریب جمالت تصحیح خطا در معادله تولید ناخالص داخلی در ایران کوچک و

کماهمیت است .بهعبارت دیگر ،نتایج حاصل از تخمین حاکی از آن است که رابطه علیت
بلندمدت از بیثباتی رابطه مبادله و بیثباتی صادرات غیرنفتی و سرمایهگذاری به سمت
تولید ناخالص داخلی ،ضعیف میباشد.

جدول 7ـ نتایج تخمین مدل تصحیح خطای برداری

ایران

مراکش
اردن

)D(Y

)D(INV

)D(NXI

)D(TOTI

)D(D1

)D(D2

-0/01471

-0/03194

-0/56945

-1/6192

-0/01974

-0/01752

[]-1/22090

[]-1/34713

[]-3/59669

[]-0/42143

[]-0/29214

[]-0/39607

-0/05044

0/046584

-0/0935

-2/23928

-

-

[]-5/55785

[]3/74322

[]-0/79766

[]-1/32238

-0/12292

0/13115

2/968948

4/026006

[]-2/02361

[]0/63279

[]2/86501

[]0/37412

-

-

منبع :یافتههای تحقیق.

6ـ .5علیت گرنجر
طبق رویکرد علیت گرنجری ،اگر دو متغیر  Xو  Yهر دو ایستا باشند ،آنگاه میتوان گفت
 Xزمانی علت  Yاست که مقادیر گذشته  Xبتواند مقادیر آتی  Yرا بهتر از حالتی پیشبینی
کند که تنها مقادیر گذشته  Yاستفاده میشوند و به بیانی دیگر X ،وقتی علت  Yاست که:

)4

)δ21(yt, yt-1, xt-j) ˂ δ22(yt, yt-j

نتایج آزمون علیت گرنجر نشانگر رابطه علّی یکطرفه از بیثباتی رابطه مبادله خالص به
سمت بیثباتی صادرات غیرنفتی برای دو کشور ایران و مراکش است .به این معنا که

18

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،80پاییز 1395

بیثباتی رابطه مبادله خالص میتواند بر بیثباتی صادرات این کشورها تأثیر گذاشته و رشد

اقتصادی را از کانال صادرات تحتتأثیر قرار دهد.

همچنین ،رابطه علّی یکطرفهای از بیثباتی صادرات غیرنفتی به سوی تولید ناخالص

داخلی برای کشور مراکش و اردن وجود دارد که در اثر آن ،تولید ناخالص داخلی این
کشورها تحتتأثیر بیثباتی صادرات غیرنفتی قرار میگیرد؛ ولی این رابطه برای ایران

وجود نداشته (میتوان علت آن را سهم صادرات نفتی در کل صادرات جست) و در نتیجه،

بیثباتی صادرات غیرنفتی ایران ،تأثیر چشمگیری بر تولید ناخالص داخلی این کشور ندارد.
جدول 8ـ علیت گرنجر بین متغیرهای مدل
کشور

علیت گرنجر

Chi-Sq

Prob

ایران

TOT→NXI

13.31236

0/0013

NXI→Y

7.132953

0/0076

TOT→NXI

4.060027

0/0439

NXI→Y

10.06301

0/0015

مراکش
اردن
منبع :یافتههای تحقیق.

جمعبندی و مالحظات
هدف این تحقیق ،بررسی تأثیر نوسانات رابطه مبادله و بیثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد

اقتصادی ایران و برخی کشورهای منتخب عضو خاورمیانه و شمال افریقا (منا) به تفکیک
و با استفاده از دادههای سری زمانی است .در این مطالعه با استفاده از روش همانباشتگی

جوهانسون ـ جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری ،به بررسی روابط بلندمدت و
کوتاهمدت میان سرمایهگذاری ،نوسانات رابطه مبادله و بیثباتی صادرات بر رشد اقتصادی

در سالهای  )1980-2013( 1359-1392پرداخته و براساس نتایج بهدستآمده ،نوسانات

رابطه مبادله در بلندمدت اثری منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران و مراکش دارد،

درحالیکه اثر آن بر رشد اقتصادی اردن کم اهمیت است .همچنین ،بیثباتی صادرات
غیرنفتی اثری منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران و مراکش و اثری مثبت و معنادار بر
رشد اقتصادی اردن نشان میدهد.

...یتفنریغ تارداص یتابثیب و هلدابم هطبار تاناسون ریثأت یسررب

19

نتایج مدل تصحیح خطای برداری برای ایران نشانگر کوچک و کماهمیت بودن ضریب

سرعت تعدیل در کوتاهمدت بوده ،درحاليکه نتایج تخمین مدل در دو کشور مراکش و
اردن بيانگر آن است که در کوتاهمدت ،متغیر رشد اقتصادی پس از ایجاد یک عدم تعادل،

به سمت تعادل بلندمدت خود تعدیل میشود.

همچنین ،نتایج رابطه علیت میان متغیرها حاکی از رابطهای یکطرفه از بیثباتی رابطه

مبادله به سوی بیثباتی صادرات برای دو کشور ایران و مراکش است؛ به این معنا که
بیثباتی رابطه مبادله علت گرنجری بیثباتی صادرات است .اما رابطه علّی اردن و مراکش،
از بیثباتی صادرات به سمت تولید ناخالص داخلی است؛ به بیان بهتر ،بیثباتی صادرات

علت گرنجری رشد اقتصادی است.

به این ترتیب ،و با توجه نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود:

با توجـه بـه تـأثير منفـي بیثبـاتي صـادرات بر رشـد اقتصادي ،باید عوامل مؤثر بر ايجـاد

آن را رفع کرد .فضــاي نامســاعد مبــادالت بازرگــاني و سرمايهگذاري در ايران يكــي

از ايــن عوامــل است كـه بـا بهبـود شـاخصهایی نظیر حمايت جدی و برنامهریزیشده
از سرمايهگذاری ،تسهيل در امر صدور مجوز و کنترل نااطمینانی نرخ ارز میتـوان فضـاي
مبادالت تجاری را بهبود بخشيد .از اینرو ،بهبود مدیریت در سیاستهای کالن ،مدیریت

بهتر درآمدهای حاصل از صادرات در زمان شوکهای مثبت رابطه مبادله ،و تنوع صادراتی

میتوانند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشند .بهعنوان بخشی از یک استراتژی
بلندمدت ،تنوع محصوالت صادراتی منتج از کاالهایی با مزیتهای تولیدی کشور ،منطبق

با تقاضای بازار ،و کاهش تمرکز جغرافیایی بازارهای هدف بسیار با اهمیت است.
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