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 ١٣١ 

 

  

  

 تاثير صادرات نفتي بر تابع تقاضاي واردات دراقتصادايران 

  

  

  سيد مهدي حسيني
 دانشجوي دوره كارشناسي ارشداقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان

E-mail : hoseyni_mehdi@yahoo.com  

  

  

  چكيده
  

ت دركشـورايران مـي   اين مقاله به بررسي اثر صادرات نفتـي، نـرخ ارز و قيمتهـاي نسـبي  بـر تـابع تقاضـاي واردا       

پايايي و ناپا يايي متغيرهاي مهم رامورد آزمون قرار مي دهيم ونتايج آزمون نشان مـي    ADFدرابتدا بااستفاده ازروش.پردازد

هستندو با يكبار تفاضل گيري پايا مي شوند، با توجه به اينكه تاكنون روش هاي  I(1)دهدكه همه متغير هاي مذكور از نوع 

زمون پايايي متغيرها معرفي شده است،اكثرآزمونهاي شناخته شده فاقداين قابليت اند كه بـين متغيرهـايي كـه    متفاوتي براي آ

مـي باشـند ، تمـايز قائـل شـوند، بنـابراين        I)  1( و سري هايي كه پايا بوده ولي تقريبا  I)  1( جمع بسته از درجه يك اند 

عالوه بر اين .مي باشند تا حدودي غير قابل اطمينان به نظر مي رسند  استفاده از روش هايي كه متكي به آزمون هاي پايايي

و با منظور نمودن وقفه هـاي مناسـب    ARDL،اثبات شده است از روش  2001همانطور كه توسط پسران و شين در سال 

از يـك مـدل   در ايـن مقالـه   . مي توان ضرايب بلند مدت سازگاري ميان متغيرهاي مورد نظر در يـك مـدل را بدسـت آورد    

براي تخميناستفاده ARDLاست و در آن با استفاده از روش همگرايي )2005(لگاريتمي كه بر گرفته از مقاله بهمني اسكويي

  .شده است 

مي باشدو نتايج تخميني بدست آمـده از آزمـون   ) 1385تا1338(داده هاي مورد استفاده كل دادهاي در دوره زماني 

طلب مي باشد كه صادرات نفتي داراي تاثير مثبت و معنادار و قيمتهاي نسبي و نـرخ  بيانگر اين م ECM و ARDL هاي 

نيز نشـان دهنـده سـرعت تعـديل     ECMو نتايج . ارز داراي تاثير منفي ومعنا داري بر تابع تقاضاي واردات ايران داشته است

 . نسبتا پايين در تابع تقاضاي واردات ايران بوده است

 

 . ECMوARDL ،آزمون  ADFواردات،صادرات نفتي، روش تقاضاي : كلمات كليدي 
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  :مقدمه -1

  
تجارت نقش مهمي در اقتصاد كشورها ايفاء مي كند و در نتيجه همه كشورها براي افزايش رشـد اقتصـادي درصـدد توسـعه     

  .تجارت با ساير كشورها هستندو هر كشور به توليد كااليي مي پردازد كه در آن مزيت نسبي دارد

نفتي تاثير باالي بر واردات كشوردارد به طوري كه حساسيت و كشش باالي بين آنها مشـاهده مـي شـودو باانـدك     صادرات 

نوسان صادرات نفتي كشور، واردات  نيز نوسان مي يابد و اين بيانگر اين مطلب مهم مي باشد كه  نوسانات واردات كاالهـا و  

اما نتايج مهمي كه از اين رابطه مي گيريم اين است كه دولـت بايـد    خدمات كشور به صادرات نفتي كشور وابسته مي باشد و

در گام اول واردات كاالهاي مصرفي  غير ضروري را كاهش دهد و با برنامه ريزي بلندمدت و منطقـي واردات سـرمايه اي و   

عي كه نه تنهاوابستگي كشور را واسطه اي را به سمت صنايع سريز نمايد كه اميد به توسعه درونزا در آنها وجود دارد و نه صناي

كاهش نمي دهد بلكه زمينه را براي وابستگي ديگر صنايع نيز فراهم مي نمايد و در گام دوم مي توان با برنامه ريزي صحيح 

و اصولي بين صنايع كشور وابستگي ايجاد نمايد تا نيازهاي واردات بعضي از صنايع در آينده نه چنـدان دور از صـنايع داخلـي    

ن شودو تا رشد اقتصادي را در گرو صادرات نفتي تضمين نمايد و صنايع كشور توان رقابـت در بازارهـاي بـين المللـي را     تامي

  .بدست آورند و وابستگي صنايع به صادرات نفتي كاهش يابد

  

به متغيرهايي مانند نرخ  اقتصاددانان متغيرهايي را كه بر واردات تاثير مي گذارند را شناسايي نموده اند كه از آن جمله مي توان

ارز ،قيمتهاي نسبي،درآمد ملي اشاره نمود وهمچنين در كشور ما صادرات نفتي يه عنوان يكي از عوامل موثر بـر واردات و در  

اما آنچه كه اهميت فراواني دارد اين اسـت كـه   .جهت تامين ارز  حاصل از واردات كاال به كشورنقش مهمي را ايفاء مي كند  

به عبارت ديگراز آنجايي كه شناخت متغيرها ومقدار تاثير .ن متغيرها با چه سرعتي واردات را تحت تاثير قرار مي دهندبدانيم اي

آنها، براي افزايش واردات به يك سطح مطلوب اهميت داردو همچنين دانستن سرعت واكنش واردات به تغيير در متغيرهـاي  

ست لذا در اين مقاله بر آنيم تا به تخمين تابع تقاضاي واردات در مورد ايران اقدام مهم وتاثير گذار از اهميت بااليي برخوردار ا

  .  نمائيم تا بتوانيم دقيقتر، مهمترين عوامل تعيين كننده واردات را شناسايي نمائيم

  

تفاده از آزمـون  به تخمين تابع واردات ايران بـا اسـ  1338-1385حاضر با استفاده از دادهاي سري زماني مقاله در بدين منظور

بطور كلي هدف اين تحقيق اين است كه فرايند تعديل واردات را بـه تغييرصـادرات    .پرداخته  خواهد شد ARDLهمگرايي 

نفتي، نرخ ارز و قيمتهاي نسبي را در مورد ايران تعيين نمائيم و با توجه به عوامل موثر ،تابع تقاضاي واردات را تخمين بـزنيم  

از جديـدترين   هاي مختلف گاها نتايج متفاوتي را ارائه مي نمايد در اين تحقيق سـعي بـر ايـن اسـت كـه     از آنجائيكه آزمونو 

بطور دقيق تر به تخمين تـابع  روشهاي اقتصاد سنجي استفاده شود و مقايسه اي بين آزمون هاي مختلف انجام گيرد تا بتوان 

  .تقاضاي واردات بپردازيم 
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  :هتبيين مسئل -2
  

بـويژه در   سبب شده است كه به صادرات WTOبه  جهان  ر با توجه به مسئله جهاني شدن و ورود كشورهايدر حال حاض

  .توجه بيشتري شود تاثير گذار در فرايند رشد و توسعه مهم و اهرمهاي و واردات به صورت متغيرهايكشور ما صادرات نفتي 

ابع تقاضاي واردات به سياستگذاران در انتخاب سياسـت هـاي   مسئله اي كه ما به دنبال آن مي باشيم اينست كه با تخمين ت

بطوريكه سياست ها به گونه اي اتخاذ شودكه كارايي بيشـتري را بـه دنبـال داشـته باشـدو همچنـين از       .بهينه كمك نمائيم 

حداكثر تاثير را  سياستها مي بايد به گونه اي اتخاذ شود كه.آنجائيكه واردات كشور به شدت تحت تاثير صادرات نفتي مي باشد

بر رو ي كاهش وابستگي به بيرون و توسعه درونزا و مطابق با نيازهاي كشور را نويد دهدو از آنجائيكه زمـان و سـرعت ايـن    

در نتيجه ضمن تخمين تابع تقاضاي واردات و شناسايي عوامل موثر بـر واردات بـدنبال آن   . تاثير گذاري بسيار مهم مي باشد

  . يل وسرعت واكنش واردات به متغيرهاي تاثير گذار را تعيين نمائيمهستيم كه فرايند تعد

 

  :فرضيات تحقيق  -3

  
  صادرات نفتي و نوسانات آن در تابع واردات ايران داراي تاثير مثبت معناداري مي باشد-1

 .نرخ ارز و نوسانات آن در تابع واردات ايران داراي اثر مثبت مي باشد -2

  .واردات ايران داراي اثر منفي مي باشد قيمتهاي نسبي در تابع-3

  

  : ي و روش تحقيقمتدلوژِ -4
  

آزمون ريشه واحد را به اين دليل انجام مي دهيم  كه بررسي نمـائيم   ريشه واحد متغيرها را پيدا مي كنيم ابتدادر اين تحقيق 

نظر نامانا يا غير ساكن باشند ، اين حالـت  چنانچه متغيرهاي مدل مورد . كه مدل با مشكل نا ما نايي متغير ها ، مواجه نيست 

در حقيقت اگر متغيـر هـاي لحـاظ شـده در     . وجود خواهد داشت كه رابطه بلندمدت و معناداري بين متغيرها برقرار خواهد بود

سترش يافته  فولر گ  -براي تعيين آن، از آزمون هاي ديكي .مدل نامانا باشند ، آن گاه بايد درجه انباشتگي آنها را تعيين نمود 

 )ADF   ( اين آزمون نشان مي دهد كه وجود ريشه واحد مبتني بر پذيرش فرضيه صفر اسـت و متغيـر   .، كمك مي گيريم

، ) مانا بودن ( است اما عدم وجود ريشه واحد مبتني بر رد فرضيه صفر و نشان دهنده ساكن بودن ) نامانا ( مدنظر غير ساكن 

ر ساكن بودن متغيرها ساده ترين راه براي رفع اين مشـكل اسـتفاده از روش تفاضـل گيـري     البته در صورت غي. متغير است 

   .است كه البته در اين حالت برخي از اطالعات بلند مدت حذف مي گردد

 به تخمـين تـابع    سپس وو عوامل موثر بر آن پرداخته خواهد شد بين وارداتبلند مدت  به بررسي ارتباط ابتدا در اين تحقيق

  .خواهيم پرداخت ARDLتكنيك همگرايي ضاي واردات با استفاده ازتقا
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و با منظور نمودن وقفـه هـاي مناسـب مـي      ARDL،  با استفاده از روش  2001بر اساس مطالعات پسران و شين در سال 

كـه روش   و ايـن در حـالي اسـت   .توان ضرايب بلند مدت سازگاري ميان متغيرها ي مورد نظر در يك مدل را به دست  آورد 

در حقيقت مزيت روش  ). 1378نوفرستي ، ( بودن متغير هاي مدل انجام مي شود I ) 1 (و يا  0) I  (مذكور بدون توجه به 

–جوهانسـن      روشدر مقايسه با بقيه روشهاي همگرايي مثل جوهانسن عبارتست از اينكه در حاليكه  ARDLهمگرايي 

بـودن   I ) 1 ( يـا  0) I  (بـدون توجـه بـه   ARDLروش  ير ها اسـتوار اسـت  بودن متغI(1)نا مانا جوسيلسيوس متكي بر 

در مدلهاي با داده هاي ساليانه و حجـم كـم نمونـه معمـوال     ARDLمتغيرها از اعتبار الزم برخوردار است وهمچنين روش 

  .كارايي بيشتري خواهد داشت 

  

  مقايسه روند صادرات نفتي بر روي واردات كاالها و خدمات-5
  

ارجي ايران بويژه واردات ايران  متاثر از نوسانات بخش نفت مي باشد به طوري كه  با رشد و افزايش صادرات نفتي تجارت خ

  .واردات كشور متحول مي شود

به طور كلي ،كاهش درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام ،موجب نا مطلوب شدن وضعيت ارزي كشـور و در نتيجـه   

بروز ركود در توليد . ت توليد و نيز كاهش واردات سرمايه اي و كاهش سرمايه گذاري مي شود كاهش واردات واسطه اي و اف

و سرمايه گذاري ،از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضـه كـاال و خـدمات از    

درآمد نفت ،موجب كـاهش درآمـدهاي بودجـه     از سوي ديگر ،كاهش. سوي ديگر ،بر رفاه عمومي تاثير نا مطلوب مي گذارد 

مـروري بـراهم   ( عمومي شده و توازن بودجه را بر هم مي زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول و تـورم اسـت   

  ). 1384فعاليتهاي وزارت نفت،

  

بر كل اقصـاد مـي تـوان سـنجيد     نقش نفت در اقتصاد ايران را در معنايي واقعي آن تنها در قطع كامل درآمد نفت و تاثير آن 

رزاقـي  ( ،ولي تاثير مستقيم آن را مي توان بر واردات ،بر  درآمد دولت در بودجه و بر توليد ناخالص داخلي مورد توجه قـرار داد 

،1380.(  
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  )1338-1385( 1376مقايسه صادرات نفتي و واردات كل به قيمت ثابت سال )1(نمودار
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صادرات نفتی

واردات کا� ھا و خدمات

 
  

  

واردات به شدت تحت تاثير نوسانات صادرات نفتي و در آمد هاي حاصل از فروش  1338-1385دردوره ) 1(ربا توجه به نمودا

نفت مي باشد و با رونق و ركود اين بخش واردات به شدت افزايش و يا كـاهش يافتـه اسـت مقايسـه روندصـادرات نفتـي و       

-85، 1379-83، 1373-78، 1368-72، 1358-67، 1351-57واردات كاالها و خدمات كشور را مي تـوان بـه شـش دوره    

  .تقسيم بندي نمود 1384

 

به دليل افزايش قيمت نفت واردات به ميزان زيادي افـزايش يافتـه    1352-1355در سالهاي قبل از انقالب بويژه در سالهاي 

بـا پيـروزي انقـالب و    امـا  . است به گونه اي كه قبل از انقالب وابستگي شديدي به صادرات نفتي در ايران احساس مي شد 

سياستهاي جديد احراز شده به منظور حفظ ذخايرنفتي سياستهاي گوناگوني براي عدم وابسـتگي بـه صـادرات نفتـي صـورت      

شد ولي به  دليل توسعه  1356-1359گرفته است  كه باعث كاهش واردات بويژه واردات سرمايه اي و واسطه اي در سالهاي 

يع و همچنين وارد جنگ شدن نيروهاي فعال كشور عالرغم تالشهاي انجام شده ، وابسـتگي  برونزا ، عدم وابستگي بين صنا

به شدت واردات سرمايه اي و واسطه اي افزايش يافـت كـه    1362و 1361به صادرات نفتي همچنان ادامه دارد و در سالهاي 

زير سـاختها در جنـگ مـي باشـدو در      به دليل كاهش توليد داخلي به دليل درگير شدن نيروهاي بخش توليدي و خسارت به

به 1363-1357نتيجه  نيازبه صادرات نفتي جهت تامين ارزهاي حاصل از واردات كاالها به شدت احساس مي شد و در دوره 

دليل تحريمهاي اقتصادي و همچنين صدمات باال به اسكله هاي نفتـي وهمچنـين ادامـه سياسـتهاي خـود كفـايي و عـدم        

  .ر بويژه واردات سرمايه اي و واسطه اي روند نزولي را طي مي كندوابستگي ، واردات كشو
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  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١٣۶ 

 

در سالهاي پس از انقالب بر اثر  سياستهاي جديد اقتصادي و كاهش درآمد نفت ،نخست واردات به لحاظ وزني كاهش يافته 

ايش يافته و به بيشـترين  رسيد،سپس همراه با افزايش درآمد نفت واردات افز1359ميليون تن در سال  7/9و به كمترين خود 

براثر كاهش درآمد هاي نفتي   1362ميليون تن در سالهاي پيش از پايان جنگ رسيد پس از سال   2/20با 1362خود در سال 

  .)1380رزاقي ،(  اين كاهش ادامه دارد  1367تا سال 

  

. ميليون بشكه در روز بود 5، حدود  1357واز ديگر علل كاهش واردات مي توان به كاهش صادرات نفتي در مهر ماه سال    

در سال . به طور كلي قطع گرديد 1357با اوج گيري انقالب اسالمي، صادرات نفت خام به سرعت كا هش يافت و در دي ماه 

به پايين تـرين حـد    1365به علت روند نزولي قيمت نفت ؛ درآمدهاي ارزي ايران هم شروع به كاهش كرد و در سال  1363

به . ميليارد دالر بالغ گرديد 20/9درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت افزايش يافت و به حدود  1366اما در سال  .خود رسيد 

از كل صادرات را تشـكيل مـي داده اسـت و بـا وجـود      % 90طور كلي در طي سالهاي پس از انقالب نيز صادرات نفت حدود 

در صد  90مهمترين خصيصه تجارت خارجي ايران، حصول حدود تالشهاي دولت به منظور تشويق صادرات غير نفتي ، هنوز 

  ) .  74تا  70، صفحات 1375ابريشمي ،(از درآمدهاي ارزي ، از طريق صدور نفت خام مي باشد

  

 1370افزايش يافته و در سال  1367نسبت به سال  1368پس از جنگ همراه با افزايش درآمد نفت واردات با جهش در سال 

ستهاي جديد اقتصادي و افزايش درآمد نفت و وام گرفتن از خارج به حداكثر خود مي رسـد و سـپس زيـر تـاثير     زير تاثير سيا 

  .)1380رزاقي ،(  اجبار در باز پرداخت وامهاي خارجي رو به كاهش مي گذارد

رنامـه و موازنـه   نوسانهاي قيمت نفت در طول اجـراي ايـن ب  ) 1368-72(با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه اقتصادي  

منفي تراز تجاري سبب شد در سالهاي پاياني برنامه محدوديتهاي تجاري با استفاده از موانـع تعرفـه اي وغيـر تعرفـه اي بـر      

  ). 1385تشكيني و باستاني،. (واردات وضع شود 

  

هي هاي خـارجي ادامـه   به دليل نگراني هاي ناشي از كاهش درآمد هاي نفتي و پرداخت بد) 1374-78(در برنامه دوم توسعه

درصد كمتر از واردات در برنامه اول 31سياستهاي محدود كننده واردات به گونه اي بود كه ارزش واردات در برنامه دوم .يافت

به دليل كاهش شديد قيمت نفت و همچنين سهميه بندي از طرف اوپك صادرات نفت و گـاز   1377و همچنين در سال . بود

  ).1385و باستاني، تشكيني(ايران كاهش يافت

  

واردات سرمايه اي و واسطه اي  به طور قابل مالحظه اي افزايش يافته است )   1384 – 1385(با اجراي برنامه چهارم توسعه

كه دولت به دليل وجود رشد شديدتر واردات نسبت به صـادرات غيـر نفتـي ، بـه تـامين مخـارج ارزي ايـن واردات از محـل         

  .شوددرآمدهاي نفتي متوسل مي 

  

ــال  ــه       1384در س ــامي درمنطق ــي ونظ ــي،ناآرامي سياس ــت پااليش ــود ظرفي ــر كمب ــاعواملي نظي ــزايش تقاض ــالوه براف ع

خاورميانه،نيجريه،ونزوئال،اعمال خرابكارانه در صنعت نفت عراق و تشديد فعاليت بورس بازان باعث افزايش قابـل مـال حظـه    

 )1384بانك مركزي ايران ،. (شده است 1384در سال  بهاي نفت شد كه اين موضوع باعث افزايش شديد واردات
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  :مباني نظري تحقيق -6
  

 حاصـل از صـادرات نفتـي    هر چه سطح در آمد هـاي از آنجائيكه درآمد كشور به شدت تحت تاثير درآمدهاي نفتي مي باشد 

هاي داخـل قابـل رقابـت بـا     كشور بيشتر باشد واردات بيشتر خواهد بود اگر چه ممكن است افزايش در آمد بخاطر توليد كاال

درتخمينهاي ارائه شده به دليل از بـين بـردن همخطـي بـين     .كاالهاي وارداتي باشد و ممكن است آن كشور كمتر وارد كند 

افزايش در قيمتهاي نسبي كاالهاي وارداتـي بـه كاالهـاي    متغيرهاي قيمت و درآمد از قيمتهاي نسبي استفاده شده است كه 

نشان دهنده مقدار واحد پـول   ارزشود كه باعث كاهش حجم واردات گردد همچنين از آنجايي كه نرخ پيش بيني مي  ،داخلي

حجم واردات خواهد  كاهشپول ملي پيش بيني مي شود كه باعث  تضعيفنرخ ارز يا افزايش خارجي به پول داخلي مي باشد 

  .شد 

  

مدهاي نفتي واردات نيز از اين درآمدهاي نفتي تاثير مي با توجه به تك محصولي بودن اقتصاد كشورو وابستگي شديد به درآ

  پذيرد
  .كه قيمتهاي خارجي را را بر حسب قيمت داخلي بيان مي كند  e،نرخ ارز yبه سطح درآمد داخلي mبطوركلي واردات   

  تابع واردات به صورت زير مي باشد 

m=m(y,p,e) 
 :در اين تابع داريم

∂m/∂y>0, ∂m/∂e>0, ∂m/∂P>0 
  

ات با تغييرات درآمد داخلي ،نرخ ارز و قيمتهاي داخلي رابطه مستقيم دارد به گونه اي كـه بـا افـزايش ويـا كـاهش ايـن       وارد

  .متغيرها مقدار واردات افزايش و يا كاهش مي يابد

  

Pارزش واردات بر حسب قيمت هاي داخلي نيز با تقسيم سطح قيمتهاي خارجي
f  بر نرخ ارزe   يـن بنـابر ا .به دست مي آيـد 

  ):1383اچ ،برانسون،. (مانده و تراز حساب جاري بر حسب پول داخلي بصورت زير مي باشد

  

X-M=P.x(P,e)-P
f
/e.m(y,P,e) 

  

افزايش در سطح قيمتهاي داخلي به دليل ارزان شدن كاالهاي خارجي نسبت بـه كاالهـاي داخلـي موجـب افـزايش واردات      

وهمچنـين افـزايش قيمتهـاي داخلـي     . گزين كاالهاي داخلي مي شـوند حقيقي مي شود و در نتيجه آن كاالهاي خارجي جاي

صادرات حقيقي را كاهش مي دهد اما اينكه آيا ارزش پولي صادرات كاهش يا افزايش يابد بستگي به كشش قيمتي تقاضـاي  

يك افزايش  اين نشان دهنده اين است كه)>Ex -1(اگر كشش قيمتي تقاضا بزرگتر از يك باشد.خارجي براي صادرات دارد 

  ).1383اچ ،برانسون،(در قيمت ارزش پولي صادرات را كاهش مي دهد 
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  .با توجه به معادله فوق افزايش در نرخ ارز صادرات حقيقي را كاهش خواهد داد و واردات حقيقي را افزايش مي دهد

افزايش Mي شود ولي اين كه م m،قيمت دالري واردات را كاهش داده و موجب افزايش واردات حقيقيeافزايش در نرخ ارز 

،داراي ارزش  Emاگـر كشـش واردات   .خواهد يافت يا كاهش به كشش قيمتي تقاضاي آمريكا نسبت به واردات بستگي دارد 

  ).1383اچ ،برانسون،.  (موجب كاهش خالص صادرات مي شود eمطلق بزرگتر از واحد باشد به طور قطع افزايش 

  

  : اي وارداتتابع تقاض شناسايي و تصريح مدل-7

  
صادرات فرض مي شود كه واردات تابعي از متغير هايي شامل ) 2005(براساس مدل تجربي ارائه شده توسط بهمني اسكويي 

و همچنين در مورد متغيرهـاي اثـر گـذار در تـابع واردات     نرخ ارز مي باشند و داخليبه كاالهاي  وارداتي  قيمتنسبت ، نفتي

  .توضيح بيشتري مي دهيم

  

  :رات نفتيصاد)1
 مخصوصـا هـر چـه   .مقدار واردات در نظر گرفته مـي شـود   بر تعيين كننده موثر وبه عنوان يك متغير  در كشورصادرات نفتي

  .خواهد داشتبراي  كاالهاي وارداتي بيشتر داخلي مصرف كننده،مقدار تقاضاي صادرات نفتي باالتر باشد،

  

  :قيمت كاالهاي وارداتيشاخص ضمني )2
ارتباط بين قيمـت كاالهـاي     به گونه اي كهواردات است   در تابعوارداتي يكي از عوامل ديگر  تعيين كننده   قيمت كاالهاي

بنـابراين  .در اينجا است  كه كاالهاي توليد شده در داخل با واردات رقابـت مـي كنـد    .مي باشدوارداتي و مقدار واردات منفي 

  .خواهد بودوثر قيمتهاي كاالهاي داخلي نيز  بر مقدار واردات م

  

  :قيمت كاالهاي داخليشاخص )3
بنابر اين اگر قيمت كاالهاي توليد شده در داخـل از قيمـت   . بعضي از كاالهاي داخلي جانشين براي كاالهاي وارداتي هستند

تـابع  پس سطح قيمت هاي داخلـي نيزدر . بيشتر خواهد شدكاالهاي وارداتي  ،تقاضا برايكاالهاي وارداتي جانشين بيشترباشد

  .واردات موثر مي باشد و يكي از تعيين كنندهاي  مقدار واردات خواهد بود 

  

  : نرخ ارز)4
تعيين مي كند كه چـه مقـدار    در تابع واردات كامال موثر است به گونه اي كه نرخ ارز  عالوه بر سطح قيمت ها  ،نرخ ارز نيز

لحاظ كردن ساير متغيرهاي فوق الذكر در تابع واردات خواهيم  و با.درآمد به خريد كاالهاي وارداتي اختصاص داده خواهد شد 

  :داشت
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 ١٣٩ 

 

M
d
=M

d
 (XO,PM,PD,E)                                                                                      )1 (   

  

 :كه در اين رابطه 
 M

d كاالها و خدمات تقاضاي واردات نشان دهنده ، XOرات نفتيصاد نشان دهنده، PM نشان دهنـده 

  .مي باشد نشان دهنده نرخ ارزE قيمت  كاالهاي داخلي و شاخصنشان دهنده PD قيمت كاالهاي وارداتي ، شاخص ضمني

  .تابع تقاضاي واردات به صورت زيرمطرح كرده است  )2005(از رابطه فوق بهمني اسكويي گيري با لگاريتم

  

LnM
d
t=a+βLnXOt+фLnPM+φLnPD+λlnEt                                                        )2(        

        
   :در نظر گرفته خواهد شدقيمت هاي نسبي )2(در معادله دو دليلبه 

 

 )3(                                                                                                     P=(PM/PD)E  .  

  .به صورت زير تبديل خواهد شد )3( معادله اينكه با لگاريتم گيرياول  

 

LnP=Ln(PM/PD)+LnE.                                                                                       )4(     

  

در نظر گرفتن قيمتهاي نسـبي  . و سطح قيمت ها وجود داردصادرات نفتي و دوم اينكه از آنجايي كه ارتباط مثبتي بين سطح 

تابع تقاضاي واردات  )2005(بنابر اين  متناسب با مطالعه بهمني اسكويي. مشكل هم خطي  بين متغيرها را كاهش خواهد داد

  .را  بصورت زير مي نويسيم 

 

LnM
d
t= a+bLnXOt+cLn(PM/PD)t+ dlnEt.                                                          )5(          

  

كشـور   حاصل از صادرات نفتي مثبت باشد كه نشان مي دهد هر چه سطح در آمد هايbما انتظار داريم ضريب )5(در معادله 

بيشتر باشد واردات بيشتر خواهد بود اگر چه ممكن است افزايش در آمد بخاطر توليد كاالهاي داخل قابل رقابت بـا كاالهـاي   

افزايش در قيمتهاي نسبي كاالهاي وارداتي به كاالهـاي داخلـي پـيش    .آن كشور كمتر وارد كند وارداتي باشد و ممكن است 

همچنين از آنجايي كه نرخ . منفي خواهد بود  cبيني مي شود كه باعث كاهش حجم واردات گردد كه در  اين صورت ضريب 

پول ملي پيش بيني مي شود كـه   تضعيفارز يا نرخ افزايش نشان دهنده مقدار واحد پول خارجي به پول داخلي مي باشد  ارز

  . باشد منفيدر معادله فوق پيش بيني مي شود كه  Eحجم واردات خواهد شد ، بنابر اين ضريب  كاهشباعث 

  

تابع واردات مي باشد اگر چه يكي از اهداف مهم ايـن تحقيـق    موثر در متغيرهاي بين نشان دهنده ارتباط بلند مدت)5(معادله

  .  يمنرخ ارز و قيمت هاي نسبي تعيين كن صادرات نفتي ، را به تغيير وارداتسرعت تعديل  اين است كه
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 ١۴٠ 

 

بدين منظـور مشـابه الگـوي    . بنابراين احتياج داريم كه روابط پويايي كوتاه مدت نيز از معادله تابع تقاضاي واردات تعيين شود 

به شكل زير در  ARDLكرده و معادله فوق به صورت  استفاده)1997(از روش پسران و ديگران  كه)2005(بهمني اسكويي

  :خواهد شدنظر گرفته 

)6(  

∆LnM
d
t=a+∑

=

n

i 0

βi∆LnXOt-i+ ∑
=

n

i 0

γi∆Ln(PM/PD)t-i+∑
=

n

i 0

 λi∆LnEt-i+∑
=

n

i 0

 θi∆ LnM
d
t-

i+δ1LnXOt-1+ δ2Ln(PM/PD)t-1+ δ3lnEt-1+ δ4LnMt-1+ut 

  

 ):6(در رابطه 
 M

d كاالها و خدمات تقاضاي واردات نشان دهنده ، XOنده صادرات نفتينشان ده، PMنشان دهنده 

نشان دهنده نرخ ارز مي E قيمت  كاالهاي داخلي وشاخص نشان دهنده  PD قيمت كاالهاي وارداتي ، شاخص ضمني

  ..باشد

  :اردات عبارتند ازضمنا متغيرهاي مورد استفاده در تابع و

  

LTMt = برحسب ميليون ريال 1376لگاريتم واردات كاالها و خدمات به قيمت ثابت سال  

LXOt  =  بر حسب ميليون ريال 1376لگاريتم صادرات نفتي به قيمت ثابت سال 

=LERF tلگاريتم نرخ ارز در بازار آزاد  

=L(PM/PD) t لگاريتم قيمتهاي نسبي وارداتي)=LPM t شاخص ضمني قيمت كاالهاي وارداتي ، لگاريتم  

=LPD t لگاريتم شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(  

=DT57 يك و براي قبل و بعد از سال  1358انقالب  كه ارزش آن براي يك سال بعد از( متغير دامي براي دوره انقالب

 ) .، صفر مي باشد  1358

=DU5967 1359صفرو براي بعد از سال  ، 1359كه ارزش آن براي قبل از سال ( تحميلي  جنگمتغير دامي براي دوره  ،

  ) يك مي باشد 

=DU5253 صفرو براي بعد از  ، 1353و1352كه ارزش آن براي قبل از سال (متغير دامي براي دوره افزايش قيمت نفت

  )  ، يك مي باشد  1353و1352سال 

  

بـه  )  1386(ورد استفاده در مدل و داده هاي بانك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران     منبع مورد استفاده براي متغير هاي م

  .  ؛ مي باشد ) 1338 -1385( طي سالهاي 1376قيمتهاي ثابت 
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  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١۴١ 

 

  :نتايج حاصل از تخمين مدل-8
  ) : ADF( فولر تعميم يافته  –و ديكي )  DF ( فولر  –آزمون ريشه واحد ديكي  -8-1

يون به صورت سريهاي زماني ، ابتدا بايد پايايي سريها مورد تاييد قرار گيرد و سـپس مـدل مناسـب    در تخمين مدلهاي رگرس

  .تخمين زده شود 

و مقايسه آن با مقادير بحراني نشان مي دهد كه كليـه متغيـر هـادر سـطح غيـر پايـا        ADFمقادير آماره هاي گزارش شده 

   1.، در مي آيند) كن سا( هستند و با يكبار تفاضل گيري ،  به حالت پايا 

  .ارائه شده است )  1( ارائه نتايج آزمون هاي ياد شده تفاضل اول سري هاي زماني الگو در جدول شماره 

بر اساس آزمون هاي انجام شده ، نتيجه مي گيريم كه فرض صفر وجود ريشه واحد براي همه متغيرها  و در تمـامي سـطوح   

  .دل در سطح داده ها ناپايا هستند بحراني رد نمي شود و كليه متغيرهاي م

ليكن تكرار آزمون در مورد تفاضل اول متغيرها نشان مي دهد كه تمام متغيرها پس از تفاضل گيري فرضيه ناپايي را رد كرده 

  و پايا مي شوند 

  

:   ADFبررسي مانايي و نامانايي متغيرهاي الگو بصورت تفاضل مرتبه اول بر اساس آزمون )1(جدول

)1385 -1338 (  
  

  روند  عرض از مبدا  بحراني  آماره  متغير حالت

DLTM 4/42 -  -2/92  *  -  

DLTM  -4/51   -3/51  *  *  

DLERF -4/95  -2/92  *  -  

DLERF -5/03  -3/51  *  *  

DLXO -4/85  -2/92  *  -  

DLXO -4/78  -3/51  *  *  

DL(PM/PD) -5/86  -2/92  *  -  

DL(PM/PD) -6/03  -3/51  *  *  

  .درصد است  5فولر تعميم يافته در سطح  –ي آماره ديكي مقادير بحران –1

  . وجود روند يا عرض از مبدا (*) :   - 2

 .عدم وجود روند يا عرض از مبدا ) : -( – 3

                                                

  برای سطح داده ھا گزارش نشده است ADFبدليل محدوديت جا نتيجه آزمون - 1
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  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١۴٢ 

 

  : آزمون جوهانسن و جوسيلسيوس و نتايج حاصل از آن: 8-2  
 

برآورد مي شود و فرض وجود  OLSبردار همگرايي به روش  ARDLگرنجر و –همانطوركه مي دانيم در روشهاي انگل 

از آنجا كه امكان وجود بيش از يك بردار همگراساز وجود دارد ؛ روش جوهانسن و جوسيليوس . يك بردار همگرا مستتر است 

بنابراين ، روش همگرايي جوهانسن و جوسيليوس نيز براي . امكان بررسي و برآورد بردارها را فراهم مي آورد )  1990( 

  در نظر گرفته شده است  برآورد مدل

محاسبه شده و مقدار آن با كميت بحراني ارائه شده مقايسه     λ   traceروش انجام آزمون به اين صورت مي باشد كه آماره 

نوفرستي ، . ( مي گردد پذيرش فرضيه صفر وقتي صورت مي گيرد كه اين مقدار آماره آزمون كوچكتر از كميت بحراني باشد 

1378 .(  

بردار همجمعي پذيرفته مي  rاز مقادير بحراني آن كمتر باشد وجود  maxλن آزمون نيز چنانچه كميت محاسبه شده در اي

  . شود

 

  آزمون تعيين تعداد بردار هاي همگرا ساز تابع تقاضاي واردات)2(جدول

  ) : متد جوهانسن و جوسيليوس(  

  

آزمون حداكثر 

  مقدارويژه

آماره 

  آزمون

مقداربحراني 

95  /0  

آماره   آزمون اثر

  آزمون

مقداربحراني 

95  /0  

فرضيه 

  صفر

فرضيه 

  مخالف

فرضيه 

  صفر

فرضيه 

  مخالف

r=0 

r<=1 

r<=2 

r<=3 

 

r=1 

r=2  
r=3  
r=4  
 

45/82 

12/44 

7/89 

3/05 

27/42 

21/12 

14/88 

8/07 

 

r=0  

r<=1 

r<=2 

r<=3 

 

r>=1 

r>=2 

r>=3 

r>=4 

 

69/21 

23/39 

10/95 

3/05 

48/88 

31/54 

17/86 

8/07  

  

  

همان گونه . فرض مي شود )  r =2( ؛ تعداد وقفه ها در مدل جوهانسن ،   Microfitدر جدول فوق با استفاده از نرم افزار 

همانطور كه در بـاال  . كه رويت مي شود طبق آزمون جوهانسن و جوسيليوس ، حداقل دو رابطه بلند مدت منطقي وجود دارد 

  نتايج يكساني دارند )  traceλ(  و اثر )  maxλ(  دي دو آزمون حداكثر مقدار ويژه مشخص است ؛ به طور منحصر به فر

بنابراين توجه به اين نكته امري ضروري است كه بردارهاي همگرايي بدست آمده از آزمونهاي اثر و حداكثر مقدار ويژه صرفا 

پس با توجه بـه  . ماري نيز ضرايب آن معني دار با شد يك روابط آماري هستند ، لذا بايد برداري را انتخاب كرد كه  از لحاظ آ
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  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١۴٣ 

 

مطالبي كه عنوان شد از بين بردارها فقط يك بردار با مباني نظري تحقيق مطابقت داشته و از لحاظ آمـاري نيـز ضـرايب آن    

  . اول به عنوان بردار مورد نظر انتخاب خواهد شد )بردار ( حالت . معني دار مي باشد 

  

  :)جوسيلسيوس –جوهانسن (لند مدت تابع تقاضاي واردات بررسي روابط ب:8-3

  
حداكثر مقدار ويژه و اثر فقط يك بردار مطابق با مباني تئـوري در ارتبـاط بـا      با توجه به نتايج قبلي بدست آمده از آزمونهاي

  . اج نمود كه از آن مي توان رابطه تعادلي بلند مدت زير را استخر. يك تابع تقاضاي واردات بدست آمده است 

  

LTM =-0/48L(PM/PD)+1/27LXO-0/56 LERF  

  

همانطور كه انتظار مي رود ، بر طبق تئوري با افزايش نرخ ارز پول ملي تضعيف شده و واردات كشـور گرانتـر شـده و باعـث     

معادله بيـان   كاهش تقاضا براي واردات مي شود و در نتيجه با افزايش نرخ ارز واردات كاهش مي يابد و عالمت منفي آن در

كننده همين مطلب مي باشد  و صادرات نفتي اثر مثبت بر تابع تقاضاي واردات كشور دارد زيرا با افزايش درآمدهاي حاصل از 

و بـا افـزايش   . صادرات نفتي كشور به تبع آن واردات افزايش مي يابد كه منطبق و سـازگار بـا انتظـارات نظـري مـي باشـد       

داتي گرانتر شده و واردات كشور كاهش مي يابدو در نتيجه داراي تاثير منفـي بـر تـابع تقاضـاي     قيمتهاي نسبي ،كاالهاي وار

  . واردات ايران مي باشد

  

افـزايش نـرخ ارز ،   %   1مي باشد يعني اينكه در بلندمـدت بـه ازاء  56/0نتايج باال نشان مي دهند كه كشش نرخ ارز برابر با  

كه بيانگر اين مطلب مي باشد كه واردات به نرخ ارز تاثير و حساسـيت قابـل تـوجهي    كاهش مي يابد  56/0واردات به اندازه 

افـزايش يابـد ، واردات كـل بـه     %   1دارد و به شدت به تغييرات آن پاسخ مي دهـد،و اگـر صـادرات نفتـي ، در بلنـد مـدت       

كه نشـان دهنـده حساسـيت بسـيار      مي باشد27/1/0باال مي رود و در نتيجه كشش درآمد هاي نفتي برابر با % 27/1/0اندازه

افـزايش  %  1باالي واردات كل نسبت به تغيير صادرات نفتي مي باشدو در مورد قيمتهاي نسبي اگر در بلندمدت به اندازه ازاء 

  . كاهش مي يابدكه حاكي از تاثير گذاري باالي اين متغير بر روي واردات كل مي باشد%  48/0يابد ، واردات كل به اندازه 

  .جوهانسن و جوسيليوس بصورت  زير قابل ارائه و بررسي خواهد بود  ECM نتايج) 3(اساس جدول  بر 
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  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١۴۴ 

 

  در آزمون جوهانسن براي متغير)  ECM( الگوي تصحيح خطاي كوتاه مدت ) 3(جدول

  واردات كل 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در تابع تقاضاي واردات همه متغير هاي مذكور صادرات نفتي بر واردات كل اثر منفي داشته اند كـه بـا مبـاني تئـوري كـامال      

بر . ؛ از نظر آماري معنادار مي باشد و نشاندهنده سرعت تعديل نسبتا پايين است  ECMاز سوي ديگر ضريب . دارد  تطبيق

؛ مي با يد منفي و كوچكتر از يك است و ايـن بيـانگر ايـن     ECM(-1)، ضريب  ECMاساس نتايج ارائه شده در جدول 

انحراف واردات كل از مسـير بلنـد مـدتش    % 0/34-يم به ميزان؛ حركت كن t+1به دوره  tمطلب مي باشد  كه اگر از دوره 

توسط متغير هاي الگو تصحيح مي شود ؛ و اين نشاندهنده سرعت  نسبتا پايين تعديل اسـت وكـوچكتر از واحـد بـودن ايـن      

همچنـين   . ضريب به معني با ثبات بودن و همگرايي در رسيدن به تعادل مي باشد و از نظر آماري اين متغيـر معنـادار اسـت    

  . ؛ حاكي از وجود رابطه عليت بلند مدت از سمت متغير هاي الگو به واردات كل مي باشد ECMمعنادار بودن 

  

ضريب برآوردشـده خطـاي تعـادلي    . همچنين ، معني دار بودن ضريب تعديل به نوعي بر نقش مثبت انتظارات تاكيد مي كند 

ECM(-1)  استفاده از ابزارهاي سياستي موجود در كشور ، نشان مي دهد كه در هـر  ؛ سرعت نيل به تعادل بلند مدت را با

  .از اختالف ميان متغير هاي توضيحي و متغير وابسته حذف مي شود يا عدم تعادل متغير هدف تعديل مي شود  0/34دوره 

 

t- Ratio(prob)  Coefficient  Regressor  

 ].058 [-1.95 0.06 - C(intercept)  

.075][ 1.83  0.34 DLTM1 

056][-2.10 -0.27 DL(PM/PD)1 

.039] [2.19 0.17 DLXO1 

079] [.-1.78 -0.21 DLERF1 

084][.-1.77 -0.34 ECM (-1) 

.095][-1.39 -0.10 DT57 

.030] [-2.99 0.24 - DU5967 

.030] [ 2.99  0/12 DU5253 

0.54                                                                                                          

        = 2 R 

F(12,31)  =  3.09** 

D.W = 2.20 
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  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١۴۵ 

 

  :كوتاه مدت و نتايج حاصل از آن ARDLآزمون -8-4

  
جوسيليوس ، كه متكي به آزمون هاي پايايي  –ش هاي همگرايي مثل جوهانسن همانطور كه قبال هم گفته شداستفاده از رو

، با )  2001(بر اساس مطالعه پسران و شين ؛ ).  1378نوفرستي ، . ( مي باشند تا حدودي غير قابل اطمينان به نظر مي رسند 

دت سازگاري ميان متغيرهاي مورد ؛  و با منظور نمودن وقفه هاي مناسب مي توان ضرايب بلند م ARDLاستفاده از روش 

بودن متغيرهاي مدل  I 1) (ويا   I)  0( نظر در يك مدل را بدست آورد و اين در حالي است كه روش مذكور بدون توجه به 

انجام مي شودودر روش جوهانسن ، براي كل متغير هاي الگوي مورد نظر ، وقفه يكساني انتخـاب مـي شـود در حاليكـه در     

بيزين ، آكائيـك و حنـان كـوئين ،     –اي تك تك متغير ها ممكن است  با استفاده از معيار هاي شوارتز ، بر ARDLروش 

اين است كه اين روش  ARDLبا اين وجود يكي از مهم ترين معايب آزمون .   وقفه هاي بهينه متفاوتي انتخاب مي شود 

  .ر برآورد و تخمين مدل نشان دهد نمي تواند در آن واحد ؛  بيش از يك رابطه تعادلي بلند مدت را د

 

  ARDLكوتاه مدت تابع تقاضاي واردات  برآورد ضرايب  آزمون)4(جدول
 

Coefficient  Coefficient  Regressor 

) 078(. 1/72  0/71  C  

7/48(.000)  0/67 LTM 

2/87(.007)  -0/31 LXO 

).032 (-2/23  -0/13  dLERF 

).090 (-1/78  -0/19  DL(pm/pd) 

)099(.-1/57  -0/08  DDT57 

)033(.-2/23  -0/35  Ddu5967 

2/55(.015)  0/41 DDU5253 

  

= 0/ 95      
−

2
R 

 F( 7,37)= 95.45 ( .000 ) 
D.W=1.69 

  

) متغير وابسته (  LTM، يك وقفه بهينه براي  SBCدر مدل تابع تقاضاي واردات مالحظه مي شود كه بر اساس معيار 

  .بدون وقفه انتخاب مي شودL(PM/PD) و LERF  ،LXO ير هايبراي متغ
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  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١۴۶ 

 

  

 برآورد ضرايب آزمون هاي ثبات و نتايج حاصل از آن)5(جدول

******************************************************************************  

    *Test Statistics  *        LM Version        *         F Version            

******************************************************************************  

                            *                          *                     *  

 *A:Serial Correlation*CHSQ(   1)=   1.3085[.253]*F(   1,  36)=   1.0781[.306[  

    *                                             *                          *  

 *B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   1.4344[.231]*F(   1,  36)=   1.1853[.284[  

                            *                          *                     *

 *C:Normality         *CHSQ(   2)=   5.3120[.070]*       Not applicable         

                            *                          *                     *

 *D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   2.2309[.135]*F(   1,  43)=   2.2430[.142[  

******************************************************************************  

    

  

همچنين نتايج تخمين ها نشان مي دهد كه خوشبختانه با مشكل خود همبستگي يا ناهمساني واريانس ،نرماليتي و فرم  

و فقط از نظر نرماليته تا حدودي مشكل داريم كه آن نيز .وتصريح مدل قابل قبول مي باشد.تبعي در اين مدل مواجه نيستيم

  .ابل اغماض و چشم پوشي مي باشدق

  

   :  ARDLنتايج آزمون بلند مدت توابع تقاضاي واردات و صادرات-8-5

  

براي تخمين روابـط بلنـد   ) . 2005پهلواني ، : (، به شكل رياضي به صورت زير نوشته مي شود  ARDLمدلECMفرمت

  :مدت تابع  تقاضاي واردات

  

ln(tmt)= α0+Σbjlntmt-j+Σcj∆ ln xot-j + Σdj ∆ln erft-j + Σej ∆ln(pm/pd)t-j + δ1lntmt-1             

            + δ2 lnxot-1+ δ3 lnerft-1+ δ4 ln(pm/pd)t-1+DU5967+DU5253+DT57+e1t 

  

 به عنوان تخمين هاي پويـاي    bj  , cj  , ….. , kjدر نظر گرفته مي شود در حاليكه پارامتر هاي i=1,2,3؛ i δبراي پارامتر 

و  nاز يك شروع مي شـود تـا    j؛ xot-1 براي متغير Σهمچنين در پارامتر  .  ؛ مي باشند  ARDLكوتاه مدت تحت مدل 

در اين مدل فرضيه صـفر بيـان مـي كنـد كـه هـيچ رابطـه        .   nبراي ساير متغير هاي فوق الذكر از صفر شروع مي شود تا 

بلندمـدت ، مـي    ARDLحال با توجه به معرفي آزمون ) .  2005لواني ، په) . ( δ6  =0  =......=δ1. ( همگرايي وجود ندارد 

  .، توجهي داشته باشيم )4(توان به نتايج بدست آمده از آزمون مذكور در جدول
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  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١۴٧ 

 

  ARDLبرآورد ضرايب  آزمون بلند مدت تابع تقاضاي واردات )6(جدول

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : بر اساس جدول باال معادله زير بدست خواهد آمد 

  

LTM=2.18+0.94LXO -0.40LERF-0.61 L(PM/PD) -1.08 DU5967 

T=    (1.66)   (3.25)        (-2.53)           (-1.70)            (-1.72)              

-0.25DT57+1.25DU5253  

 (-1.56)              (3.72) 

  

مـي رود كـه   همانطور كه انتظار مي رفت سطح صادرات  نفتي تاثير مثبت بر تابع تقاضاي واردات داردو از طرف ديگر ،انتظار 

متغير توضيحي نرخ ارز يكي ديگر .يك افزايش در درآمد حاصل از صادرات نفتي، تقاضا براي واردات كاال را افزايش مي دهد

متغيرهاي مهم تاثير گذار بر واردات مي باشد و با توجه به انتظارات اين متغير تاثير منفي در تابع تقاضاي واردات دارد كه اين 

مي باشد كه با تضعيف پول كشور ، واردات كاالها را گرانتر شده و تقاضا براي كاالهـاي وارداتـي كـاهش    بيانگر اين موضوع 

كه بيانگر متغير دامي دوره جنگ است كه داراي تاثير منفي برتابع تقاضاي واردات كشـور   DU5967مي يابد و متغير دامي 

گ به دليل خسارتهاي وارده به اسكله ها و همچنين افزايش كه اين بيانگر اين مطلب مي باشد كه در طي دوره جن مي باشد

كه بيانگر DT57تحريمهاي اقتصادي و سهميه بندي و جيره بندي ،واردات كشور به شدت كاهش يافته است و متغير دامي 

برتابع واردات  وداراي تاثير منفي) عدم وابستگي به كشورهاي ديگر( دوره انقالب مي باشد نيز به دليل سياستهاي خود كفايي 

مي باشد كه تاثير مثبتي بر  1353و1352كه نشان دهنده افزايش قيمت نفت در سالهاي  DU5253بوده است و متغير دامي

  .تابع تقاضاي واردات داشته است

  

شـد و  قيمتهاي نسبي متغير ديگر تاثير گذار در تابع تقاضاي واردات مي باشد كه داراي تاثير منفي بـر واردات كشـور مـي با    

بطوريكه شاخص ضمني قيمت واردات از شاخص  كل بهاي كاالها و خدمات مصـرفي بزرگتـر باشـد در نتيجـه ايـن باعـث       

افزايش در قيمتهاي نسبي مي شود كه در اين صورت مصرف كننده كاالهاي داخلي را كه ارزانتر مي باشد را مي خرد  و ياآن 

  .اي خارجي را كاهش مي دهدرا جانشيني كند و از اين رو تقاضا براي كااله

t- Ratio(prob) Coefficient Regressor 

)0990.(1/66  2/18  C(intercept) 

)002(.3/25  0/94  LXO 

).016 (-2/53  -0/40  LERF 

)096 (.-1/70  -0/61  L(PM/PD) 

080 )(.-1/56  0/25 -  DT57 

.094)(  -1/72  -1/08  DU5967 

3/72(.001) 1/25 DU5253 
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 ١۴٨ 

 

افـزايش در سـطح صـادرات نفتـي در بلنـد      %1و با توجه به انتظارات تئوريك بيان شده نتايج تخمين ها نشان مي دهـد كـه   

افزايش در نرخ ارز در بلندمـدت ، واردات بـه انـدازه    % 1باال رود ، و همچنين %  94/0مدت،باعث مي شود  واردات به اندازه 

%  61/0افزايش در قيمتهاي نسـبي در بلنـد مـدت ، واردات بـه انـدازه      %  1د و  در مورد قيمتهاي نسبي كاهش ياب%  40/0

  .كاهش مي يابد 

  

  : ARDLدر روش  ECMنتايج آزمون  - 6 – 8

  

 Dltm:متغير وابسته :  ECMبرآورد آزمون )  7(جدول 

ARDL  ( 1, 0,0,0)  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

= 0/ 85      
−

2
R 

 F( 7,37)= 3.61 ( .005 ) 
D.W=1.69 

  

در مورد تابع تقاضاي واردات اين ضريب از نظر آماري معنا دار مي باشدو بيانگر سرعت  ECMبا توجه به نتايج  ضريب 

نشان دهنده وجود رابطه بلند مدت معني دار بين ECMوهمچنين معني دار بودن ضريب . تعديل  نسبتا پايين مي باشد 

مي بايد منفي و كوچكتر از يك مي باشد   ECM ( -1)بر اساس نتايج  تئوري ارائه شده ، ضريب متغيرهاي الگو مي باشد 

انحراف در واردات %33/0حركت كنيم به ميزان ) +1t(به دوره بعدي) t(و اين امر نشان دهنده آن است كه اگر از يك دوره

به بيان ديگراگر هر گونه شوك يا عدم تعادل .شود كل از مسير بلند مدتش توسط متغير هاي الگو درسه دوره بعد تصحيح مي

بنابراين حركت به سمت . در واردات كل  ايجاد شود پس از يك دوره حدودا  سه ساله ، دوباره به تعادل بر خواهيم گشت 

  .تعادل نسبتا ، با سرعت پايين صورت مي گيرد

  

Coefficient  Coefficient  Regressor 

) 078(. 1/72  0/71  dC  

2/87(.007)  -0/31 dLXO 

).032 (-2/96  -0/13  dLERF 

).090 (-1/78  -0/19  DL(pm/pd) 

)099(.-1/57  -0/08  DDT57 

)033(.-2/23  -0/35  Ddu5967 

2/55(.015)  0/41 DDU5253 

)001 ( .-3/63  -0/33  ECM(-1) 
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   :آزمونهاي ثبات و تشخيص- 9
  

بر اسـاس  .  ثبات مدل و توابع و تعيين ثبات ساختاري مورد استفاده قرار مي گيرد  آزمونهاي تشخيص ، براي مشخص كردن

، اين آزمون مي تواند نشان دهد كه مدل بيش اندازه و يـا در حـد   )  2001( و بهمن اسكوئي )  2002( نظرات هاشم پسران 

  معين ؛ با ثبات است يا خير ؟ 

هاي سري زماني به خصوص زمـاني كـه مـا مطمـئن نيسـتيم كـه شكسـت        آزمونهاي ثبات و تشخيص ، غالبا در مورد داده 

  ) . 2005پهلواني ، . (ساختاري چه موقع ممكن است كه اتفاق افتاده باشد بيشتر كاربرد دارد 

بـر طبـق   . ، اسـتفاده مـي كنـيم    )  Cusum Qو  Cusum  (زماني كه ثبات مدل مورد بررسي قرار مي گيرد ، از اشكال

،مدل از ثبات الزم برخوردار نخواهد بوداگر نمودار آماري بدست آمـده ، يكـي از بانـد    ) 2005(كويي در سالمطالعه بهمني اس

، نمـودار  )  Cusum Qو  Cusum  (بنابراين چون در اشـكال بدسـت آمـده    . ، قطع نمايد %  5هاي طرفين را در سطح 

بلند مدت براي الگوي  تابع تقاضـاي واردات كـل ؛   هاي طرفين را قطع نكرده است ، ثبات دائمي  boundوسطي ، يكي از 

  ) . 2005پهلواني ، . (قابل قبول خواهد بود 

  )Cusum(در مورد مدل تابع تقاضاي واردات)1(نمودار 

  
 

  ):Cusum Q( در مورد مدل تابع تقاضاي واردات)2(نمودار 

 
كه مشاهده مي شود دو خط موازي نمودار وسط را قطع نكردند و اين خود قابل قبول بودن نمودارها را نشان مي همان گونه 

  .دهد و نمودار ها نشاندهنده ثبات مدل مي باشند

 Plot of Cumulative Sum of Squares of 
Recursive Residuals 

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level 

-0.5 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2006 

 Plot of Cumulative Sum of Recursive 
Residuals 

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level 

-5 
-10 
-15 

0 
5 

10 
15 

1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2006 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 ١۵٠ 

 

  :خالصه، جمع بندي  و  نتيجه  گيري   -10
  

صادرات تك محصـولي نفـت و نوسـان     لبا نگاهي گذرا به صادرات نفتي ايران و سياستهاي اعمال شده هنوز كشور با مشك

قيمت نفت رو به رو مي باشد و سياستهاي اعمال شده در كشور و بودجه ساليانه كشور بر اساس صادرات نفتي و قيمت آن در 

بازارهاي جهاني بسته مي شود كه بسيار نامطمئن مي باشد و سرمايه گذاري و متغيرهاي كالن اقتصـاد كشـور نيـز بـه تبـع      

ي دچار نوسان مي باشد و در حال حاضر با بررسي هاي انجام شده در زمينه فرآورده هـاي نفتـي و ارزش افـزوده    صادرات نفت

باالي آن لزوم توجه هر چه بيشتر به اين بخش ضروري به نظر مي رسد هر چند كه  روند توليدات فـراورده هـاي نفتـي بـا     

با توجه بيشتر و سرمايه گذاري در ايـن صـنعت و صـنايعي از     ولي. سياستگذاريهاي درست روند صعودي به خود گرفته است 

اين قسم باروري و شكوفايي صنايع وابسته به خارج كاهش يافته و توسعه درونزا، در راستاي چشم انداز بيست سـاله را نويـد   

  .مي دهد

  
يت هستند كه بين متغيرها كه جمع روشهاي متفاوتي براي آزمون پايايي متغيرها ارائه شده است ، اين آزمونها فاقد اين قابل

در روش انگل گرنجر متغيرها همگي بايد .بسته از درجه يك و سري هاي كه پايا از درجه يك مي باشند تمايز قائل شوند

براي .بودن متغير ها استوار استI(1)جوسيلسيوس نيز متكي بر –روش جوهانسن . باشندI(d)وياdجمع بسته از درجه 

دراين روش نيازي . شده است  ARDLتفاده در اين تحقيق،از روش خود توضيح با وقفه هاي گستردهبرآورد مدل مورد اس

  .به انجام ريشه واحد ندارد و براي متغيرهايي كه پايا هستند و يا اينكه داراي ريشه واحد هستند معتبر است

شه واحد براي همه متغيرهاو در تمـامي  ، نتيجه گرفتيم كه ؛  كه فرض صفر وجود ري) ADF( بر اساس آزمون انجام شده  

  .سطوح بحراني رد نمي شود و با يك بار تفاضل گيري همه متغيرها مانا مي شوند 

%   1بلند مدت تابع تقاضاي واردات بيانگر اين مطلب است كه هر گاه صادرات نفتي در بلند مدت  ARDLضرايب آزمون 

رود كه نشان دهنده تاثير بااليي اين متغير مي باشد ، و اگر نرخ ارز ، در بلند  باال مي% 94/0افزايش يابد ، واردات به اندازه 

افزايش يابد ، % 1كاهش مي يابد و هر گاه قيمتهاي نسبي ، در بلند مدت %  40/0افزايش يابد ، واردات به اندازه %   1مدت 

معنادار و داراي تاثير منفي بر واردات  DU5967,DT57و متغير هاي دامي . كاهش مي يابد %  61/0واردات به اندازه 

. داراي تاثير مثبت بر واردات كل ايران مي باشد  DU5253كل ايران داشته اند اند و در حالي كه متغير دامي

- %33/0(مي باشد كه بيانگر اين مطلب است كه به ميزان)-%33/0(براي تابع تقاضاي واردات نيز برابر ECM(-1)ضريب

  .كل از مسير بلند مدتش توسط متغير هاي الگو درسه دوره بعد تصحيح مي شود انحراف در واردات)

  

  .  همچنين مي توان به نتايج آزمون هاي ديگري مانند آزمون هاي ثبات و تشخيص اشاره اي نمود   

و  Cusum  (زماني كه ثبات كوتاه مدت و بلند مدت مـدل بـه طـور همزمـان مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد ، از اشـكال          

Cusum Q  ( بر طبق نظريه اسكويي در سال . ، استفاده مي كنيم)فرضيه صفر نمي تواند تائيد شود اگـر نمـودار   ) 2005 ،

بنابراين چون در . ، قطع نمايد %  5، يكي از باند هاي طرفين را در سطح )  Cusum Qو  Cusum  (آماري بدست آمده

هاي طرفين را قطع نكرده است ، ثبـات دائمـي بلنـد مـدت      Cusum Q  ( ،boundو  Cusum  (اشكال بدست آمده 

  ) . 2005پهلواني ، . (براي الگوي واردات كل ؛ قابل قبول خواهد بود 
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  :پيشنهادات براي سياستگذاري -11

  
كه بيانگر اين موضوع مهم و حسـاس مـي   . است94/0نتايج نشان مي دهد كه كشش واردات نسبت به صادرات نفتي ) 1

ردات كاالها و خدمات كشور به شدت تحت تاثير صادرات نفتي و درآمد هاي حاصل از فروش نفت مي باشـد و در  باشد كه وا

نتيجه سياستگذاران با سياستهاي صحيح واردات را به سمت كاالهاي سرمايه اي و واسطه ايي هدايت كرده و تا حد ممكن از 

ته الزم به ذكر است كه واردات كاالهاي سرمايه اي و واسـطه  واردات كاالهاي مصرفي غير ضروري به شدت كاسته شود الب

اي تا حدودي معنادار مي باشد و تكيه بيش از حد به اين واردات نيز وابستگي را افزايش مي دهد تا بتوانيم به رشد اقتصـادي  

  . باال و مطلوب دست يابيم

  

خلي تضـعيف شـده  شـده و واردات  كاالهـاگرانتر  و     نتايج تجربي نشان مي دهد كه با افزايش نرخ ارز در كشور پول دا)2

  .تقاضا براي كاالهاي وارداتي كاهش مي يابد  كه باعث بهبود تراز تجاري كشور مي شود

  

با افزايش نرخ ارز در كشور پول داخلي تضعيف شده  شـده و واردات  كاالهـاگرانتر  و تقاضـا بـراي كاالهـاي وارداتـي       )3

  كاهش مي يابد 

  

و توليد محصوالت ارزانتر مي شود و در  ش سطح بهروري و كارايي در كشور شاخص قيمت داخلي كشور كاهشبا افزاي)4

  . افزايش مي يابد و واردات كاهش مي يابد(PM/PD) نتيجه قيمتهاي نسبي

  

چنـين  از آنجايي كه شناخت متغيرها ومقدار تاثير آنها، براي رساندن واردات به يـك سـطح مطلـوب اهميـت داردو هم    ) 5

دانستن سرعت واكنش واردات به تغيير در متغيرهاي مهم وتاثير گذار از اهميت بااليي برخوردار اسـت لـذا در ايـن مقالـه بـا      

تخمين تابع تقاضاي  واردات در مورد ايران اقدام نموديم تا بتوانيم دقيقتر تاثيرعوامل تعيين كننده از جمله صادرات نفتي ،نرخ 

بر واردات كاالها و خدمات شناسايي نمائيم تا سياستگذاران ، سياست ها را به گونه اي اتخاذ كنندكـه   ارز و قيمتهاي نسبي را

  .حداكثر كارايي را به دنبال داشته باشد 

  

سياستگذاران و برنامه ريزان  در سياستهايشان بايد به ضريب تعديل توجه ويژه داشته باشند  و بدانند كه يك شوك بـر   )6

ا و خدمات در چند دوره توسط متغيرهاي مدل تعديل مي شود تا از تداخل سياستهاو عـدم كـارايي سياسـتها تـا     واردات كااله

حدودي كاسته شود مثال در مورد واردات كشور حدود سه دوره طول مي كشد كه متغيرهاي مدل تاثير كامل بر واردات داشته 

  .گذارد را در طي يكسال بررسي كرد باشند و نبايد سياستهاي كه روي متغيرهاي الگو تاثير مي
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