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 ۱-۱۳۸۴،۲۸، پاييز۳۶فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره

 

  کاربرد مدل جاذبه ؛يکپارچگي اقتصادي کشورهاي در حال توسعه
 ١ و همگرائيGMMهاي تلفيقي به روش  با داده

 زاده سيد حميدرضا اشرف               دکتر کاظم ياوري

 كشورهاي در حال توسعه/  GMM  /يكپارچگي اقتصادي / مدل جاذبه

 چکيده 
ثبات جديـد و بـا واردكـردن نسـبت     در اين مقاله يك مدل جاذبه بر اساس ا    

بـراي يـك طـرح      ) ۱۹۹۷(صادرات و واردات، و با استفاده از تصـريح ماتيـاس            
مشــخص گرديــد كشــش . فرضــي يكپــارچگي اقتصــادي بــرآورد شــده اســت 

بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پـس از يكپـارچگي              
ردات پس از وضع قيـد    هاي صادرات و وا     كشش. تراز تجاري مثبت خواهد شد    

. دهـد   برآورد شد كـه نزديكـي آنهـا بـه يـك را نشـان مـي          ۰۱۱/۱برابري، برابر   
جمــالت نســبت صــادرات و واردات آزمــون اثــر تشــابه وارداتــي و اثــر آزادي 
صادرات كشورهاي ديگـر بـه اعضـاء طـرح يكپـارچگي بـر سـطح تجـارت دو           

ه ذخاير ارزي و نـرخ      كشش واردات نسبت ب   . جانبه را مثبت ارزيابي كرده است     
وري بـه مثبـت شـدن تـراز      دهد تنها رشـد بهـره   ارز واقعي كم است كه نشان مي  

 .كند تجاري كمك مي

____________________________________________________________________ 
 

نامه دکتري مؤلف دوم به راهنمايي جناب آقـاي دکتـر کـاظم يـاوري در دانشـگاه تربيـت مـدرس             اين مقاله از پايان   . 1
کتـر حسـين صـادقي و جنـاب آقـاي دکتـر غالمرضـا        در اينجا از اساتيد مشـاور جنـاب آقـاي د     . استخراج شده است  

  .گردد کشاورز حداد نهايت سپاسگذاري اعالم مي

 .دانشيار دانشگاه تربيت مدرس و معاون پژوهشي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 

 .دانشجوي دوره دکتري دانشگاه تربيت مدرس 
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٢

 مقدمه

، كـوپر  ٢ و گسترش بعدي اين نظريه توسط ليپسـي ١براساس نظريه اتحاديه گمركي واينر  
رها اي كشـو   منطقـه  اقتصـادي ، يكپـارچگي    ٥، و وونوكات و وونوكـات     ٤، بهاگواتي ٣و ماسل 

 ٧)كاهنـده رفـاه  ( و اثر انحراف تجـارت      ٦) رفاه افزاينده(براساس دو مفهوم اثر ايجاد تجارت       
ارچگي كدام اثر غالب خواهد بود و در مجمـوع      پمشخص نيست بعد از پك    . شود  ارزيابي مي 

هاي   اين اثرات رفاهي معموالً با مدل     .  رفاه كاهندهيكپارچگي اقتصادي افزاينده رفاه است يا       
شـود نـه اينكـه     گيـري مـي   هاي تعـادل جزئـي انـدازه    تعادل عمومي محاسباتي يا مدل تجربي  

 .پيشاپيش نظريه اقتصادي بر غلبه هركدام حكم دهد
هاي يكپـارچگي اقتصـادي اسـت كـه        ، روش ديگري براي مطالعه طرح     ٨ جاذبه هاي  مدل

 تجربي، به   ناناقتصاددا از فيزيك به حيطه اقتصاد كشانده شد و          ١٠ و تين برگن   ٩توسط لينمان 
كــرات از آن بــراي مطالعــه قابليــت يكپــارچگي اقتصــادي كشــورها، ارزيــابي تــوان بــالقوه  

گيري اثرات فاصـله بـر حجـم          گيري اثرات انحراف و ايجاد تجارت، اندازه        ، اندازه ١١تجاري
 براساس فاصـله آنهـا از       تجاريتجارت و متعاقب آن قضاوت در مورد خصوصيات شركاي          

 ١٢.اند كردهاي از يك قاره استفاده  ك قاره يا ناحيهگرفتن در ييكديگر يا قرار 
ي جاذبه مبناي نظـري اقتصـادي       ها  مدلاند    خاطرنشان كرده ارها  با اين حال اقتصاددانان ب    

هـاي جاذبـه توسـعه        مبنايي نظري بـراي مـدل      ١٥ و ديردورف  ١٤، برگستراند ١٣اندرسون. ندارد

____________________________________________________________________ 
 

1. Viner (1950). 
2. Lipsey (1957, 1970). 
3. Cooper & Massel (1956). 
4. Bhagwati (1971). 
5. Wonnocut & Wonnocut (1981). 
6. Trade Creation. 
7. Trade Diversion. 
8. Gravity Model. 
9. Linnemann (1966). 
10. Tinbergen (1962). 
11. Trade Potential. 

 .رود اي كالسيك بشمار مي  نمونهAitken (1973)مطالعه . 12
13. Anderson (1979). 
14. Bergstrand (1985, 1989, 1990). 
15. Deardorf (1995, 1997). 
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٣

 ارزيـابي سـطوح تجـارت شـركاي طبيعـي         بـراي  ٢ و كـروگمن   ١فرانكـل و ديگـران    . اند  داده
از ) اسـت   توسـعه داده شـده  ۱۹۹۵مفهومي كه در فرانكـل  (تجاري با كشورهاي غير شريك  

 .اند مدل جاذبه استفاده كرده
اي كـه   سازد هنوز مباني نظـري سـاده       خاطرنشان مي  ٣، پوالك ۱۹۹۶با اين حال، در سال      

ي يكپـارچگي   هـا   طرحنباط اثرات تجاري     كامل نيست و است     ي جاذبه ارائه شده   ها  مدلبراي  
مقاله او انتقاد تنـدي اسـت   . داند را از روي ضرايب متغيرهاي مجازي و متغير فاصله غلط مي          

 .بر مقاله فرانكل و ديگران
در اين مقاله از مدل جاذبه براي مطالعه يكپارچگي اقتصادي ميان گروهي از كشـورهاي      

براساس اثباتي از مدل جاذبه كـه مؤلـف در          . است  دهآسيايي، اروپايي و آفريقايي استفاده ش     
 متغيرهاي جديد مانند نسبت صـادرات و واردات در          است،  نامه دكتري خود ارائه كرده      انپاي

. اسـت   مدل جاذبه وارد شده و از بكار بردن متغيرهاي مجازي و متغير فاصله خودداري شده             
صـورتي از مـدل جاذبـه را بـا           انجـام شـده كـه        ٤تصريح مدل جاذبه براسـاس روش ماتيـاس       

 .است  ارائه كرده ٦ با سه جمله اثر ثابت٥هاي تلفيقي داده
هـاي يكپـارچگي، زبـان،        ، مشاركت در طرح   مجاورت مجازي   متغيرهاي فاصله و    اثرات
مدل براي يازده كشـور بـر آورده   . شود  و دين مشترك در اين سه جمله خالصه مي         فرهنگ

 ).۱ جدولنوشت  پي (است شده
 نسبت بـه توليـد ناخـالص داخلـي محاسـبه و         وارداتهاي صادرات و     اين مدل كشش  از  

 اقتصـادي بـر تـراز تجـاري كشـورهاي درحـال توسـعه بكـار                 يكپـارچگي براي استنباط اثـر     
 .رود مي

هـاي متوسـط بـراي كـل كشـورها را محاسـبه            شـود ايـن ضـرايب كشـش         خاطرنشان مي 
 .٧ )باالسا(كنند  مي

____________________________________________________________________ 
 

1. Frankel et.al. (1995). 
2. Krugman (1991). 
3. Polack (1996). 
4. Matyas (1997). 
5. Panel Data. 
6. Fixed Effect. 
7. Balassa (1989). 
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٤

ت چند جانبه و قدرت نفوذ صـادراتي در بازارهـاي كشـورهاي             سه جمله اثر ثابت مقاوم    
براساس اين سه جمله دامنـة اثـرات        . كند  گيري مي   هاي تجاري را اندازه     شريك و اثر چرخه   

هـا   مشخص خواهد شد نتايج با برداشـت      . شود  ايجاد تجارت و انحراف تجارت مشخص مي      
. ورهاي منطقه صحيح نيسـت    و ادعاهاي رايج در خصوص يكپارچگي اقتصادي ايران با كش         

. ها، ايران سطح تعرفه باال و كشورهاي منطقه سطح تعرفـه پـايين دارنـد    براساس اين برداشت  
 .بنابراين ايجاد منطقه آزاد تجاري يا اتحاديه گمركي با آنها به ضرر ايران است

هـاي    مدل جاذبه را به صورت پويا بـا روش  بلندمدت از   مدت  كوتاهبراي تفكيك اثرات    
2SLS و  ١ GMM بـه عـالوه تصـحيح    . ايـم   تخمين زده٢ARDL      مـدل نيـز بـرآورد شـده كـه 

هـاي   داده ٣آزمـون همگرايـي  . دهـد  مدت از بلندمدت را نشان مي       هاي كوتاه   تفكيك كشش 
 .تلفيقي به عمل آمده تا از جعلي نبودن رگرسيون نيز اطمينان حاصل گردد

 در  ،ريح مدل جاذبه مشـخص شـده       تص  اول در بخش . سازماندهي مقاله بشكل زير است    
بـرآورد  سـوم بـه     بخـش   . اسـت   نتايج مدل پايـه بـا آزمـون همگرايـي ارائـه شـده              دوم   بخش
 بـه  آخـر نيـز  بخش . است  ذكر شدهARDL برآورد چهارم و در بخش پرداختهي پويا  ها  مدل
 .پردازد گيري مي نتيجه

 تصريح جديد مدل جاذبه. ۱

صـورتي از مـدل     ) ۱۹۹۷(كل و ديگـران، ماتيـاس       به فران ) ۱۹۹۶(براساس انتقاد پوالك    
است تا اشـكاالت پـوالك     ارائه كردهتلفيقيهاي  جاذبه را با سه جمله اثر ثابت در مدل داده        

در اثبات مؤلف از مدل جاذبه، حجم تجارت متقابـل هـر دو      . بر مدل جاذبه را برطرف سازد     
نسـبت واردات كـل دو كشـور،    زوج كشور، عالوه بر متغيرهاي سنتي مدل جاذبه، تـابعي از   

 ٤ درآمـد سـرانه دو كشـور اسـت تـا اثـر لينـدر             نسـبت صادرات آنهـا از كشـورهاي ثالـث و          
 .نيز آزمون گردد) ۱۹۹۹گاندولفو، (

 jوi ، مدل جاذبه براي واردات متقابل دو كشـور         مؤلفو اثبات   ) ۱۹۹۷(ماتياس  براساس  
____________________________________________________________________ 

 

1. Two Stage Least Square. 
2. Generalized Method of Momment. 
3. Cointegration. 
4. Linder Effect. 
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٥

  :شود مي مشخص بصورت زير t ،(mijt)از يكديگر در زمان

 )۱(       mijt=αi+δj+λt+β1yit+β2yjt+β3pit+β4pjt+β5frit+β6rerit+β7tmijt+β8xkit+β9xkjt+εijt 

 δj، )يا اثر مقاومت چند جانبه در مقابـل واردات (عبارتست از اثر بازار داخلي   αiدر اينجا 
  اثـر زمـاني اسـت كـه بـراي نشـان دادن           λtو  ) يا اثر نفوذ ضـادراتي    (اثر بازار كشور خارجي     

. رودكه سه اثر ثابت مدل تلفيقي اسـت  بكار مي) jوi (هاي تجاري دو كشور  تغييرات چرخه
yi   و yj             به ترتيـب توليـد ناخـالص داخلـي دو كشـور iو j ، pi و pj  جمعيـت ،fri  ذخـائر ارزي 

ــرخ ارز واقعــي reri ,iكشــور  ــه  i، tmijt  كشــور(ppp) ، ن   نســبت واردات كــل دو كشــور ب
 بـه ايـن دو كشـور    j , i صادرات كشورهاي ثالـث بـه غيـر از دو كشـور     xkj و xkiيكديگر و 

 براي اين مـدل     راهاي مختلفي     توان صورت   تمام متغيرها بر حسب لگاريتم است و مي       . است
  و نسـبت جمعيـت ايـن دو    j , iبراي مثال نسـبت درآمـد سـرانه دو كشـور     . جاذبه ارائه كرد

 . مدل گنجانددركشور را نيز 
هــاي واردات و   اســت كـه بـه ترتيــب كشـش   β2 و β1، )۱( مهــم رابطـه بسـيار دو پـارامتر  

   ناخـالص داخلـي انـدازه   توليـد هاي صاردات بـراي مجموعـه كشـورها را بـر حسـب        كشش
مقدار مساوي اين دو كشش به معناي اين اسـت كـه صـادرات و واردات بـا يـك                    . گيرد  مي

اگـر  . ر تعادل باقي خواهـد مانـد      ها د  كنند و تراز پرداخت     سرعت نسبت به يكديگر رشد مي     
دهد صادرات ايـن گـروه كشـورها سـريعتر از واردات       باشد نشان مي   β1 بزرگتر از    β2مقدار  

 .كند و مشكل شكاف ارز خارجي براي آنها وجود نخواهد داشت آنها رشد مي
 تـابعي از    بصورت را در يكديگر ضرب كرد تا واردات متقابل          yjt و   yitتوان دو متغير      مي

. اسـت   دو كشور درآيد كه شبيه اغلب روابط جاذبه اسـتخراج شـده  GDPله حاصلضرب   جم
 اين است كه كشش جملـه حاصلضـرب برابـر يـك             يدر اينصورت، يكي از فرضيات اساس     

د ن نيز بزرگتر از صـفر باشـ  β9 و β8د و ن باشصفر نيز بايد كوچكتر از β7به عالوه   . خواهد بود 
ور بـه يكـديگر نزديكتـر باشـد     زيرا هر چه سطح واردات كل دو كشـ        

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

jt

it

M

M ، يـا   (واردات

كشـورهاي   صـادرات  هرچـه  عـالوه  به .بود خواهد يكديگر بيشتر  به كشور دو )متقابل صادرات
 . آنها بيشتر خواهد بود )يا صادرات(بيشتر باشد، واردات متقابل  jو i ثالث به دو كشور
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٦

 و بلندمدت تجارت و رشد اقتصـادي بـر يكـديگر،            مدت مقاله حاضر، ميان اثرات كوتاه    
 GDP نسبت بـه  تجارتمدت  هاي درآمدي كوتاه شود كه براساس آن كشش تمايز قائل مي

براي تأييد اين فرضيه، رابطـه يـك، بصـورت پويـا بـا         .  بلندمدت است  هاي  كششبزرگتر از   
هــاي  ششــود تــا كشــ  مــيتصــريح) ۱( بــه طــرف راســت رابطــهmij,t-1افه كــردن جملــه ضــا

براســاس تصــريح رگرســيون . مــدت و بلندمــدت جداگانــه بــرآورد و مقايســه شــوند كوتــاه
 و با در نظر گرفتن جمله تصحيح خطا كـه در اثـر   (ARDL)خودبرگردان با وقفه توزيع شده      

ــدد  ــدي مج ــي ) ۱( رابطــه ١پارامتربن ــاهر م ــيشــود،  ظ ــوان م ــران، شــين و   ت  براســاس پس
 : زير نوشتبصورتمدت  اه مدل را در حالت كوت٢)۱۹۹۵(اسميت

∆mijt=φ۱mij,t-1+ ∑β
1k

1k1 ∆yi,t-k1 + ∑β
2k

2k2  ∆yj,t-k2 + ∑β
3k

3k3  ∆pi,t-k3 +                 )۲(  

∑β
4k

4k4  ∆pjt-k4+∑β
5k

5k5  ∆frit-k5 + ∑β
6k

6k6  ∆reri,t-k6 + ∑β
7k

7k7  ∆tmij,t-k7 + 

∑β
8k

8k8  ∆xki,t-k8 + ∑β
9k

9k9  xkj,t-k9+vijt 

 را از رابطه تعـادلي      mij,t-1   ، εij,t-1 بجاي   توان  مي (خطاست ضريب تعديل    φ1در اين رابطه  
 بلندمدت  هاي  كششسپس  ). ٣رند با يكديگر هيچ فرقي ندا     كهوارد مدل كرد    ) ۱(بلندمدت  

بصورت  ) ۲( رابطه   يرا از رو  
1

jk
j

φ

β
) ۲(ضـرايب مربوطـه از رابطـه         βjkj بدسـت آورد كـه       −

 .است

 برآورد مدل. ۲

 مدل پايه. ۱-۲
براي . دهد  را بدون نسبت واردات و صادرات نشان مي       ) ۱(نتايج برآورد رابطه  ) ۱(جدول

تحقيقاتي كه با مدل جاذبه انجام شده اين دو نسـبت ابتـدا بـرآورد               قابل مقايسه بودن با ساير      
برآوردهـا بـه   . پس از آن نتايج تخمـين بـا ايـن دو متغيـر نيـز ارائـه خواهـد شـد                   .  است  نشده

____________________________________________________________________ 
 

1. Reparametrization. 
2. Pesaran, Shin & Smith. 

 .پسران و شين.ك.ر. 3
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٧

 در برابـر واريـانس ناهمسـاني        ٢ با گزينه استحكام   ١صورت حداقل مربعات تعميم يافته عملي     
 .است  انجام گرفته

 ، كشش واردات به توليد ناخالص داخلي و كشش صادرات به         β2 و   β1نخست، ضرايب   
  جداگانه Yj و   Yiدر اينجا دو متغير     .  است ۰۷/۱ و   ۸۵/۰توليد ناخالص داخلي به ترتيب برابر       

مدل سطح، مدل تعادل حالت سـكون  . ها نشان داده شود   است تا تفاوت كشش     برآورده شده 
بـه ايـن ترتيـب در    . شـوند  بيـر مـي   تعبلندمـدت هاي مذكور كشـش   بلندمدت است و كشش 

ميـزان  . كنـد    صادرات سريعتر از واردات نسبت به توليد ناخالص داخلي رشـد مـي             بلندمدت
 به ازاء هـر يـك درصـد رشـد توليـد ناخـالص               بلندمدتدر  .  است ۲۲/۰اختالف دو كشش    

كند؛ بنابراين تراز تجاري در    درصد رشد مي   ۰۷/۱ درصد و صادرات     ۸۵/۰داخلي، واردات   
، در مـدت   كوتـاه هـاي     كشـش . گيري مثبـت خواهـد داشـت        عادل خواهد بود و حتي جهت     ت

بعـداً گـزارش     هـاي بيشـتر و تفاضـل دوم،         ، و همچنين مدل بـا وقفـه       GMM و   2SLSتخمين  
 . استخواهد شد

دار و داراي عالمـت    معنـي rer و fri ,pj ,pi يعنـي ضـرايب   ديگرتمام متغيرهاي توضيحي 
ي را نشـان  يگرا و ضريب جمعيت منفي است كه اثر جمعيت بر درونهر د. مورد انتظار است 

هاي محققان ديگر از رابطه جاذبه، منجملـه بـرآورد خـود ماتيـاس               در اغلب تخمين  . دهد  مي
، ضرايب جمعيت مثبت اسـت، امـا در اينجـا عالمـت آنهـا بـه درسـتي                   APECبراي  ) ۱۹۹۷(

 . استبرآورد شده
دهـد هريـك     نيـز مثبـت اسـت و نشـان مـي     fri ضريباثر ذخاير ارزي بر واردات، يعني 

مجـدداً بـا    . دهـد    درصد رشد مـي    ۱۶/۰درصد افزايش در ذخاير ارزي، واردات را به اندازه          
اين برآورد سرعت رشد واردات نسبت به ذخاير ارزي، در صورتي كه تـراز تجـاري مثبـت                 

دن تراز تجاري بيشتر  شود، اندك است و يكبار ديگر، در تعادل بلندمدت، احتمال مثبت مان           
 .شود مي

____________________________________________________________________ 
 

1. Feasible Generalized Least Square. 
2. Robust. 
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 هاي تلفيقي  مدل دادهFGLS برآورد -۱جدول 

Prob t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
۰۰۰۰/۰ ۴۴۷۲۶/۱۹- ۱۴۵۷۹۲/۰ ۸۳۵۲۵۰/۲- C 
٠٠٠٠/٠ ۷۱۵۹۰/۶۵ ۰۱۲۹۹۱/۰ ۸۵۳۷۲۰/۰ yi 
٠٠٠٠/٠ ۲۲۰۰/۱۱۷ ۰۰۹۱۵۹/۰ ۰۷۳۶۱۲/۱ yj 
٠٠٠٠/٠ ۷۴۵۵۷/۳۱- ۰۰۴۵۹۸/۰ ۱۴۵۹۷۵/۰- pi 

٠٠٠٠/٠ ۸۴۹۴۱/۶۶- ۰۰۳۶۱۲/۰ ۲۴۱۴۶۰/۰- pj 
٠٠٠٠/٠ ۵۲۷۱۲/۱۵ ۰۱۰۶۵۹/۰ ۱۶۵۵۱۰/۰ fri 
٠٠٠٠/٠ ۷۴۷۶۹/۱۶- ۰۱۲۷۳۲/۰ ۲۱۳۲۳۸/۰- reri 
٠٠٠٠/٠ ۸۵۴۵۴۴/۹- ۲۶۱۷۵۳/۰ ۵۷۹۴۵۹/۲- αCH 
٠٠٠٠/٠ ۶۵۷۵۱/۲۰- ۱۲۹۷۶۸/۰ ۶۸۰۶۹۱/۲- αEGY 
٠٠٠٠/٠ ۱۲۹۹۲/۱۸- ۱۰۴۲۶۸/۰ ۸۹۰۳۷۸/۱- αIND 
٠٠٠٠/٠ ۲۹۷۸۰/۱۸- ۱۰۹۴۷۹/۰ ۰۰۳۲۲۶/۲- αINDO 
٠٠٠٠/٠ ۶۹۸۴۳/۲۱- ۱۳۱۲۷۰/۰ ۸۴۸۳۵۳/۲- αIR 
٠٠٠٠/٠ ۴۸۰۱۴/۱۸- ۱۰۷۴۴۰/۰ ۹۸۵۴۹۹/۱- αKOR 
٠٠٠٠/٠ ۰۰۹۷۳/۱۱- ۱۱۴۴۵۴/۰ ۲۶۰۱۰۲/۱- αMAL 
٠٠٠٠/٠ ۷۳۳۹۶۹/۶- ۰۹۸۲۶۴/۰ ۶۶۱۷۰۸/۰- αPAK 
٠٠٠٠/٠ ۱۲۷۶۰/۱۸- ۱۱۴۵۶۳/۰ ۰۷۶۷۵۲/۲- αSAU 
٠۲۱۹/٠ ۲۹۳۸۸۵/۲- ۱۰۹۴۶۶/۰ ۲۵۱۱۰۳/۰- αSIN 
٠٠٠٠/٠ ۴۲۹۸۱/۲۹- ۱۰۹۲۳۶/۰ ۲۱۴۸۰۱/۳- αTUR 
٠٠٠٠/٠ ۰۸۱۹۱/۲۲ ۱۰۴۱۱۱/۰ ۲۹۸۹۶۴/۲ δCH 
۰۹۷۲/٠ ۶۵۹۰۸۰/۱- ۱۵۰۲۵۱/۰ ۲۴۹۲۷۸/۰- δEGY 
٠٠٠٠/٠ ۰۵۰۶۲/۱۹ ۱۰۰۶۲۴/۰ ۹۱۶۹۴۵/۱ δIND 
٠٠٠٠/٠ ۵۱۵۸۵/۱۲ ۱۱۳۳۸۹/۰ ۴۱۹۱۶۶/۱ δINDO 
۱۵۴۵/٠ ۴۲۳۹۵۰/۱ ۲۴۹۷۳۱/۰ ۳۵۵۶۰۴/۰ δIR 
٠٠٠٠/٠ ۸۶۳۷۹/۱۱ ۰۹۶۳۰۸/۰ ۱۴۲۵۷۹/۱ δKOR 
٠٠٠٠/٠ ۱۵۰۶۵/۳۲ ۰۹۰۶۶۰/۰ ۹۱۴۷۷۷/۲ δMAL 
٠٠٠٠/٠ ۹۵۷۸۶/۱۸ ۱۲۲۵۹۷/۰ ۳۲۴۱۷۶/۲ δPAK 
٠٠٠٠/٠ ۴۲۳۷۱/۲۶ ۰۹۸۰۳۹/۰ ۵۹۰۵۵۱/۲ δSAU 
٠٠٠٠/٠ ۵۷۸۸۸/۲۵ ۱۰۰۰۹۶/۰ ۵۶۰۳۳۶/۲ δSIN 
٠٠٠٠/٠ ۷۰۴۷۷/۱۲- ۰۶۹۴۰۶/۰ ۸۸۱۷۸۹/۰- λ71 
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Prob t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
٠٠٠٠/٠ ۳۵۹۰۰/۱۲- ۰۶۹۸۶۸/۰ ۸۶۳۵۰۲/۰- λ72 
٠٠٠٠/٠ ۴۷۳۹۸۱/۸- ۰۶۷۸۹۱/۰ ۵۷۵۳۰۶/۰- λ73 
۱۲۰۸/٠ ۵۵۱۷۴۸/۱- ۰۵۰۵۲۹/۰ ۰۷۸۴۰۸/۰- λ74 
۷۴۰۸/٠ ۳۳۰۷۶۳/۰ ۰۵۰۴۹۴/۰ ۰۱۶۷۰۲/۰ λ75 
۲۰۴۱/٠ ۲۷۰۱۲۷/۱- ۰۶۱۱۹۲/۰ ۰۷۷۷۲۲/۰- λ76 
۱۰۲۰/٠ ۶۳۵۶۱۱/۱ ۰۵۸۱۵۹/۰ ۰۹۵۱۲۶/۰ λ77 
٠٠٠۱/٠ ۹۸۹۴۱۶/۳ ۰۵۹۳۵۵/۰ ۲۳۶۷۹۰/۰ λ78 
٠٠٠٠/٠ ۵۷۲۱۵۸/۵ ۰۵۸۵۸۴/۰ ۳۲۶۴۴۱/۰ λ79 
٠٠٠٠/٠ ۹۱۴۴۷۷/۸ ۰۵۸۵۵۸/۰ ۵۲۲۰۱۶/۰ λ80 
٠٠٠٠/٠ ۷۹۹۴۹۳/۸ ۰۶۰۷۰۴/۰ ۵۳۴۱۶۵/۰ λ81 
٠٠٠٠/٠ ۸۵۴۶۶۹/۹ ۰۵۸۰۸۸/۰ ۵۷۲۴۴۱/۰ λ82 
٠٠٠٠/٠ ۳۷۲۱۱/۱۰ ۰۵۷۷۹۷/۰ ۵۹۹۴۸۲/۰ λ83 
٠٠٠٠/٠ ۵۰۴۹۷۱/۹ ۰۵۹۰۱۴/۰ ۵۶۰۹۲۳/۰ λ84 
٠٠٠٠/٠ ۲۲۵۵۴۸/۸ ۰۵۸۷۴۰/۰ ۴۸۳۱۶۶/۰ λ85 
٠٠٠٠/٠ ۳۳۸۷۹۴/۶ ۰۵۷۱۲۶/۰ ۳۶۲۱۱۲/۰ λ86 
٠٠٠٠/٠ ۷۴۶۴۹۶/۸ ۰۵۶۳۸۳/۰ ۴۹۳۱۵۱/۰ λ87 
٠٠٠٠/٠ ۵۷۸۷۶۹/۹ ۰۵۶۷۳۸/۰ ۵۴۳۴۷۶/۰ λ88 
٠٠٠٠/٠ ۸۹۷۵۶۳/۸ ۰۵۷۸۰۱/۰ ۵۱۴۲۹۲/۰ λ89 
٠٠٠٠/٠ ۴۰۷۱۵/۱۰ ۰۵۹۴۱۱/۰ ۶۱۸۳۰۴/۰ λ90 
٠٠٠٠/٠ ۳۰۳۰۳/۱۰ ۰۵۹۲۵۱/۰ ۶۱۰۴۶۱/۰ λ91 
٠٠٠٠/٠ ۲۰۸۶۰/۱۱ ۰۵۹۶۷۱/۰ ۶۶۸۸۲۷/۰ λ92 
٠٠٠٠/٠ ۰۸۱۸۸/۱۰ ۰۶۱۲۶۹/۰ ۶۱۷۷۰۸/۰ λ93 
٠٠٠٠/٠ ۶۵۵۳۶۸/۹ ۰۶۰۴۹۸/۰ ۵۸۴۱۲۶/۰ λ94 
٠٠٠٠/٠ ۳۸۳۱۷/۱۱ ۰۶۱۴۵۴/۰ ۶۹۹۵۳۸/۰ λ95 
٠٠٠٠/٠ ۵۶۱۷۰/۱۰ ۰۶۱۶۵۹/۰ ۶۵۱۲۲۵/۰ λ96 
٠٠٠٠/٠ ۰۰۵۱۲/۱۰ ۰۶۱۶۶۶/۰ ۶۱۶۹۷۲/۰ λ97 

R2 = ۰/۹۷۴۴      adj_R2 = ۰/۹۷۴۱       F = ۲۴۸۳/۰۷ 
 
     CH =      چـين  IND=      هنـد  IR=      ايـران  MAL=      مالزي ASU=      عربستان سعودي       TUR= ترکيه  

 EGY=      مصر INDO=      اندونزي KOR=      کره PAK=      پاکستان SIN= سنگاپور 
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ارز واقعي نيـز داراي عالمـت مـورد انتظـار اسـت و بـراي ايـن مجموعـه از                    ضريب نرخ   
سرعت تعديل واردات نسبت به تعديل نـرخ واقعـي ارز در اينجـا              .  است ۲۱/۰کشورها برابر   

در برآورد  . معني است   مدت خواهيم ديد ضريب نرخ ارز واقعي بي         در مدل کوتاه  . کم است 
 بـرآورد بـا ايـران، ترکيـه، پاکسـتان و حتـي              هاي کوچکتر چند کشوري، مـثالً       مدل با گروه  

، با متغيرهاي سطح، يعنـي تعـادل بلندمـدت، ضـريب     )که در اينجا گزارش نشده    (سوريه نيز   
 .دار نيست اين متغير معني

ها بپردازيم كه اطالعات مفيـد   δjها و  αIقبل از اينكه به تفسير ضرايب اثرات ثابت يعني    
بصـورت  ) ۱(دهد، مـدل را بـا تصـريح رابطـه       دست مي در مورد سياست تجاري هر كشور ب      

. هاي درآمدي آزمـون شـود      كنيم تا فرض واحد بود كشش       برآورد مي  Yj و   Yiحاصلضرب  
شــود ضــريب  همــانطور كــه مشــاهده مــي . اســت آمــده) ۲( ايــن تخمــين در جــدول نتــايج

 fri , pj , piضـرايب  . داري از يك ندارد  است كه تفاوت معني۰۱۱/۱برابر  YjYiحاصلضرب 
 بـه يـك   Yj و   Yiدر برآورد جداگانه نيز ديده شـد ضـرايب          . كنند  نيز تغيير زيادي نمي    rerو  

به ايـن ترتيـب در تعـادل مانـدن تـراز تجـاري، و فرضـيه برابـري رشـد                   . بسيار نزديك است  
بار با اين قيد كه كشش        واردات با رشد توليد ناخالص داخلي يكبار ديگر، و اين          صادرات و 

سـاير ضـرايب بـدليل عـدم تغييـر          . (گـردد   ييد مـي  أ و صادرات مساوي يك باشد، ت      واردات
 )اند محسوس ذكر نشده

 ضرايب نسبت واردات و صادرات، نزديك بودن آنها بـه يكـديگر             برآوردنكته مهم در    
 است و اگر چه ضـريب، پـايين اسـت بـا ايـن         ۰۶/۰است و عالمت مخالف آنها هر دو برابر         

و دنيـاي خـارج را بـر صـادرات متقابـل نشـان       ) بـه (دات و صـادرات از  حال تـأثير برابـر وار   
يك اتحاديه گمركي صادراتي كه تجـارت را منحـرف نكنـد و اجـازه آزادسـازي        . دهد  مي

اي از    اي و واسـطه     واردات را توأم با تشكيل اتحاديه بدهد، به تـأمين بهتـر كاالهـاي سـرمايه               
واردات از دنيـاي    . گـردد   درات منجـر مـي    دنياي خارج و رشـد بيشـتر توليـد و افـزايش صـا             

خارج، و تقارن يا عدم تقارن واردات از دنياي خارج كه در نسبت صادرات منعكس اسـت،       
 از دنياي خارج بيشتري نسـبت بـه         وارداتشود كه     باعث تفاوت رشد صادرات كشوري مي     

 .باشد كشور شريك خود داشته 
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 ب پايه با جمله حاصلضرمدل FGLS آورد بر-۲جدول 

Prob t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
۰۰۰۰/۰ ۸۴۵۶۰/۱۸- ۱۵۵۶۰۷/۰ ۹۳۲۵۱۰/۲- C 
٠٠٠٠/٠ ۹۹۴۵۸/۹۱ ۰۱۰۹۹۲/۰ ۰۱۱۱۷۲/۱ yi*yj 

٠٠٠٠/٠ ۵۲۱۷۰/۴۵- ۰۰۴۶۵۲/۰ ۲۱۱۷۸۹/۰- pi 
٠٠٠٠/٠ ۳۳۰۹۴/۵۵- ۰۰۳۴۵۸/۰ ۱۹۱۳۵۴/۰- pj 

٠٠٠٠/٠ ۳۴۰۲۳/۱۵- ۰۱۲۴۲۸/۰ ۱۹۰۶۵۳/۰- reri 
٠٠٠٠/٠ ۶۲۵۰۲۹/۹ ۰۱۲۱۲۴/۰ ۱۱۶۶۸۹/۰ fri 
٠٠٠٠/٠ ۱۶۵۲۸/۱۱- ۰۰۵۵۱۱/۰ ۰۶۱۵۳۷/۰- Mij 

٠٠٠٠/٠ ۵۲۵۲۱/۱۵ ۰۰۴۴۹۳/۰ ۰۶۹۷۶۱/۰ Xki/Xkj 

R2 = ۰/۹۷۴۸      adj_R2 = ۰/۹۷۴۴       F = ۲۴۷۳/۱۰ 
 

بنـابراين بـه ازاء هـر يـك     .  اسـت ۰۶۹/۰ است و مقدار آن مثبتعالمت نسبت صادرات  
 j، بيشـتر از صـادرات دنيـاي خـارج بـه كشـور               iرات دنياي خارج به كشـور       درصد كه صاد  
گيـري بسـيار مهـم اسـت و      ايـن نتيجـه  . يابـد   افزايش مي۰۶۹/۰به ميزان  jبه iباشد، صادرات  
. بـود   ي جاذبه قبلي در ادبيات بـرآورد نشـده يـا بـه آن اشـاره نشـده                 ها  مدلتاكنون در ساير    

بـه   jو   iدهـد هرچـه واردات دو كشـور            و نشـان مـي     عالمت نسبت واردات نيز منفـي اسـت       
در . بيشتر خواهد شد  ) به دليل تقارن   (jاز   i  يا واردات  jبه   iيكديگر نزديكتر باشد، صادرات     

اينجا شرط تشابه واردات در فصل قبل مورد آزمون قرار گرفت كـه جـاي فرضـيه لينـدر را                    
آمـد سـرانه دو كشـور، كـه آزمـون      ي در كبه عبارت ديگر به جاي آزمون نزدي      . است  گرفته

 .است  فرضيه ليندر است، آزمون نزديكي واردات انجام و با موفقيت تجربي روبرو شده
، از ساير كشـورها     αsinمطابق انتظار مقاومت واردات سنگاپور، يعني       ) ۱(براساس جدول   
 رژيـم   سـنگاپور . كنـد   نميبه عبارت ديگر هيچ مقاومتي اعمال       ). -۲۵/۰(از همه كمتر است     

 تركيه از تمـام كشـورها بيشـتر اسـت، يعنـي موانـع بيشـتري در          α. تجاري بسيار آزادي دارد   
تواند مربوط به گرايش تركيـه بـه تجـارت     اين نتيجه مي. كند تبادل با اين كشورها اعمال مي    

ايـران   αصـرفنظر از ضـريب مربـوط بـه تركيـه، ضـريب            . بيشتر با كشورهاي قاره اروپا باشد     
مصـر بعـد از     . همه بزرگتر است كه نشاندهنده بسته بودن رژيـم تجـاري اوسـت            از  ) -۸۴/۲(

 . دهد هايي با ايران نشان مي قرار دارد كه مشابهت) -۶۸/۲(ايران با ضريب 
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١٢

دهنـده كمتـرين تـوان        ايران از تمام كشورها كمتـر اسـت كـه نشـان            δگردد    مشاهده مي 
 ايـن نتيجـه   بخوبيسان صادرات ايران    ركود و نو  . صادراتي، يا كمترين اثر بازار هدف است      

 برخالف δبراي اين كشور ضريب   . از اين لحاظ مصر عملكرد بدتري دارد      . كند  ييد مي أرا ت 
اگر چه اين نتيجه حدي ديگر ممكن است بخـاطر تمايـل بيشـتر مصـر بـه               . انتظار منفي است  

ديه اروپـا باشـد،     اي از اتحا    تجارت با كشورهاي آفريقايي يا برخورداري از ترجيحات تعرفه        
 .دهد گيري صارداتي اين كشور را نشان مي اما در هر حال جهت

بنـابراين  .  است   جهت شناسايي اعمال شده    Σαi  ،۱ =Σδj=۱ قيودها   δjها،   αiبراي تخمين   
ROW مربوط به    αiضرايب  

 مربوط به تركيـه از ايـن قيـود قابـل محاسـبه اسـت كـه بـه           δj و   ١
هاي رايج دربـاره     ها با برداشت   در كل، اين استنتاج   . گي است ترتيب اعداد مثبت و منفي بزر     

 .گرايي كشورهاي مذكور مطابقت دارد گرايي يا درون گيري برون جهت
به اين ترتيب با يكپارچگي اين كشورها واردات ايران و مصر از ساير كشـورها بـيش از                  

اگر صـادرات   ). تركيهبه غير از    (همه افزايش خواهد يافت و واردات سنگاپور كمتر از همه           
تـرين قيمـت      قيمتي نزديـك بـه پـايين      (اين گروه كشورها در سطح جهاني قابل رقابت باشد          

بطـور   (د شـد  بيشترين اثر ايجاد تجارت در بازار ايران ايجاد خواهـ         ) باشد   بازار جهاني داشته  
 اگر صادرات اين گروه كشورها از قدرت رقابت كمـي در بـازار جهـاني برخـوردار            ). نسبي

باشد، اثر انحراف تجارت در بازار ايران بر اثر ايجاد تجـارت غلبـه خواهـد كـرد و كـارايي                     
 .ايستاي تخصيصي در ايران را كاهش خواهد داد

تركيه در طرح اتحاديه گمركي اتحاديه اروپا نيز عضو است، به اين دليل استدالل مشابه               
، نظيـر   ٢ همپـوش  گرايي  منطقه طرح   در. م باشد أدر مورد اين كشور بايد با احتياط بيشتري تو        

هـا در سـطح بـازار بـزرگ      مورد تركيه، احتمال اثر انحراف تجارت كمتر است زيـرا قيمـت     
، در  )۱(از طرف ديگـر رقابـت كشـورهاي مـذكور در جـدول              . اند  اتحاديه اروپا تنظيم شده   

لتر خواهـد  بازار تركيه، با توليدكنندگان اين كشور و با توليدكننـدگان اتحاديـه اروپـا مشـك          
 .به اين ترتيب تركيه ممكن است در اين طرح يكپارچگي اقتصادي منفعت زيادي ببرد. بود

تمايـل بـه    ) يـا سـنگاپور   (وقتـي تركيـه     . همين قياس در مورد سنگاپور هم صـادق اسـت         
____________________________________________________________________ 

 

1. Rest of the World. 
2. Overlapping Regionalism. 
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١٣

نشـان  ) ASEANيـا   (OIC يـا  ECOدر طـرح    ) يا مابقي جهان  (واردات بيشتر از اتحاديه اروپا      
گرايي پيونـد زده و       كنند، جهاني شدن را با منطقه       ن طرح فرضي شركت مي    دهند و در اي     مي

 .برند نفع بيشتري مي
 كشـور ديگـر     ۷ بـه اتفـاق      ECOاي    تركيه، پاكسـتان و ايـران در طـرح همكـاري منطقـه            

 يـا   ECOتواند در مورد تشكيل اتحاديه گمركي ميـان اعضـاي             نتايج باال مي  . عضويت دارند 
از ميان يازده كشور    . باشد    نيز مصداق داشته   OICفرانس اسالمي   كشورهاي عضو سازمان كن   

پاكسـتان از وضـعيت    . رونـد    كشور از جمله كشورهاي مسلمان بشمار مـي        هفت،  )۱(جدول  
 كم و ضريب صـادراتي بـاال        وارداتي كشور برخوردار است؛ با مقاومت       ۱۱مناسبي در ميان    

نــد و در ايــن ميــان ر مشــابهي برخوردامــالزي و انــدونزي نيــز از موقعيــت). ۳۲/۲ و -۶۶/۰(
 .تر و مستعدتر به زيان ديدن است  و مصر در اين طرح از همه حساسايرانموقعيت 

 همگرايي ريشه واحد و .۲-۲
هـاي سـري      ، مسئله رگرسيون جعلي به همـان صـورت مـدل          )۱( براي مدل تلفيقي رابطه   

 در مدل تلفيقـي     همگراييحد و   بنابراين كاربردهاي آزمون ريشه وا    . زماني نيز مصداق دارد   
الزم .  بخش قبل و ادامه بحث اين قسمت ضـروري اسـت   براي تضمين صحت و اعتبار نتايج  
 و جمله پسـماند  )۱(تك متغيرهاي وابسته و مستقل رابطه  است آزمون ريشه واحد براي تك    

 .آن صورت گيرد تا از وجود همگرايي اطمينان حاصل گردد
 ٢، بالتـاجي  ١الاهاي تلفيقي وجود دارد كه در ماد        ر مدل داده  چندين آزمون ريشه واحد د    

سـاير  . شود   استفاده مي  ٣در اينجا از آزمون ايم، پسران و شين       . است  و ساير مقاالت ذكر شده    
هــاي پــارامتري و  ، آزمــون٥لــين-، آزمــون لــوين٤هــا عبارتســت از آزمــون پــدروني آزمــون

ه در اينجـا از آزمـون پـدروني نيـز جداگانـه         كـ  ٦اواناپارامتري، و آزمون مبتني بر پسماند كـ       
 .است  استفاده به عمل آمده

____________________________________________________________________ 
 

1. Maddala (1998). 
2. Baltagi (2000). 
3. IM, Pesaran & Shin (1997). 
4. Pedroni (1997, 1999). 
5. Levin & lin (1992). 
6. Kao (1999). 
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١٤

 ١ (ADF)، آزمـون ديكـي ـ فـولر تعمـيم يافتـه       )۱۹۹۷( اساس آزمون ايم، پسران و شـين 
شـود   انجام مي) براي هر متغير جداگانه(هاي تلفيقي  تك مقاطع داده   است كه ابتدا براي تك    
ابتـدا بـراي هـر متغيـر     . شـود  ر تعميم يافته محاسبه ميهاي ديكي ـ فول  و سپس ميانگين آماره

 :شود  داده مينشانرابطه بصورت زير 

)۳(               ∑
=

−− ε+γ+∆ϕ+ρ=
1P

1j
itiitjt,iij1itiit ZXXX 

Zit  تواند صفر، يك، اثر ثابت، يا اثر ثابـت و رونـد زمـاني      است و مي  مينستيك جزء دتر
در . ρi=ρ هـا،    i و بـراي تمـام       (i.j.d) مستقل و يكنواخت توزيع شـده        εitشود    فرض مي . باشد

 اينصورت
H0: ρ=1 

H1: ρ<1 

 :شود  زير محاسبه ميبصورت مدل تلفيقي، ρ براي t در اينجا آماره 

)۴ (                    ∑
=

ρ=
N

1i
it

N

1
t 

 :شود ميو سپس فرض 

)۵(      )1,0(N
]tvar[

])t[t
N

1
(N

N

1i ⇒

Ε−∑
= 

تك مقاطع محاسـبه   ميم يافته براي تك آزمون ديكي ـ فولر تع بسادگيبه عبارت ديگر، 
 در جـداول ضـميمه مقالـه خـود، ايـم،          . شـود   محاسـبه مـي   ) ۵(و ميانگين آنها براساس رابطه      

اسـت     را كه با روش مونت كارلو محاسبه شده        Var[t]و  ) E[t]يعني  (  tپسران و شين ميانگين     
 .اند ذكركرده

بـا يـك وقفـه و دو وقفـه          ) ۳(ل  در جـدو  ) ۱( براي متغيرهاي رابطه     مذكورنتايج آزمون   
 نيـز بـه ايـن    همگراييبراي ) ۱(آزمون پسماندهاي رگرسيون جدول     .  است  زماني درج شده  

____________________________________________________________________ 
 

1. Augmented Dicky-Fuller. 
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١٥

 . ١است روش انجام گرفته

 )۱(  براي متغيرها و پسماند رگرسيونواحد آزمون ريشه -۳جدول 

tp =t/ 
 متغير يک وقفه دو وقفه مقدار بحراني

۷۳/۱- ۶۳۷۶/۱۷ ۴۰۴۹/۱۸ m 
۷۳/۱- ۹۳۹۹/۳۲ ۰۳۹/۳۳ Yi 
۷۳/۱- ۶۹۹۰/۳۲ ۹۴۴۶/۳۲ Yj 
۷۳/۱- ۵۲۲۳/۱۹ ۰۸۰/۲۱ Pi 

۷۳/۱- ۵۲۲۳/۱۹ ۰۸۰/۲۱ Pj 
۷۳/۱- *۳۴۵۵/۳- *۶۷۱۵۱/۱- fri 
۷۳/۱- ۲۰۸۳/۱۰ ۰۸۲/۱۸ reri 
۷۳/۱- *۰۵۱/۷- *۵۸۲۵/۷- εit 

N= 132,   T= 27 

 
بر ايـن  .  است-۷۳/۱بر  براT=25 و N=100مقدار بحراني جدول ايم، پسران و شين براي         

همچنـين  . ارز ريشه واحد دارد و متغير اخير ايستاسـت واقعي اساس تمامي متغيرها، بجز نرخ     
 نيز ايستاست، كه براساس آزمون ايم، پسـران و شـين        εit، يعني   )۱(پسماند رگرسيون جدول    

شود و فـرض مقابـل يعنـي          رد مي ) ۱(جدول  ) ۱(فرض صفر عدم همگرايي رگرسيون رابطه     
 .شود  ميپذيرفتههمگرايي 

 همگرايي چندين شكل تصريح را همانند ايم، پسران و          آزموننيز براي   ) ۱۹۹۹(پدروني  
 او بر ماتريس كواريانس بلندمدت جمله اخـالل مبتنـي    آزمون. گيرد در نظر مي ) ۱۹۹۷(شين
  و ٢ مبتنـي بـر پسـماند، آزمـون پارامتريـك          ρپدروني چندين آزمون، از جمله آزمون       . است

 بـراي يـك   ADFآزمون پارامتريك شـبيه آزمـون       . است   را انجام داده     ٣آزمون ناپارامتريك 
او خـواص نمونـه محـدود ايـن     .  اسـت  (pp)معادله و آزمون سوم شبيه آزمون فيليپس پـرون          

 :روابط مربوط عبارتست از. است  استخراج كرده ٤هاي مونت كارلو  ها را با آزمايش آزمون

____________________________________________________________________ 
 

  .است استفاده شده TSP 4.3افزار  براي آزمون مذكور از نرم .1

2. Parametric. 
3. Non-parametric. 
4. Monte Carlo. 
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١٦

)۶ (        1
T

1t

2
1t,i

2
i11

N

1i

2/32
T,N

2/32 )eL(NTZvNT −

=
−

−

=
 Vآماره   =∑∑

)۷( )ee(L*)eL(NTZNT it,i1t,i

T

1t

2
i11

N

1i

1
T

1t

2
1t,i

2
i11

N

1i
1T,N

η−∆= −
=

−

=

−

=
−

−

=
θ ∑∑∑∑−

 ρآماره    

)۸(    ( )∑∑∑∑
=

−
−

=

−

=
−

−

=

η−∆⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
σ=

T

1t
it,i1t,i

2
i11

N

1i

T

1t

2
1t,i

2
i11

N

1i

2
pp )eeL*eL(Z

2
1

ــاره       آمــ
pp 

 
 مـاتريس پـايين مثلثـي مـاتريس كواريـانس مجـانبي             چولسـكي  ام تجزيـه     i عنصر   Liكه  

دت  واريانس بلندمـ   σ2.  پسماند رگرسيون است   eitآيد و      بدست مي  eitبلندمدت است كه از     
 بلندمدت هر مقطع است كـه       هاي  واريانس s2 و   σ2 و   ηi=1/2(σ2-s2)مدل ناپارمتريك است و   

 :از رابطه

)۹(                   Eit=ρieit-1+vit 

 :شود  از رابطه زير استخراج ميADFآماره . آيد بدست مي

)۱۰    (   ∑∑∑∑
=

−
−

=

−

=
−

−

=

∆=
T

1t
t,i

2
1t,i

2
i11

N

1i

2

1T

1t

2
1t,i

2
i11

N

1i

2*
NT

*
t )ee(L*)eLS(Z

T.N
 t  (ADF)آماره    

نتـايج  . آيـد  هاي باال بدسـت مـي   هايي كامالً مشابه فرمول     فرمول هاي گروهي نيز با     آماره
 :است شدهها در جدول زير خالصه  آزمون

  پدرونيهمگراييآزمون  -۴جدول 

۴۶۸۱۳/۱- Panel v-stat = 

۵۲۸۵۲/۴ Panel ρ-stat 

۹۷۶۵۳/۱۱- Panel pp-stat 

۵۸۵۸/۷- Panel adf-stat 

۸۳۶۰۹/۸ Group ρ-stat 

۱۴۸۶۶/۱۳- Group pp-stat 

۳۱۶۸۲/۹- Group adf-stat 

No. of regressors = 6 N=132, T=27 
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١٧

هـا بـر وجـود همگرايـي متغيرهـا گـواهي              ، تمـامي آزمـون    ρشود بجز آماره       مي مالحظه
 بزرگتر بـودن تعـداد مقـاطع از    ρبا استناد به پدروني، دليل جواب غير منتظره آماره        . دهد  مي

 .١است  طراحي شده (T>N) و اين آزمون براي حالت (N>T)دوره زماني است 

 هاي پويا مدل. ۳
مدت، مدل جاذبـه بلندمـدت را، بـا ايـن فـرض كـه هـر                ها در كوتاه    براي برآورد كشش  

كند واردات خود از كشورهاي ديگر را در يك حد مطلوب حفـظ كنـد و            كشور تالش مي  
 يـا  ٢كانيسـم تصـحيح تعـادل   تفاوت واردات واقعـي بـا واردات مطلـوب را از طريـق يـك م              

در اينصـورت پـس از درنظـر گـرفتن          . سـازيم    بـر طـرف سـازد مشـخص مـي          ٣تصحيح خطا 
ات ردرود، وقفـه متغيـر وابسـته، يعنـي وا           مكانيسم فوق، كه يك مكانيسم تعديل بشـمار مـي         

بــه ايــن ترتيــب امكــان . شــود متقابــل، بصــورت متغيــر مســتقل در طــرف راســت ظــاهر مــي
بـا ايـن كـار    . آيـد  هاي تلفيقي پويـا، بوجـود مـي    روش مدل دادهه  دل، ب پارامتربندي مجدد م  

هـاي توزيـع شـده        به عـالوه اگـر وقفـه      . گردد  پذير مي    امكان مدت  كوتاههاي   برآورد كشش 
هـاي توزيـع    ي خـود برگـردان بـا وقفـه    ها مدلمتغيرهاي مستقل را نيز در مدل وارد كنيم، به    

 . سازد تر مدل را فراهم مي يبندي غن رسيم كه امكان پارامتر شده مي
هاي تلفيقي، متغير وابسته، بصورت وقفه در طرف راست ظـاهر      هنگامي كه در مدل داده    

و )) ۱۹۹۵(بالتـاجي  و ٥، آرالنـو و بانـد  ٤هشـيائو ( سازگار نيست    OLSشود ديگر برآوردهاي    
 و  آرالنـو GMMيـا  ) ٦اندرسـون و هشـيائو   (2SLSاي   هـاي بـرآورد دو مرحلـه        بايد بـه روش   

 ممكن است بدليل مشكل     2SLS، برآورد   ٧به گفته ماتياس و سوستر    . متوسل شد ) ۱۹۹۱(باند
هاي بزرگ بـراي ضـرايب بدسـت دهـد و برآوردهـا از لحـاظ                 در انتخاب ابزارها، واريانس   

____________________________________________________________________ 
 

فضـاي ايـن مقالـه اجـازه       . هاي بوتستراپ متوسل شد     اطع كاست يا به روش    توان براي رفع اين مشكل از تعداد مق         مي .1
 انجـام  RATSافـزار   در ضمن آزمون مذكور بـا نـرم  . تر است اما روش اول ساده. دهد ورود به بحث بوتسراپ را نمي   

 .است شده

2. Equilibrium Correction. 
3. Error Correction. 
4. Hsiao (1986). 
5. Arrelano & Bond (1991). 
6. Anderson & Hsiao (1981). 
7. Matyas & Sevestre(1991). 
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١٨

 توسـط آرالنـو و بانـد بـراي حـل ايـن مشـكل        GMMبنابراين روش  .آماري معني دار نباشد
 . است پيشنهاد شده

 به طـرف راسـت بصـورت        mij كردن وقفه متغير     اضافهرا با   ) ۱( ن كار ابتدا رابطه   براي اي 
توجـه شـود   (آيـد   گيري از متغيرهـا، رابطـه زيـر بدسـت مـي           پويا در آورده و پس از تفاضل      
 ):شود گيري حذف مي جمالت اثر ثابت بخاطر تفاضل

)۱۱(                ∆mijt=αxij,t-1+β∆xij,t+δ∆mij,t-1+εijt 

 : ر تصريحي ديگريا د
)/۱۱(                 ∆mijt=αxij,t-1+β∆xij,t+δ∆mij,t-1+∆∆mijt+εijt 

 2SLSايـم تـا واريـانس برآوردگـر            را به ايـن دليـل اضـافه كـرده          m2jk دومتفاضل مرتبه   
 .شود  اين متغير حذف ميGMMدر برآورد . دار گردد كوچكتر شود و ضرايب معني

 )۱۱/(و ) GMM) ۱۱ و 2SLS برآوردهاي - ۵جدول 
2SLS GMM 

 T ضريب T ٣ضريب t ٢ريبض T ١ضريب 

C ٨٤٤٨/١ ١١٢٣/٠ ٦٢/٤ ٣١٣٦/٠ ٥٠٥٤/٤ -٢٤٦٢/٠ ٩٠٣/١ ١١٥٢/٠- 
∆m ٢٣٦٥/٣٤ ٥٠٤٩/٠ --- --- --- --- -٥٣/٦ -٠٣١/٠ 
∆∆m ۴۸۲۴/۰ ٠٩٩/٧٨ ٤٩٤٧/٠ ٤٢/٧٣ ٤٦/٦٨ ٤٧٦٦/٠ --- --- 

∆yi ٨٤٠٣/٣ ٤٣٤٦/١ ٥٤/٣ ٤٢٠١/٠ ٥٦٠/٣ ٤٣٥٦/١ ٢٧٥/٣ ٣١٤/١ 
∆yj ٨٨٢٦/٢ ٣٦٠٠/١ ٦٢٠/٢ ٠٤١٥/١ ٥٨٥/٢ ٠٣٣/١ ٣/٢ ٩١٤٥/٠ 
∆pi ٢١١٦/٠ ٢٨٧٥/٠ -٤٥٩/٠ -٦٢٤١/٠ ١٣٧٥/٠ ١٨٥٨/٠ ٤٩٨٣/٩ ٣٩٥١/١١ 
∆pj ٧٣٦١/٣ -٥٨٨١/٥ -٨٠/١ -٤٣٢/٢ -٤٤/١ -٩٥/١ -١٦/٢ -٩٣٣/٢- 
∆reri ٤٠٠٣/٠ -٠٣٦/٠- ٠٥٤/١ -٠٩٤٦/٠- ٩٥٦/٠ -٠٨٥/٠- ٠٦٢٩/١ -١٥٥١/٠- 
∆fri ٣٤٣١/٣ ٢٤٩٢/٠ ٦١١/٢ ١٠١٠/٠ ٥/٢ ٠٩٧٠٧/٠ ١٧٣/٢ ٠٨٤/٠ 

ECT(-1) --- --- --- --- ١٠/٦ -٠٤٧/٠- --- --- 
 .است) ۱(کشورها همان کشورهاي مذکور در جدول : توضيح
 

 كه يكي از آنهـا بـا جملـه تصـحيح خطـا              2SLSدر قسمت اول، سه تصريح برآوردهاي       
در قسـمت دوم    . اسـت    را نيـز دربـر دارنـد درج شـده          m دوم   همراه و هر سـه تفاضـل مرتبـه        
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١٩

 .است  آمده) ۱۹۹۱( مدل پويا به روش آرالنو و باند GMM برآوردهاي
هـر دو    yj و   yi ، ضـرايب  2SLSگردد، در كليه حـاالت بـرآورد          همانطور كه مشاهده مي   

 از  بزرگتـر مـدت  كوتـاه دهـد ضـرايب    است و نشـان مـي  )) ۱(مقدار جدول (بزرگتر از يك    
توجـه شـود كـه در       . دهد   نيز همين نتيجه را نشان مي      GMMبرآورد  .  است بلندمدتضرايب  

هـاي    كشـش . است  مدت استخراج نشده       به طور مرسوم از مدل كوتاه      بلندمدتاينجا كشش   
 براي  ۰۷/۱ براي واردات و     ۸۵/۰درآمدي بلندمدت بطور مجزا، همانطور كه گفته شد برابر          

مـدت بزرگتـر از بلندمـدت         تيب عالوه بر اينكه ضـرايب در كوتـاه        به اين تر  . صادرات است 
 .باشد  ضريب واردات نيز از ضريب صادرات بزرگتر ميمدت كوتاه، در ١)بيومي(است 

 رشد واردات سريعتر از رشد صادرات و هـر دو سـريعتر از رشـد       مدت  كوتاهبنابراين در   
GDP يكپـارچگي تجـاري يـا    ، در اثـر آزادسـازي       مـدت   كوتـاه در  . تـك كشورهاسـت    تك 

اقتصادي، مشكل كسري تراز تجاري براي كشـورهاي درحـال توسـعه شـامل در ايـن مـدل                   
 .بوجود خواهد آمد

 گنجانـده شـده،   2SLSبرآوردهـاي   كه در برآورد سـوم از  ECT(-1)جمله تصحيح خطا   
ي  تعـادل وارداتبيشتر بودن واردات واقعي از ( ها سرعت تعديل عدم تعادل در تراز پرداخت      

 همـان پسـماند     ECT(-1)جمله  .  است -۰۴۷/۰دهد كه مقدار آن برابر        را نشان مي  ) بلندمدت
دهنده تفـاوت واردات واقعـي از         با يك وقفه است كه نشان     ) ۱(جدول  ) ۱(رگرسيون رابطه   

بـه ايـن ترتيـب اگـر عـدم تعـادلي در تـراز               . زنـد   واردات تعادلي است كه مدل تخمـين مـي        
 .  سرعت بسيار اندكي تعديل خواهد شدها بوجود آيد با پرداخت

  جمله تصحيح خطا،ARDL مدل .۴

 و بـا جملـه تصـحيح خطـا،     ARDL به روش مدت كوتاهدر اينجا، ابتدا براي تخمين مدل     
را ) ۱(سـازد، مـدل رابطـه      را مشـخص مـي  ARDL(p,q,... q) كه مدل ٢با استفاده از جانستون

 :توان بصورت زير پارامتربندي مجدد كرد مي

∆mijt=β1∆yit+β2∆yjt+β3∆pit+β4∆pjt+β5∆frit+β6∆rerit+β7∆tmijt+β8∆txijt+φ1εijt-1+uijt ) ۱۲ (  
____________________________________________________________________ 

 

1. Bayoumi (1998). 
2. Johnston & DiNardo (1997). 
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٢٠

 OLS و بـا روش        مشـخص شـده    GMM و   2SLS برآوردهـاي  مقايسـه بـا      براياين رابطه   
ــي  ــرآورد م ــود و در آن  ب ــبت واردات tmijtش ــديگر و   j وi نس ــه يك  نســبت صــادرات  txijtب

ر  كشورهاي ثالث به دو كشو    
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

kj

ki

x

x   و εij,t-1     در اينصورت، بنـا    . است) ۱( جمله خطاي رابطه

) ۳(رابطـه . برآوردهاي سازگاري بدست خواهد داد    ) ۱۲( در مدل  OLS، كاربرد   ١جبه وودري 
 سـازگاري روش ) ۲۰۰۲( ساده كه بگفته وودريـج OLS ، با روش txijt  و   tmijtبدون جمالت   

 :است است برآورده شده

 )، واردات متقابلmijt∆متغير وابسته ( خطا تصحيح برآورد مدل -۶ل جدو

 متغير ضريب tآماره  احتمال

۰۲۸۸/۰ ۱۸۷۷/۲ ۰۱۲۴۱/۰ C 
۰۰۰۰/۰ ۷۹/۲۴ ۶۷۴۱/۱ ∆yi 
۰۰۰۰/۰ ۹۸/۲۴ ۴۸۲۳/۱ ∆yj 
۰۹۵۹/۰ ۶۶۵/۱- ۱۸۷۹/۰- ∆pi 

۰۰۰/۰ ۵۵۹/۷- ۲۶۹۴/۰- ∆pj 
۰۰۳/۰ ۵۸۵۶/۳ ۰۲۴۰۰۸/۰ ∆fri 
۰۰۰۰/۰ ۰۳۳/۱۶- ۳۰۳۸/۰- ∆reri 
۰۰۰۰/۰ ۰۳۹/۱۲- ۱۲۴/۰- ECT(-1) 

R2 = ۱۶/۰          adj_R2 = ۱۵/۰        F = ۹۳/۹۲  
 .است) ۱(کشورها همان کشورهاي مذکور در جدول : توضيح

 
 از يك بزرگتر و     GDPهاي واردات و صادرات نسبت به        شود كشش   مجدداً مالحظه مي  

تمام متغيرها عالمت مـورد انتظـار دارنـد و    . كشش واردات بزرگتر از كشش صادرات است  
 ،-۱۲۴/۰( و سرعت تعديل عدم تعادل نيز بيشـتر اسـت  ) حتي نرخ ارز واقعي(با معني هستند    

 ).ECTضريب 
 ٢و بيـومي ) ۱۹۹۵(، شين و اسميت    پسرانبر اساس   ) ۱( تر از رابطه     يك پارامتربندي غني  

، يعني رابطـه جاذبـه   )۱( بندي رابطه   رامتراز پا ) ۲( در حقيقت رابطه  . است) ۲( بصورت رابطه 
____________________________________________________________________ 

 

1. Wooldridge (2002). 
2. Bayoumi (1999). 
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٢١

هـاي     مرتبـه وقفـه    qو   ARمرتبـه جملـه      P بدست آمده كـه      ARDL(P,q,…,q)بصورت مدل   
هـاي   را بسـط داد تـا تفاضـل   ) ۲( توان بسادگي رابطـه    مي. توزيع شده متغيرهاي مستقل است    

) ۷( كه در جـدول   ) ۲( در تخمين رابطه  (مرتبه دوم متغيرهاي مستقل نيز در مدل وارد گردد          
) ۱۹۹۵(به اين ترتيب رويكرد پسران، شين و اسـميت   ). است  آمده اين نكته رعايت گرديده    

 .است شده و رابطه جديد بدست آمدهتركيب ) ۱۹۹۹(با رويكرد بيومي
متغيرهاي مستقل با تفاضل مرتبه اول و تفاضل مرتبـه دوم آنهـا بـا               ) ۷( در تخمين جدول  

متغير وابسته اين برآورد نيز تفاضل مرتبـه اول واردات           .شود  ارد مي  دوره و  چهارهاي تا     وقفه
در اينجــا بــراي رعايــت اختصــار از درج فرمــول خــودداري كــرده و . اســت) mijt∆(متقابــل 

وقفـه متغيـر     m1. است كه به راحتي قابل استنباط است        ذكر شده ) ۷(مستقيم نتايج در جدول     
عـددها نشـاندهنده    . اند  متغيرها نيز قبالً تعريف شده    وابسته يعني واردات متقابل است و ساير        

 .وقفه هستند

 هاي توزيع شده خود بازگشتي  برآورد پارامتربندي وقفه-۷جدول 

Prob t-Stat Std. Error Coef Var 
۰۰۰۰/۰ ۶۳۷۰۱۶/۹- ۰۴۷۱۲۵/۰ ۴۵۴۱۴۲/۰- C 
٠٠٠٠/٠ ۴۴۱۸۴/۱۲- ۰۱۰۹۰۴/۰ ۱۳۵۶۶۷/۰- m1 
٠٠٠٠/٠ ۴۹۷۵۴/۱۴ ۰۰۷۷۳۰/۰ ۱۱۲۰۶۰/۰ Yi 
٠٠٠٠/٠ ۶۹۴۴۴/۱۲ ۱۳۶۰۴۹/۰ ۷۲۷۰۷۲/۱ ∆yi4 

٠٠٠٠/٠ ۶۵۴۱۰/۱۶ ۰۸۳۵۷۸/۰ ۳۹۱۹۱۷/۱ ∆∆yi 
٠٠٠٠/٠ ۴۹۴۲۲/۱۴ ۰۹۷۹۸۴/۰ ۴۲۰۲۰۴/۱ ∆∆yi1 
٠٠٠٠/٠ ۲۷۶۱۴/۱۵ ۱۱۰۰۸۵/۰ ۶۸۱۶۶۹/۱ ∆∆yi2 
٠٠٠٠/٠ ۱۷۹۴۰/۱۴ ۱۲۱۴۵۶/۰ ۷۲۲۳۰۱/۱ ∆∆yi3 
٠٠٠٠/٠ ۰۴۵۵۸/۱۳ ۰۱۰۸۷۴/۰ ۱۴۱۸۵۶/۰ Yj 
٠٠٠٠/٠ ۱۰۸۹۰/۱۸ ۱۴۰۰۸۴/۰ ۵۳۶۷۷۰/۲ ∆yj4 

٠٠٠٠/٠ ۸۰۳۸۲/۱۰ ۰۹۱۵۹۸/۰ ۹۸۹۶۱۳/۰ ∆∆yj 
٠٠٠٠/٠ ۵۹۹۰۶/۱۷ ۱۰۶۳۱۱/۰ ۸۷۰۹۷۴/۱ ∆∆yj1 
٠٠٠٠/٠ ۸۷۹۲۳/۱۴ ۱۱۹۳۱۱/۰ ۷۷۵۲۶۰/۱ ∆∆yj2 
٠٠٠٠/٠ ۹۱۸۲۱/۱۲ ۱۲۸۴۶۱/۰ ۶۵۹۴۸۵/۱ ∆∆yj3 

     -۷جدول ادامه 
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Prob t-Stat Std. Error Coef Var 
٠٠٠٠/٠ ۶۰۲۵۷/۱۱- ۰۰۲۴۵۴/۰ ۰۲۸۴۷۷/۰- Pi 
۸۰۱۹/٠ ۲۵۰۹۱۰/۰- ۲۴۹۳۹۲/۰ ۰۶۲۵۷۵/۰- ∆pi4 

٠٠۸۲/٠ ۶۴۵۷۸۰/۲ ۱۲۹۵۰۸/۰ ۳۴۲۶۵۰/۰ ∆∆pi 
٠٠٠٠/٠ ۳۴۱۴۷۱/۷ ۱۸۳۴۶۹/۰ ۳۴۶۹۲۹/۱ ∆∆pi1 
٠٠٠٠/٠ ۰۸۳۴۶۹/۵ ۲۱۴۴۱۰/۰ ۰۸۹۹۴۵/۱ ∆∆pi2 
۹۸۴۶/٠ ۰۱۹۳۵۳/۰- ۲۴۲۹۳۸/۰ ۰۰۴۷۰۲/۰- ∆∆pi3 
٠٠٠٠/٠ ۷۰۳۱۵/۱۲- ۰۰۲۶۲۶/۰ ۰۳۳۳۶۴/۰- Pj 
۲۲۳۷/٠ ۲۱۷۰۵۰/۱- ۳۲۶۰۴۹/۰ ۳۹۶۸۱۸/۰ ∆pj4 

۱۸۱۱/٠ ۳۳۷۵۹۹/۱ ۲۳۶۸۹۲/۰ ۳۱۶۸۶۷/۰ ∆∆pj 
۷۸۰۹/٠ ۲۷۸۲۰۵/۰- ۲۹۱۵۴۴/۰ ۰۸۱۱۰۹/۰- ∆∆pj1 
٠٠۹۶/٠ ۵۹۳۰۴۶/۲ ۳۲۶۱۹۲/۰ ۸۴۵۸۳۰/۰ ∆∆pj2 
۰۶۴۹/٠ ۸۴۶۵۸۴/۱ ۳۳۱۸۴۷/۰ ۶۱۲۷۸۴/۰ ∆∆pj3 
٠٠٠۷/٠ ۳۸۳۰۰۹/۳- ۰۰۴۹۳۶/۰ ۰۱۶۶۹۹/۰- Reri 

٠٠۱۵/٠ ۱۷۰۱۷۸/۳- ۰۴۹۱۳۷/۰ ۱۵۵۷۷۳/۰- ∆reri4 
٠٠٠٠/٠ ۶۸۵۴۵۶/۵- ۰۲۹۴۹۴/۰ ۱۶۷۶۸۹/۰- ∆∆reri 

٠٠٠٠/٠ ۱۲۴۷۵۱/۷- ۰۳۰۰۹۷/۰ ۲۱۴۴۳۴/۰- ∆∆reri1 
٠٠٠۱/٠ ۸۱۵۳۰۴/۳- ۰۳۷۴۷۳/۰ ۱۴۲۹۷۲/۰- ∆∆reri2 
٠٠٠٠/٠ ۳۶۶۵۲۴/۴- ۰۴۲۹۹۸/۰ ۱۸۷۷۵۱/۰- ∆∆reri3 
٠٠٠٠/٠ ۹۷۲۸۲۹/۵ ۰۰۴۸۲۶/۰ ۰۲۸۸۲۳/۰ fri 

٠٠٠٠/٠ ۵۳۲۹۸۹/۴ ۰۲۸۵۶۱/۰ ۱۲۹۴۶۵/۰ ∆fri4 
٠۳۲۱/٠ ۱۴۴۷۳۰/۲- ۰۰۹۷۲۴/۰ ۰۲۰۸۵۵/۰- ∆∆fri 

۱۱٠٠/٠ ۵۹۸۸۲۷/۱ ۰۱۴۹۵۶/۰ ۰۲۳۹۱۳/۰ ∆∆fri1 
۵۰۱۹/٠ ۶۷۱۶۰۲/۰ ۰۲۰۱۴۶/۰ ۰۱۳۵۳۰/۰ ∆∆fri2 

٠٠۱۱/٠ ۲۷۰۴۲۱/۳ ۰۲۴۸۴۳/۰ ۰۸۱۲۴۷/۰ ∆∆fri3 
R2 = ۲۰۷۱/۰          adj_R2 = ۱۹۶۸/۰        F = ۲۳۲۴/۲۰  

 
ها در كوتـاه و   دهد مسير زماني كشش تر اجازه مي هاي طوالني   در اين پارامتربندي، وقفه   

 متفاوتي از مدل پويـايي هسـتند كـه بـه روش             تصريحبا اين حال    . مدت استخراج گردد    ميان
2SLS   و GMM      م أدمدت را تـو مدت و بلن  هاي كوتاه   توان كشش    برآورد شد، و به نحوي مي

در اينجا ضرايب متغيرهاي مستقل كه در سـطح ظـاهر           . با يكديگر در اين مدل بدست آورد      
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٢٣

هـاي   اي يـا بـه عبـارتي كشـش      و سـاير متغيرهـا، ضـرايب لحظـه    yi  ، yj ، pi ،pjانـد مثـل       شده
ضريب همين متغيرها كه بـا تفاضـل اول و بـا وقفـه              . كند  گيري مي   را اندازه  ١اي يا آني    لحظه
ضـرايب همـين   . دهـد  است كشش را پس از گذشت چهار سـال نشـان مـي           رم وارد شده  چها

هـا   است و تا وقفه سوم پيش رفته است به ترتيـب كشـش   گيري شده متغيرها كه دوبار تفاضل 
در طـول سـال اول   . كنـد  گيـري مـي   را پس از گذشـت يكسـال، دوسـال و سـه سـال انـدازه             

گيـري    در همـين حـال بـراي انـدازه         .ون وقفه بد yj∆∆ و   yi∆∆ ها برابر است با ضريب     كشش
 و در حالت تعادل بايـد ضـريب متغيرهـاي مسـتقل را كـه در سـطح در                    بلندمدتكشش در   

اسـت و وقفـه متغيـر     كه در جدول ظاهر شـده      m1است بر ضريب متغير        رگرسيون ظاهر شده  
 .باشد تقسيم و در يك منفي ضرب كرد  ميmijtوابسته يعني 

 و كشـش آنـي صـادرات برابـر          ۱۱/۰ كشش آني واردات     شود  ميده  به اين ترتيب مشاه   
 ۸۲/۰ برابـر    بلندمـدت هاي   ، كشش -۱۳۵۶/۰ ، يعني    m1با تقسيم آنها بر ضريب      .  است ۱۴/۰
آيـد كـه تقريبـاً برابـر بـرآورد كشـش         بترتيب براي واردات و صادرات بدسـت مـي    ۰۴/۱و  

هـاي    بـود بـر اسـتخراج كشـش    ييـدي أاين ت .  است ۰۷/۱ و   ۸۵/۰، يعني   )۱( جدول   بلندمدت
 .، در اين مدلمدت كوتاههاي  ، از كششبلندمدت

، كشـش واردات بـه      yi∆∆ضـريب   . رويـم   هاي سال اول به بعـد مـي        حال به سراغ كشش   
GDP        رسد، درحاليكه ضـريب        مي ۳۹/۱ است كه در سال اول به∆∆yj       كشـش صـادرات بـه 
GDP        در انتهاي سال    مدت  كوتاهد در   شو  مالحظه مي .  است ۹۹/۰ است كه در سال اول تنها ،

كيـدي بـر نتـايج روش       أاين نيـز ت   . اول، هنوز كشش واردات باالتر از كشش صادرات است        
2SLS   و GMM       بزرگتر از كشـش صـادرات اسـت        مدت  كوتاه است كه كشش واردات در  .

شـوند،    هاي صادرات و واردات در مسير زماني بـه يكـديگر نزديكتـر مـي               از آن پس كشش   
 اسـت، پـس كشـش    ۴۲/۱ و كشـش واردات      ۸۷/۱ر سال دوم كشـش صـادرات        بطوريكه د 

 و كشش صـادرات     ۶۸/۱گيرد، در سال سوم كشش واردات         صادرات بر واردات فزوني مي    
ــامنظم اســت  ۷۷/۱ ــار كمــي ن  و كشــش ۷۲/۱كشــش واردات .  اســت و در ســال ســوم رفت

شـدن كشـش   يدكننـده بزرگتـر    أيت) ۷(در مجمـوع نتـايج جـدول        . شـود    مـي  ۶۵/۱صادرات  

____________________________________________________________________ 
 

1. On impact. 
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٢٤

 .مدت است  و ميانمدت كوتاهصادرات نسبت به واردات در مسير زماني 
گردد كه عالمت تمام ضرايب مطابق با انتظار نظري است و تنها چنـد متغيـر                  مشاهده مي 

 در جـدول در     m1در ضـمن ضـريب      . است كه مقدار آنها از لحاظ آماري معنـي دار نيسـت           
 است كه سرعت تعديل عدم تعادل را بـه  (ECT)حقيقت به تعبيري همان جمله تصحيح خطا  

 بدست آمده كه تغيير محسوسي      ۱۳/۰ و مقدار آن برابر      دهد  مي نشان   بلندمدتسمت تعادل   
 .ندارد) ۶(با نتايج جدول 

 مالحظاتبندي و  جمع

ل جاذبـه بـراي اسـتنباط اثـرات يكپـارچگي اقتصـادي بـر تـراز حسـاب                   مددر اين مقاله    
 در درآمــديهــاي  گيــري كشــش د و انحــراف تجــارت، انــدازهجــاري، دامنــه اثــرات ايجــا

، آزمـون فرضـيه در مـورد نسـبت صـادرات و واردات كشـورها بـا                  بلندمـدت  و   مدت  كوتاه
گيري مقاومت چند جانبه در مقابل واردات         ، و اندازه  )به جاي آزمون فرضيه ليندر    (يكديگر  

ين مقاومـت در مقابـل     ايـران داراي بيشـتر     مشـخص شـد   . و قدرت نفوذ صادرات بكار رفت     
دهـد در    همين نكتـه نشـان مـي      . باشد  واردات است و ضريب نفوذ صادراتي آن نيز ناچيز مي         

صورتي كه ايران با كشورهاي منطقه، طرح تجارت آزاد ايجاد كنـد ممكـن اسـت بيشـترين           
 .اثر ايجاد تجارت در بازار ايران رخ دهد

 نشان داد تراز تجاري پـس       مدت  اهكوت و   بلندمدتهاي   به عالوه، تصريح مدل در حالت     
 صـادرات   بلندمـدت از طرح يكپارچگي ابتدا گرايش به كاهش يا منفـي شـدن دارد امـا در                 

مشخص شد نرخ ارز واقعي نيز در تعديل كسري تـراز تجـاري    . بيشتر از واردات خواهد شد    
 . و سرعت تعديل عدم تعادل در واردات كند استنيستثر ؤچندان م

ي هـا  طـرح معنـي بـودن تـرس از زيـان ايـران در صـورت شـركت در              ياين دو نكته بر ب    
اصوالً نبايد زيـان را براسـاس بيشـتر بـودن متوسـط تعرفـه               . كيد دارد أيكپارچگي اقتصادي ت  

بـا ايـن حـال در سياسـتگذاري براسـاس           . ايران از متوسط تعرفه سـاير كشـورها قيـاس كـرد           
 خارجي براي پركردن شـكاف ارزي در        هاي سرمايه  تجربي اين مقاله، بايد جريان     پيامدهاي

سسـات  ؤي تجـاري از جانـب م      هـا   طرحهاي مالي به منظور پشتيباني از         يا كمك  مدت  كوتاه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...يکپارچگي اقتصادي کشورهاي در حال 

 

٢٥

 .المللي مد نظر باشد بين
، وام، تزريـق سـرمايه خـارجي و غيـره بايـد نهايـت               كمكهاي اعطاي    در زمينه سياست  

ود رشـد سـريعتر واردات   شـود كـه توجـه شـ     مشكل وقتي حادتر مـي . دقت بكار گرفته شود 
نسبت به صادرات، كشـورهاي درحـال توسـعه را در معـرض بحـران مـالي معمـول در ايـن                      

وري در اين كشورها، از متوسط        توجه زيادي بايد داشت تا رشد بهره      . دهد  كشورها قرار مي  
. تـر نباشـد    كنند، يا از يكـديگر، پـايين        اي كه با آن تجارت مي       جهاني يا متوسط منطقه ارزي    

دهـد، در اينجـا ضـريب نـرخ ارز واقعـي از       مدت نشـان مـي   هاي كوتاه همانطور كه اين مدل   
ثير آن در   أنيـز تـ   ) ۱(در جـدول    ) ۱( لحاظ آماري بي معني است و در مدل بلندمدت رابطـه          

توان گفت نرخ ارز      ها به تعبيري مي     در حقيقت فقط در اين مدل     .  است زتعديل واردات ناچي  
تـأثير   مـدت بـي   گـذارد و در كوتـاه    بلندمدت بر سطح تجارت اثـر مـي  واقعي تعادلي تنها در   

مدت پس از افزايش نـرخ واقعـي ارز بـدنبال تضـعيف نـرخ                 به عبارت ديگر در كوتاه    . است
 . برابري پول ملي، واردات چندان كاهش نخواهد يافت
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