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مقدمه-1
تأثیرگذار اقتصاد ایران هست که هاي اقتصادي مهم و بخش صنعت یکی از بخش

عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي، ایجاد اشتغال، صادرات و ارزآوري موردهمواره به
وداخلیتوجه کارشناسان، مدیران دولتی و پژوهشگران است. علیرغم بازار وسیع 

هاي زیادي که براي رشد و توسعه بخش صنعت و معدن وجود ها و توانمنديقابلیت
هاي گذشته به میزان مورد انتظار حاصل حال رشد بخش مزبور در سالاینبادارد 

هاي محصوالت صادراتی کشورهاي له تغییر و تحوالت قیمتأمس.1نشده است
در تقابل با همدیگر است که درجه سودمندي هر کشوري یافتهتوسعهتوسعه و درحال

ه مبادله شاخصی است دهد که در این خصوص رابطرا در تجارت خارجی نشان می
زنظر ارود.عنوان معیاري براي بررسی این سودمندي به کار میکه بررسی روند آن به

وتحلیل عنوان یک ابزار مهم جهت تجزیهبسیاري از اقتصاددانان رابطه مبادله به
المللی، مسائل اقتصاد کالن و توسعه اقتصادي از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین

المللی و اثر آن بر روي نرخ دستمزدها، رفاه م و ترکیب مبادالت بینتحوالت حج
اي ). به دلیل فقدان مطالعه1389... است (چابکرو و همکاران، عمومی و درآمد ملی و

عت، صنافزوده بخشخاص در زمینه بررسی اثر رابطه مبادله و نااطمینانی آن بر ارزش
ایز مطالعه حاضر با دیگر مطالعات مطالعه حاضر صورت گرفت. از سوي دیگر تم

داخلی این است که لزوماً اثرگذاري یک متغیر کالن اقتصادي بر یک بخش اقتصادي 
رسد که برايجهت و یکسان نیست، بنابراین ضروري به نظر میو کل اقتصاد هم

هاي متناسب براي هر بخش در اقتصاد کشور، نگاه بخشی و حتی زیر تدوین سیاست
رو، مطالعه حاضر در تالش ها تقویت شود. ازاینگذاريالعات و سیاستبخشی در مط

گیري از ادبیات نظري و تجربی موجود به این سؤال مهم پاسخ دهد است تا با بهره
صنعت تأثیر دارد؟ افزوده بخشکه آیا تالطم (نااطمینانی) رابطه مبادله بر ارزش

آن چگونه است؟دار باشد جهت اثرگذاري که اثر معنیدرصورتی

نظارت بر عملکرد دوساله و 85جمهور، گزارش اقتصادي سال ریزي و نظارت راهبردي رئیسمعاونت برنامه١
هاي فرا بخشی).اول برنامه چهارم توسعه، جلد اول (حوزه
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 مبانی نظري-2
رابطه مبادله بازرگانی-2-1

هاي اقتصاددانان کالسیک، ویژه نظریهدر تشریح مکاتب اقتصادي دو سده اخیر به
، رابطه مبادله نقش مهمی را در ساختارگرایاننئوکالسیک، اقتصاددانان توسعه و 

ن عهده داشته است. اقتصادداناالملل بر هاي اقتصاد بینوتحلیل تئوريابداع و تجزیه
در قواعد مربوط به نحوه 4و ریکاردو3، آدام اسمیت2کالسیک ازجمله آلفرد مارشال

نفع، از رابطه مبادله استفاده تقسیم سود حاصل از مبادالت بین کشورهاي ذي
اند. اصطالح رابطه مبادله نخستین بار توسط ریکاردو جهت تعیین سود طرفین کرده

). ریکاردو در نظریه معروف خود 1393ه به کار برده شد (کاظمی و همکاران،در مبادل
المللی، انجام مبادالت بین در مورد مبادالت بین5»هاي تطبیقیهزینه«تحت عنوان 

دو کشور و دو کاال را در فاصله معین از تغییرات نرخ مبادله متضمن منافع براي 
با دخالت دادن عام تقاضاي 6وارت میلآنکه جان استداند، حالطرفین معامله می
شود که کشش و حجم اي انجام میدهد که مبادله فقط در نقطهمتقابل، نشان می

را کند و آن نقطهتقاضاي متقابل دو کشور براي کاالهاي یکدیگر آن را تعیین می
ترتیب اصطالح رابطه مبادله، اولین بارایننامند و بهمی7“رابطه مبادله طرفین”

وسیله، آلفرد مارشال جهت تعیین منافع طرفین مبادله به کار برده شد. بنابراین به
صریحاً رابطه مبادله را تعیین نکرد و تنها به “ دیوید ریکاردو”شود که مشخص می

هاي هزینه نسبی دو کشور با فرض تکنولوژي نشان دادن ارزش تعادلی میان نسبت
عرضه و تقاضاي ”توارت میل با طرح موضوع خطی اکتفا نمود. در ادامه، جان اس

منظور تبیین و بررسی منحنی ارائه باز کرد و راه را براي مارشال به“ متقابل
ترتیب مارشال نشان داد که مازاد عرضه و تقاضاي دو کاال در هر کشوري تابعی اینبه

ید) است نمااز رابطه مبادله (که ارزش تعادلی مازاد عرضه جهانی را برابر صفر می
شده ). براي رابطه مبادله تعاریف و روابط مختلفی ارائه1381(حسینی و سیدي، 

بندي نمود: گروه اول نشانگر رابطه توان آن تعاریف را در سه گروه طبقهاست که می

2 Marshal, Alfred
3 Adam Smith
4 David Ricardo
5 Comparative Costs
6 John Stvart Mill
7 Terms of Interchange
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توان به رابطه مبادله تهاتري مبادله میان کشورها و کاالها است. که در این گروه می
اشاره نمود. گروه دوم مربوط 10و رابطه مبادله درآمدي9خالصو نا8(پایاپاي) خالص

توان به رابطه مبادله به رابطه مبادله میان منابع تولیدي است که از آن جمله می
12و رابطه مبادله مضاعف عوامل تولیدي (دوعاملی)11ساده عوامل تولید (تک عاملی)

آمده از تجارتدستله منافع بهاشاره کرد؛ و باالخره گروه سوم از تعاریف رابطه مباد
ادله توان به رابطه مببین میکند و دراینبررسی می» تحلیل مطلوبیت«را بر اساس 
اشاره کرد. شایان ذکر است براي بررسی 14و رابطه مبادله مطلوبیت13هزینه واقعی

15)(ها از رابطه مبادله خالصکاالیی، گروه اول موضوعیت دارد که از بین آن

جهت برآورد رابطه مبادله در این پژوهش استفاده گردیده است. رابطه مبادله خالص 
دهد کشورها به ازاي ترین نوع رابطه مبادله است که نشان میترین و متداولساده

کنند. براي محاسبه این یک واحد از صادرات، چه میزان کاال در طی زمان وارد می
را بر شاخص قیمت کاالهاي وارداتی)(راتیرابطه، شاخص قیمت کاالهاي صاد

	کنیم:آمده را در عدد صد ضرب میدستتقسیم نموده و عدد به)( =( )100 )1(

کشور با صدور مقادیر مشخصی از بهبود رابطه مبادله مذکور بیانگر آن است که یک 
آورد. در مقابل تنزل آن مبین آن است کاال، حجم بیشتري از واردات را به دست می

گردد. این که با صدور مقادیري مشخص از کاال حجم کمتري از واردات حاصل می
اعتماد است که تنها مبادله کاال در تجارت میان کشورها وارد رابطه مبادله زمانی قابل

ود. محاسبه رابطه مبادله مذکور در عمل خالی از اشکال نیست. چراکه این ش
محاسبات مستلزم دستیابی به آمارهاي تفصیلی از ترکیب تجارت خارجی کشور براي 
سال موردنظر است و از طرف دیگر، تشخیص دقیق قیمت محصوالت صادراتی و 

8 Gross Barter Terms of Trade
9 Net Barter Terms of Trade
10 Income Terms of Trade
11 Single Factoral Terms of Trade
12 Double Factoral Terms of Trade
13 Real Cost Terms of Trade
14 Utility Terms of Trade
15 Net Barter (or Commodity) Terms of Trade
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 به سال دیگر ممکن است وارداتی امري ساده و آسان نیست. عالوه بر آن، از سالی 
تغییرات مهمی در تعداد کاالهاي مورد مبادله یا در ترکیب واردات و صادرات و 

له، قابلیت مقایسه اطالعات أکه این مسطوريها در هر کشوري رخ دهد بهکیفیت آن
سازد (حسینی و سیدي، هاي مختلف با مشکل مواجه میآماري موردنظر را در زمان

1381.(

م (نااطمینانی) رابطه مبادله تالط-2-2
در خصوص تعریف تالطم باید گفت که تالطم، درجه نوسانات قیمت براي یک 

صورت واریانس یا انحراف معیار طورمعمول بهدارایی، نرخ یا شاخص معین است که به
شود. این اصطالح در ابتدا براي نوسان یا تغییر شدید و ناگهانی در قیمت بیان می

. دهدکاربرده شده است و دامنه تغییرات بازدهی سهام را نشان میم بهیک نوع سها
ویژه بازار ها در بازارهاي مالی و بازارهاي انرژي، بهدرواقع، یکی از خصوصیات قیمت

کننده نفت خام، تالطم یا واریانس ناهمسانی آن در طول زمان است. تالطم بیان
نی اقتصادي در ایران شامل سطح نااطمینانی است و پنج منبع اصلی نااطمینا

هاي اقتصادي، شاخص بازار سهام، تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز و فعالیت
مدت بانکی است. در مورد چگونگی تأثیر تالطم رابطه مبادله بر هاي سود کوتاهنرخ

، معتقد است، )1997(16هاي متفاوتی وجود دارد. مندوزارشد اقتصادي نظریه
یر انداز بر رشد اقتصادي تأثی (تالطم) رابطه مبادله از طریق تأثیر بر پسنااطمینان

تواند تأثیر مثبت یا منفی بر رشد که تالطم رابطه مبادله میطوريگذارد، بهمی
)، 2007(17. بلتمن و همکارانش)1393باشد (نونژاد و روشن قیاس، اقتصادي داشته

ز توسعه به درآمدهاي ناشی اکشورهاي درحالکنند با توجه به اینکه بیشتر بیان می
صادرات مواد اولیه وابسته هستند، تالطم رابطه مبادله باعث نوسان درآمدهاي 

شود و این امر، به کاهش مخارج عمرانی در این کشورها منجر و ها میصادراتی آن
)، معتقد است که 2007(18شود. ویتبه دنبال آن، باعث کاهش رشد اقتصادي می

تی درسکنندگان بهشود تا تولیدکنندگان و مصرفطم رابطه مبادله باعث میتال
ها را تشخیص دهند، بنابراین، این امر به عدم نتوانند میزان و دوره تغییر قیمت

16 Mendoza
17 Blattman et al
18 Wyett
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شود.کارایی در تخصیص منابع منجر و درنتیجه، باعث کاهش رشد اقتصادي می
بادله با افزایش شکاف بین )، معتقد است که بدتر شدن رابطه م1998(19کاشین

هاي کشورهاي کشورهاي فقیر و غنی و انتقال ثروت، موجب کاهش تراز پرداخت
و رشد گذاريها در تأمین منابع الزم براي سرمایهنیافته و درنتیجه، ناتوانی آنتوسعه

ي مبادله، بر رشد بلندمدت کشورهاي چنین نوسانات رابطهشود. هماقتصادي می
).20،2008یافته اثر قوي دارد (ویلیامسونکمتر توسعه

ارتباط میان تولید، تجارت و رابطه مبادله-2-3
) 1955ارتباط هابرلر (داري وجود دارد. درایني معنیبین تولید و تجارت رابطه

معتقد است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، بهبود رابطه مبادله یک کشور به 
ر است، اما اگر رابطه مبادله رو به وخامت گذارد، رابطه معناي افزایش تولید آن کشو
توان تشخیص داد. تا آنجایی که منافع حاصل از تولید آن را با تولید به سهولت نمی

بیشتر از ضررهاي حاصل از وخامت رابطه مبادله باشد، وضعیت بعد از تولید بهتر 
، وضعیت کشور بعد از خواهد شد و اما اگر وخامت رابطه مبادله بسیار وسیع باشد

تولید ممکن است بدتر شود و این موضوع به کاهش درآمد واقعی به دلیل وخامت 
هاي رابطه مبادله تا )، شوك1995شود. در مطالعه مندوزا (رابطه مبادله منجر می

دهد. در این مطالعه، قدرت درصد تغییرات تولید برخی کشورها را توضیح می88
یب ترتاینشود. بهاي با لحاظ نمودن رابطه مبادله بهتر میتوضیحی مدل بین دوره

طور صریح از بعد نظري و تجربی مشخصروابط علی و معلولی تولید با رابطه مبادله به
عنوان متغیر توضیحی (علّی) تولید نیست اما در برخی از مطالعات، از رابطه مبادله به

).1393شود (حسینی و باقري، استفاده می
تغییرات21)5019(پرفسور رائول پربیشبیستم،قرندربارنخستینبراي

طی راصنعتیهايفراوردهبهنسبتخامموادوکشاورزيمحصوالتهايقیمت
دورهطیکهرسیدنتیجهاینبهوقراردادمطالعهمورد1876-1938هايسال
وتغییریافتهخامموادوکشاورزياساسیمحصوالتزیانبهمبادلهرابطهفوق،

پربیش .استکردهتنزلسومیکحدوددرصنعتیبه محصوالتنسبتآنقیمت

19 Cashin
20 Williamson
21 Raul Perbisch
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 ند ا) بر اساس تجربیات کشورها، به این نتیجه رسیده1949) و هانس سینگر (1950(
توسعه و یا محصوالت اولیه است (حسینی که رابطه مبادله به ضرر کشورهاي درحال

در خصوص روند رو به کاهش رابطه مبادله ). دالیل متعددي 1381و سیدي، 
شده است که براي مثال محصوالت خام اولیه در مقایسه با کاالهاي صنعتی عنوان

توسعه به توان به کاهش تقاضا براي محصوالت خام صادراتی کشورهاي درحالمی
سبب پایین بودن کشش درآمدي تقاضاي جهانی براي این کاالها (مطابق قانون 

یافته (به سبب سیاست دودیت براي ورود این کاالها به کشورهاي توسعهانگل)، مح
صورت یافته)، عرضه محصوالت خام اولیه بهتجاري تبعیضی از سوي کشورهاي توسعه

وري در تولید کاالهاي آمده از افزایش بهرهدستشده، اختصاص منافع بهساخته
نحصاري بازار در کشورهاي صنعتی به افزایش دستمزدها و سود (به سبب ساختار ا

صنعتی) و پیشی گرفتن افزایش تقاضاي کاالهاي صنعتی از تقاضا براي کاالهاي خام 
اولیه اشاره کرد. البته، طی چندین دهه اخیر، ساختار کاالیی صادرات بعضی از 

توسعه از کاالهاي اولیه به سمت کاالهاي صنعتی در حال تحول کشورهاي درحال
هاي نسبیدودي تأثیرات سوء ناشی از رو به کاهش بودن قیمتبوده است که تا ح

توان نتیجه گرفت تغییر ساختار کاالیی دهد و میصادرات مواد اولیه را تخفیف می
شده در بهبود توسعه از مواد خام اولیه به سمت کاالهاي ساختهکشورهاي درحال

).1393رابطه مبادله آن کشورها مؤثر بوده است (حسینی و باقري،

پیشینه تحقیق-3
در این قسمت مطالعات صورت گرفته پیرامون موضوع مقاله در خارج و داخل کشور 

شود.بیان می

مطالعات خارجی-3-1
-2010هاي سري زمانی ساالنه طی دوره ()، با استفاده از داده2012(22جاوید و رضا

باتی ثمبادله و بی) در قالب یک الگوي لگاریتم خطی به بررسی تأثیر رابطه 1980
دهد که در بلندمدت ارتباط نتایج ایشان نشان میآن بر رشد اقتصادي هند پرداختند.

ه ثباتی رابطداري بین رابطه مبادله و رشد اقتصادي وجود دارد اما بیمثبت و معنی
گذارد. به اعتقاد ایشان داري بر رشد اقتصادي میمبادله اثر منفی و معنی

22 Jawaid and Reza



1395بهار، 1، شماره13هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٥٦

ید براي به حداقل رساندن نااطمینانی رابطه مبادله جهت اطمینان گذاران باسیاست
از رشد اقتصادي، به صادرات این کشور تنوع ببخشند.

هاي سري )، در یک مطالعه موردي با استفاده از داده2009(23هوك تسن ونگ
) به ترتیب براي کشورهاي ژاپن و 1971-2006) و (1996-2003زمانی ساالنه (

جربی به بررسی اثر تالطم رابطه مبادله و رشد آن بر رشد اقتصادي صورت تکره به
يگرایی جوهانسون و تجزیهکشورهاي کره و ژاپن پرداخت. وي با استفاده از روش هم

ي مبادله تأثیر مثبت ولی واریانس، به این نتیجه رسیده است که نرخ رشد رابطه
يکه تأثیر نااطمینانی رابطهرحالیاقتصادي این کشورها دارد، درشددار بر معنیغیر

مبادله بر رشد تولید سرانه این دو کشور منفی است.
، اثر تالطم رابطه Var) و الگوي 1/1(24)، با استفاده از مدل قارچ2007(ویت

2006تا 1960هاي گذاري کشور استرالیا طی سالمبادله بر رشد اقتصادي و سرمایه
شود تا نمود که تالطم رابطه مبادله باعث میداد و بیانرا موردبررسی قرار

وان شده ها ناتکنندگان در تشخیص اندازه و دوره تغییر قیمتتولیدکنندگان و مصرف
و عدم کارایی در تخصیص منابع ایجاد شود و رشد اقتصادي کاهش یابد.

)، با استفاده از الگوي زیر اثر رابطه مبادله، نا اطمینانی آن و 2004(25گریم
اي هرکیبات رابطه مبادله را بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیوزیلند، طی سالت

، در چهار نظام اقتصادي متفاوت را موردبررسی قرارداد:2004-1960
)2(Ln ∆ = a + b∆Ln + c TOT10 +

ي نرخ رشد رابطهLnرشد تولید ناخالص سرانه،نرخ Ln؛ کهطوريبه
ي ي مبادله است که با استفاده از انحراف رابطهنااطمینانی رابطهTOTمبادله و 

گیري شده است. نتایج این مطالعه نشان مبادله از روند میانگین متحرك آن اندازه
ي مبادله تأثیر منفی و طهدهد که در چهار نظام اقتصادي متفاوت، نااطمینانی رابمی

ي مبادله تأثیر مثبت بر رشد اقتصادي نیوزیلند دارد.رشد رابطه
کشور آفریقایی به بررسی 14اي شامل )، در مطالعه2001(26بلینی و گرینوي

گذاري و رشد اقتصادي با تأثیر تالطم رابطه مبادله و نرخ حقیقی ارز بر سرمایه

23 Hock Tsen Wong
24 Garch
25 Grimes
26 Bleaney and Greenway



٥٧افزوده بخش صنعت ایرانبررسی اثر رابطه مبادله و تالطم آن بر ارزش 

 ، 1980-1995در طول دوره 27پانل اثرات ثابتهاي استفاده از الگوي رگرسیون
پرداختند. بر اساس این تحقیق، تالطم رابطه مبادله کاالیی اثر منفی بر رشد اقتصادي 

یابد. دارد و با بهبود رابطه مبادله کاالیی رشد اقتصادي افزایش می
توسعه با استفاده از کشور درحال113اي براي )، در مطالعه2000(28دن

پانلی ارتباط بین صورتبه1957-1997زمانی فصلی در طی دورههاي سريداده
ثباتی رابطه مبادله و رشد اقتصادي را موردبررسی قرارداد. براساس نتایج این بی

رار ثباتی رابطه مبادله با تحت تأثیر قبررسی نوسانات متغیرهاي اقتصادي ازجمله بی
گذاري و تکنولوژي تولید و کارایی، رشد هاي تولید یا سرمایهدادن انباشت نهاده

شود. کنند و درنتیجه باعث کاهش رشد اقتصادي میاقتصادي را متأثر می
40)، ارتباط بین تالطم رابطه مبادله و رشد اقتصادي در میان 1997مندوزا (

هاي سالتوسعه) را در فاصلهکشور درحال31کشور صنعتی و 9کشور (شامل 
بررسی قرارداد، او براي این منظور از یک مدل رشد تصادفی مورد1991-1970

ادله از ي مبثباتی رابطهاستفاده کرد. نتایج حاصل از تحقیقات وي نشان داد که بی
گذاري و انداز و درنتیجه سرمایهانداز موجب کاهش پسطریق کاهش بازدهی پس

ارد اقتصادي اثر منفی دگردد. درنتیجه تالطم رابطه مبادله بر رشد رشد اقتصادي می
و کشورهایی که تالطم رابطه مبادله در اقتصادشان باالتر بوده، رشد اقتصادي کمتري 

دارند.

مطالعات داخلی-3-2
در خصوص تأثیر رابطه مبادله، نوسانات و نااطمینانی آن مطالعاتی در ایران صورت 

ه افزودطه مبادله بر ارزشثباتی راب)، اثر بی1393همکارانش (بهار وگرفته است. پیش
بررسی مورد1386تا 1351هاي سري زمانی بخش کشاورزي را با استفاده از داده

و براي )ARCH(ثباتی رابطه مبادله از الگوي دادند. بدین منظور، براي برآورد بیقرار
مدت و بلندمدت بین متغیرها از رهیافت جمعی و پویایی کوتاهبرآورد روابط هم

هاي ) استفاده کردند. یافتهARDLهاي گسترده (عی خود توضیح با وقفهجمهم
ثباتی رابطه مبادله اثر مدت و بلندمدت، بیپژوهش حاکی از آن بود که در کوتاه

افزوده بخش کشاورزي ایران دارد. ضریب تصحیح خطا داري بر ارزشمنفی و معنی

27 Fixed Effects Panel Regression
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1395بهار، 1، شماره13هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٥٨

ش، هاي پژوهبر اساس یافته) نیز گویاي سرعت مناسب فرآیند تعدیل است. -39/0(
دهند که وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی باید کاهش یابد. ایشان پیشنهاد می

هاي نسبی صورت گیرد.عالوه بر این، ضروري است که صادرات بر مبناي مزیت
باو)ARDL()، در تحقیقی با استفاده از روش 1393کاظمی و همکارانش (

آزمونبه1369:1-1389:4هاي سالفصلی طیزمانیسريهايدادهازگیريبهره
در-استشدهمطرح30که توسط بگواتی-29بارنظریه رشد قهقرایی یا رشد فالکت

هاي سري زمانی و با تخمین پرداختند. این پژوهش با استفاده از دادهاقتصاد ایران
حاکی از آن است شود و نتایج حاصلمدت آغاز میسه معادله پویا، بلندمدت و کوتاه

که نرخ رشد رابطه مبادله کاالیی اثر منفی و معناداري بر نرخ رشد تولید ناخالص 
توان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادي را رابطه مبادله داخلی دارد. بنابراین می

ست. پذیر دانکاالیی دانست و افزایش رشد اقتصادي را با توجه به این متغیر امکان
ین نظریه بگواتی در اقتصاد ایران صادق است.بنابرا

و آمار ARDL) در تحقیقی با استفاده از روش 1390نونژاد و روشن قیاس (
، اثر رابطه مبادله کاالیی، تالطم آن و همچنین 1354-1388هاي مربوط به سال

ترکیبات رابطه مبادله کاالیی بر رشد اقتصادي ایران را تخمین زدند. جهت برآورد 
استفاده شد و نتیجه گرفتند که رابطه مبادله کاالیی اثر مثبت ARCHطم از مدلتال

دار بر رشد اقتصادي دارد. همچنین نتایج و معنادار، اما تالطم آن تأثیر منفی و معنی
دار دارد، ها حاکی از آن بود که شاخص قیمت حقیقی صادرات اثر مثبت و معنیآن

شاخص قیمت حقیقی صادرات تأثیر منفی و اما شاخص حقیقی واردات و تالطم
معنادار بر رشد اقتصادي ایران دارد. 

ثباتی رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ایران )، اثر بی1389کازرونی و سجودي (
، موردمطالعه قراردادند. ایشان در ابتدا با استفاده از 1346-1385را در طی دوره 

ي کشور را محاسبه، سپس اثر این مبادلهي میزان نوسانات رابطهGARCH31الگوي
اي هنوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی را در قالب الگوي خود توضیحی با وقفه

) مورد تحلیل قراردادند. نتایج ایشان حاکی از ارتباط منفی و ARDLگسترده (
اقتصادي در ایران است. رشدثباتی رابطه مبادله و دار بین بیمعنی

29 Immiserising Growth Theory
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٥٩افزوده بخش صنعت ایرانبررسی اثر رابطه مبادله و تالطم آن بر ارزش 

 تحقیقروش -4
هاي موردنیاز ازاي بوده به این صورت که ابتدا دادهصورت کتابخانهروش تحقیق به

هاي زمانی بانک مرکزي جمهوري اسالمی منابع آماري معتبر بانک اطالعات سري
) اخذ گردیده، سپس براي نیل به هدف مطالعه 1352-1391ایران براي دوره زمانی (

) محاسبه LITالملل (مبادله و ادغام تجارت بینثباتی رابطه هاي بیابتدا شاخص
تخمین سري زمانی مربوط به نااطمینانی رابطه مبادله از مدل گردید و جهت 

EGARCHمدت و بلندمدت بین منظور بررسی روابط کوتاه(گارچ نمایی) و به
صنعت از مدل خودرگرسیون توضیحی افزوده بخشنااطمینانی رابطه مبادله و ارزش

شود. ) استفاده میECM(و الگوي تصحیح خطا32)ARDLهاي گسترده (قفهبا و
صورت زیر است:در این پژوهش بهمطالعهموردARDLلذا مدل 

)3(= 	 0 + ∑ = 1 − + ∑ = 1 − +
بردار متغیرهاي مستقل شامل: افزوده بخش صنعت است. لگاریتم ارزش

LL لگاریتم نیروي کار شاغل؛LK لگاریتم سرمایه؛LIIT لگاریتم شاخص ادغام
LTOTVOLلگاریتم رابطه مبادله و LTOTالملل (درون صنعت)؛ تجارت بین

همان IITمبادله در بخش صنعت است. متغیر رابطهثباتی لگاریتم شاخص بی
ورت صگیري کرده و بهکه ادغام جهانی یک بخش را اندازهلوید است -شاخص گروبل

شود: مقابل محاسبه می

)4(IIT=1-[
| |	 ]

صنعت و الملل، تجارت دروندهنده درجه ادغام تجارت بیناین شاخص نشان
که صفر طوري) بین صفر و یک بوده بهIIT(بخشی است. شاخصتجارت درون

بخشی و یک بیانگر تجارت کامل درون بخشی عدم وجود تجارت دروندهنده نشان
المللی براي یک بخشبینارتباطدهنده وسعت الملل نشاناست. سطح تجارت بین

).1381خاص است (کلباسی و جالئی، 

32 Auto Regressive Distributed method



1395بهار، 1، شماره13هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٦٠

نتایج و بحث-5
افزوده بخش صنعت ابتدا ي میان متغیرهاي مستقل مدل و ارزشبراي بررسی رابطه

مانند مطالعه ARCHهاي خانواده ااطمینانی رابطه مبادله را با استفاده از مدلباید ن
) برآورد کرد. لذا در گام اول بر اساس نمودارهاي خودهمبستگی و 2006ویلسون (

ر بیزین و با توجه به ایستایی متغیر د-بستگی جزئی و معیارهاي آکائیک و شوارتزهم
ح یک درصد ناماناست لذا اگر این را قبول درصد (توجه: سري زمانی در سط5سطح 

بار از سري زمانی تفاضل گیري کنیم که درنتیجه تفاضل کنیم به ناچار باید یک
سازي آریما را نخواهد داشت. لذا سري مرتبه اول آن وایت نویز بوده و قابلیت مدل

ي گیریم) ابتدا بایستی بهترین الگودرصد در نظر می5زمانی را مانا در سطح 
ARIMA(p,d,q).براي برآورد نااطمینانی انتخاب شود

عنوان وقفه جمالت بهqعنوان وقفه سري زمانی و حاصله بهpبا استفاده از 
گردید برآورد شد و مشاهده OLSاخالل لگاریتم رابطه مبادله با استفاده از روش 
نی هستند لذا معها ازلحاظ آماري بیتمامی اجزاي خودرگرسورها و میانگین متحرك

ر تبر اساس روش باکس جنکیز، ضرایبی که ازنظر آماري نسبت به بقیه متغیرها کم
شود (باکس و مجدداً تخمین زده میمدلشوند و دار هستند، حذف میمعنی

اي که همه متغیرها از نظر آماري ). روند حذف متغیرها تا مرحله1970، 33جنکینز
) نتایج حاصل از تخمین نهایی را نشان 1جدول (یابد. دار باشند، ادامه میمعنی

دهد:می

qوpنتایج برآورد سري زمانی لگاریتم رابطه مبادله بر اساس:1جدول 

مقدار احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

0002/0 19/4 60/0 55/2 C

0000/0 15/7 11/0 81/0 AR(1)

مأخذ: نتایج تحقیق

دار دهد تمامی متغیرها ازنظر آماري معنی) نشان می1جدول (گونه که نتایجهمان
بهینه باشد که براي ARIMAدهنده نشانتواندمیهستند. بنابراین این تخمین 

است.ARCH(1)مورد بررسی ما، 

33 Box and jenkins



٦١افزوده بخش صنعت ایرانبررسی اثر رابطه مبادله و تالطم آن بر ارزش 

 انتظار این است که واریانس در طول روند تصادفی سري موردنظر ثابت نبوده
توانند روند می) ARCH(هاي خانواده آرچ مدلو تابعی از رفتار جمالت خطا باشد.

هايواریانس شرطی را با توجه به اطالعات گذشته خود توضیح دهند و براي سري
کند به کار ها در طول زمان تغییر میزمانی که داراي نوسان هستند و واریانس آن

هاي فاده از روشتوان با استرود. اما باید به این نکته توجه داشت که تنها زمانی میمی
GARCH نااطمینانی را تخمین زد که وجود ناهمسانی شرطی توسط آزمون اثر

ARCHگیرد. بنابراین آزمون ناهمسانی شرطی جمالت اخالل مورد تائید قرار می
گیرد.موردبررسی قرار میLM-ARCHبا استفاده از آزمون 

LM-ARCHنتایج آزمون: 2جدول

معنی داريآماريکمیت آماره آزمون

F081/13051/0آماره 

2R107/12926/0× تعداد مشاهدات 

مأخذ: نتایج تحقیق

دهد فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس ) نشان می2طور که نتایج جدول (همان
. به عبارتی واریانس ناهمسانی براي شودمیرد ARCH(1)جمالت اخالل الگوي 

دارد، بنابراین نااطمینانی لگاریتم رابطه مبادله قابل لگاریتم رابطه مبادله وجود
تخمین خواهد بود.
معیارهاي متفاوتی وجود EGARCH(p, q)بهینه در فرآیند qو pبراي انتخاب 

استفاده شده )SC(و شوارتز )AIC(دارد که در این مطالعه از معیارهاي آکائیک 
ترین معیار مناسب وقفه بهینه اسب) نشان دادند که من2005است. ایوانو و کیلیان (

، معیار شوارتز است، لذا با در نظر گرفتن 120براي الگوهاي با حجم نمونه کمتر از 
گردد. با توجه انتخاب میEGARCH(p, q)مقدار کمینه معیار شوارتز، وقفه بهینه

به عنوان معیار تخمین نااطمینانی رابطه مبادله، سري EGARCH(2, 2)به نتایج 
ARCH-LMهمچنین آزمون .شودزمانی نااطمینانی رابطه مبادله تخمین زده می

دهد که باقیمانده حاصل از این مدل، واریانس همسان است لذا این مدل نشان می
قابل قبول است. سپس نمودار مربوط به نااطمینانی رابطه مبادله در بخش صنعت را 

دهد، نااطمینانی رابطه مبادله ) نشان می1طور که نتایج نمودار (ترسیم نموده و همان
چنین نوسانات مثبت و منفی یکسانی نیز ندارد.روند یکسان و ثابتی ندارد و هم
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نااطمینانی رابطه مبادله در بخش صنعت:1نمودار 

و ADFدر گام بعدي، براي جلوگیري از برآورد رگرسیون کاذب، آزمون ریشه واحد 
PP ها نشان داد تمام متغیرها . نتایج آزمونشدروي متغیرهاي مورد استفاده انجام
جز متغیر لگاریتم انباشت سرمایه که با دومرتبه تفاضل گیري مانا شد سایر متغیرها به

مرتبه تفاضل مانا شدند. با یک
در این پژوهش جهت بررسی همبستگی بین متغیرهاي کنترلی مدل آزمون 

مقدار عددي ضریب همبستگی آمدهدستبههم خطی انجام شد. طبق نتایج 
توان گفت که همبستگی بین متغیرهاي مستقل موجود در مدل، پایین بود لذا می

این متغیرها ناچیز است و عارضه هم خطی در مدل وجود ندارد. 
مدت براي بخش صنعتمدل کوتاهبرازشبیزین نتایج -اس معیار شوارتزبر اس

گردد، ضریب متغیر گونه که مالحظه میصورت زیر است. همان) به3در جدول (
افزوده (متغیر وابسته) دوره پیشین ازلحاظ آماري معنادار است و اثر لگاریتم ارزش
ده دو دوره پیشین ازلحاظ آماري افزوافزوده دوره جاري دارد اما ارزشمثبت بر ارزش

معنادار نیست. متغیر لگاریتم نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معناداري بر 
افزوده بخش صنعت در دوره جاري دارد و متغیر لگاریتم رابطه مبادله اثر مثبت ارزش

افزوده بخش صنعت دارد یعنی هرچه رابطه مبادله بهبود یابد،و معناداري بر ارزش
هاي یک دوره و دو دوره پیشین این افزوده نیز افزایش خواهد یافت اما وقفهارزش

باشند. لگاریتم نیروي کار شاغل و انباشت سرمایه لحاظ آماري معنادار نمیمتغیر از
افزوده بخش صنعت دارند، بدین معنا که با افزایش نیز اثر مثبت و معناداري بر ارزش

صنعت افزایش خواهد یافت. هرچه اقتصاد بازتر باشد و افزوده بخش این دو، ارزش
افزوده بخش صنعت نیز افزایش درنتیجه شاخص ادغام تجارت افزایش یابد، ارزش

خواهد یافت. 
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 درصد تغییرات متغیر وابسته 78است یعنی 78/0ضریب تعیین این مدل 
ین واتسنشوند. آماره دوربداده میتوضیحتوسط متغیرهاي مستقل حاضر در مدل 

است و بیانگر آن است که خودهمبستگی میان اجزاء اخالل وجود 2هم نزدیک 
صریح صورت کلی تندارد. آماره نیکویی برازش نیز بیانگر این قضیه است که مدل به

توانند همزمان صفر باشند.خوبی دارد و تمامی متغیرهاي مدل نمی

مدت براي بخش صنعتبرآورد مدل کوتاه: 3جدول 
داريمعنیtآماره ضریبغیرمت
017/1116/2008/0افزوده با یک وقفهلگاریتم ارزش
961/0522/0540/0افزوده با دو وقفهلگاریتم ارزش

010/0-788/2-296/0لگاریتم نااطمینانی رابطه مبادله
021/1190/3005/0لگاریتم رابطه مبادله

051/0676/0816/0لگاریتم رابطه مبادله با یک وقفه
067/0338/1233/0لگاریتم رابطه مبادله با دو وقفه

252/1293/3007/0لگاریتم نیروي کار شاغل
955/0053/3017/0لگاریتم انباشت سرمایه

020/1140/2035/0لگاریتم شاخص ادغام تجارت
172/0796/2010/0ضریب ثابت
78/0ضریب تعیین

80/1دوربین واتسون
0000/0نیکویی برازش

مأخذ: نتایج تحقیق

دهد که باقیمانده حاصل از این مدل، واریانس همسان نشان میARCH-LMآزمون 
است لذا مشکل ناهمسانی واریانس نداریم. در این مرحله براي اینکه نشان دهیم 

مدت اهکوترابطه بلندمدت حاصل از این روش، کاذب نباشد و شرط آنکه رابطه پویاي 
به سمت تعادل بلندمدت گرایش یابد، باید عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر 

آمدهدستوابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم شود، عدد به
) مشاهده گردید 4600/4است که از مقایسه آن با مقادیر بحرانی بنرجی (7494/4

س از پرو تعادل بلندمدت داریم.بنرجی بیشتر بوده ازایناین مقدار از مقدار بحرانی 
) 4اطمینان از وجود رابطه بلندمدت، الگوي بلندمدت برازش شده و نتایج در جدول (

آورده شده است:
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برآورد مدل بلندمدت براي بخش صنعت: 4جدول 
داريمعنیtآماره ضریبمتغیر

لگاریتم نا اطمینانی رابطه 
007/0-936/2-180/0مبادله

003/1365/2018/0لگاریتم رابطه مبادله
753/0232/2029/0لگاریتم نیروي کار شاغل
803/0054/2017/0لگاریتم انباشت سرمایه

012/0217/1234/0لگاریتم شاخص ادغام تجارت
104/0085/3005/0ضریب ثابت
مأخذ: نتایج تحقیق

جز شاخص بلندمدت تمامی متغیرهاي مستقل مدل بهبا توجه به جدول باال، در 
اطمینانی رابطه مبادله اثر منفی افزوده بخش صنعت اثر دارند. ناشادغام تجارت بر ارز

و معنادار، رابطه مبادله اثر مثبت و معنادار، نیروي کار و سرمایه اثر مثبت و معناداري 
بر متغیر وابسته دارند.

اي از متغیرها، مبناي آماري استفاده از هانباشتگی بین مجموعوجود هم
ترین دلیل شهرت این الگوها آن است کند. عمدهالگوهاي تصحیح خطا را فراهم می

بق دهد. طمدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط میکه نوسانات کوتاه
رد بر درصد از شوك و انحراف وا64افزار مالحظه شد که در هر دوره، خروجی نرم
یابد.شده و به سمت مقادیر تعادلی بلندمدت تعدیل میمدل تعدیل

نتایج برآورد الگوي تصحیح خطا: 5جدول 
داريسطح معنیtآماره ضریبمتغیر

dLY166/052/40,0000
dLTOTVOL29/0-79/2-010/0

dLTOT021/0-19/1-244/0
dLTOT1067/-33/1-302/0

dLL25/029/3007/0
dLK0059/0054/057/0

dLIIT52/014/2044/0
dC17/079/2009/0

ecm(1)64/0-49/7-0000/0
مأخذ: نتایج تحقیق

هاگیري و پیشنهادنتیجه-6
در این مقاله سعی داشتیم تا تأثیر رابطه مبادله و نااطمینانی آن را بر بخش صنعت 

گیريبدین منظور، براي اندازهموردبررسی قرار دهیم. 1391تا 1351ایران طی دوره 
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 ) و براي برآورد روابط بین متغیرها، EGARCHنااطمینانی رابطه مبادله از الگوي (
در هاي پژوهش حاکی از آن است کهیافته) به کار گرفته شد.ARDLمدل (

ت افزوده بخش صنعبلندمدت، نااطمینانی رابطه مبادله اثر منفی و معناداري با ارزش
سرمایه نیز اثر مثبت و معناداري بر کار و انباشتدارد. لگاریتم رابطه مبادله، نیروي

الملل در افزوده بخش صنعت دارند؛ اما لگاریتم شاخص ادغام تجارت بینارزش
اثر است. لذا با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد افزوده بیبلندمدت بر ارزش

گردد جهت گسترش تولید در این بخش باید یک کشور در این زمینه پیشنهاد می
هاي بیرونی جلوگیري شود؛ بنابراین، بستر مطمئن فراهم گردد و از وارد آمدن شوك

ریزان گذاران و برنامهریزي الزم از سوي سیاستمهضروري است در این زمینه برنا
اقتصادي صورت گیرد. همچنین جهت بهبود رابطه مبادله کشور الزم است تا صادرات 

هاي مختلف اقتصاد کشور و با هاي نسبی موجود در زیر بخشکشور بر اساس مزیت
زجمله متنوع سازي بازارهاي هدف صادراتی باشد و به درآمدهاي مطمئن دیگري ا

صادرات غیرنفتی نیز توجه شود. این امر منجر به دسترسی کشور به صادرات پایدار 
یابد.ثباتی رابطه مبادله از این کانال کاهش میشده و بی
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