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 .1مقدمه
در قرون  01و  06میالدی ،رشد اقتصاادی تاا حادود زیاادی باه گاروه کاوککی از کشاورها
در حال حاضر مسئله مهمی برای تمام کشورهای دنیا محسوب میشاود (جاالل آباادی و بهرامای،
 .)0916در واق رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین و کالش برانگیزترین اهداف سیاستهای
کالن ،مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی قرار دارد .از آنجا که رشاد اقتصاادی از
مقدمات مهم و اساسی توسعه همه جانبه کشورها محسوب گردیده و در جامعه جهانی از مطلوبیت
بسزایی برخوردار است ،شناسایی عوامل به وجود آورنده آن و شدت تأثیرگذاری هر یک از ایان
عوامل ،همواره از دغدغههای اصلی اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است.
مهرآرا و رضایی ( ،)0961عواملی همچاون ساهم درآمادهای نفتای از تولیاد ناخاال
واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای ،و همچنین کیفیت بهرهوری سارمایه و تخصای

 ،ساهم
منااب را

عومل تعیینکننده رشد اقتصادی ایران معرفی میکنند .جورج و پاسچالیز ،)6111( 0سرمایه انسانی،
اختراع و ابداع ،درجه باز بودن تجاری ،تشکیل سرمایه همچنین عوامل سیاسی و نهاادی را عوامال
تعیینکننده در جوام مختف میدانند .تئودور و لیلیانا ،)6101( 6عوامل تعیینکننده رشاد را شاامل
عوامل سمت عرضه یعنی مناب طبیعی ،کاالهای سرمایه ،مناب انسانی و تکنولوژی و دیگار عوامال
تعیینکننده رشد را تقاضا و بهرهوری میدانند .اکین کان ،)6100( 9مهمتارین عوامال تعیاینکنناده
رشد در کشورهای آفریقایی را سطح سرمایهگذاری و ثبات سیاسی معرفی میکند.
در بسیاری از تئوریهای اقتصادی این سؤال مطرح میشود که کرا نار رشاد اقتصاادی باین
کشورها و نر رشاد کشاورها در طاول زماان متفااوت اسات .شایوه اصالی نگارش تئاوری رشاد

1. George and Paschalis
2. Florin Teodor and Liliana
3. Akinkunmi
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ارتدوکس( 0کالسیکها و نئوکالسیکها) در تجزیه و تحلیال عملکارد رشاد کشاورها ،تأکیاد و
تمرکز بر وجود مناب و عوامل عرضه است ،به این ترتیب تفااوت نار رشاد کشاورها را توضایح
میدهند .نتایج حاصل از مطالعات پیشگام در کارکوب دیدگاه نئوکالسیک نشان میدهد تفااوت
نر رشد محصول ،با استفاده از تاب تولید و عوامل تولید قابل توضیح است و بیشترین تأکید آنهاا
از جمله مدلهای رشد نئوکالسیکی ،میتوان به مدل سولو )0612( 9اشااره کارد کاه عاواملی
کون سرمایهگذاری خصوصی ،رشد جمعیت ،پیشرفت برونزای تکنولوژی و ساطح اولیاه درآماد
سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد بر شامرده اسات .در نگااهی متفااوت ،ادبیاات رشاد درونزا باا
بهرهگیری از تصریحهای تجربی و نیز مادلهاای کاالن اقتصاادی تاک معادلاهای بارای دادههاای
مقطعی از کشورهای مختلف فرضیههای جدیدی مطرح کرده است .در این مدلهاا تاأثیر عاواملی
کون نهادهای سیاسی ،عوامل سیاسی -اقتصادی ،انباشت داناش یاا شااخ

هاای نهاادی بار رشاد

اقتصادی مطرح شده است (جالل آبادی و بهرامی .)0916 ،از جمله مطالعاتی که بار بخاش عرضاه
اقتصاد تمرکز دارد و با استفاده از مفهوم تاب تولید تفاوت رشد کشورها را توضیح میدهد میتوان
به مطالعات دنیسون ،)0620( 2دنیسون و کانگ )0602( 1و مدیسون )0606 .0601( 2اشاره کرد.
درحالیکه رویکرد نئوکالسیکها مفیاد ،جالاب و از لحاام محاساباتی دقیات اسات اماا ایان
رویکرد نشان نمیدهد که کرا رشد عرضه عوامل و بهرهوری باین کشاورها متفااوت اسات .بارای
پاسخ به این سؤال برخی معتقدند رویکرد کینزینها که بر بخشهای تقاضا تأکیاد دارد مناسابتار
است .در رویکرد کینزینی این تقاضا است که باعث تحریک سیستم اقتصاد میشاود تاا باا عرضاه
سازگار شود .با این رویکرد تفاوت نر رشد بین کشورها به دلیل تقاوت در تقاضاا باین کشاورها
است .سپس سؤالی که مطرح میشود این است که کارا نار رشاد تقاضاا باین کشاورها متفااوت
1. Orthodox
2. McCombie and Thirlwall
3. Solow
4. Denison
5. Denison and Chung
6. Maddison
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است .یک دلیل ممکن است ناشی از فعالیت فعاالن اقتصاادی مخصوصااد دولاتهاا جهات توساعه
تقاضا باشد .این توصیف به خودی خود خیلی رضایتبخش نیست .یاک توصایف محتمالتار ،از
محدودیت تقاضا ناشی میشود .در اقتصاد باز محدودیت برجسته و غالب ،تراز پرداختهاا اسات.
محدودیت تراز پرداختها به وضعیت یا عملکارد یاک کشاور در باازار خاارجی و عکاسالعمال
مدل نر رشد محدود شده تراز پرداختها 6که در ادبیات اقتصادی باه مادل تیاروال ()0606
معروف است ادعا میکند که وضعیت تراز پرداخت های یک کشاور محادودیت اصالی بار رشاد
اقتصادی یک کشور میتواند باشد .این مدل بیان میکند کاه اقتصااد بااز نمایتواناد در بلندمادت
رشد سری تر نسبت به نر رشد سازگار با تعادل حساب جاری داشته باشد مگار آنکاه کساری در
حال رشد را بهطور نامحدود بتوان تأمین مالی کرد .در حقیقت پایه و اساس این مدل کاه باهوسایله
اقتصاددانان کینزین (مطابت سنت پست کینزینها) توسعه داده شده است ،بر این است که تقاضاای
خارجی به عنوان محدودیت اصلی عملکرد رشد بلندمدت در اقتصاد باز در نوار گرفتاه مایشاود.
یک محدودیت اصلی اقتصاد ،وجاود و در دساترس باودن ارز خاارجی اسات .اگار کساری تاراز
پرداختها یا کمبود ارز خارجی ،بهطور اتوماتیک از طریت قیماتهاای نسابی داخلای و کاالهاای
خارجی برطرف نشود ،محدودیتی بر تقاضا ایجاد میشود که اگر نتوان این کسری را تاأمین ماالی
کرد ،بر فرایند رشد اثرگذار خواهد بود .بنابراین عملکرد صادرات بسیار مهم است ،زیرا مهمتارین
بخش تقاضای کل است که تأمینکننده ارز خارجی جهت پرداخت به نیازمندیهای وارداتی است
که صرف گسترش تولید خواهد شد (مککامبی و تیروال.)6112 ،
با توجه به اینکه رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت از یک سو به صاادرات نفات
( 21تا  11درصد درآمدهای ارزی ایران از صادرات نفت) (شاکری ،محمدی و نجفی )0961 ،و از
سوی دیگر به واردات کاالهای سرمایهای و واسطه ای از محل درآمد نفتی وابسته است( ،مهرآرا و

1. Thirlwall
2. The balance of payments constraint
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رضایی )0961 ،به نور میرسد بررسی رشد محدود شده تراز پرداخاتهاا یاا مادل تیاروال کاه بار
محاادودیتهااای صااادرات (درآماادهای ارزی) و واردات ،باار رشااد اقتصااادی تأکیااد دارد باارای
کشورهای صادرکننده نفت با در نور گرفتن شرایط ویژه این کشورها مفید باشد.
برخی کشورها نفتی از جملاه ناروژ باا اتخااذ تادابیر مناساب و مادیریت موفات در اساتفاده از
وجود ذخایر سرشار نفت و گاز نوسانات باالیی از رشد را تجربه کرده است .بنابراین در دستهبندی
کشورهای نفت خیز در گروه کشورهایی که رشد پاایینی را تجرباه کارده اسات ،قارار مایگیارد.
هدف این مطالعه بررسی ،مقایسه و اعتبار مدل رشد تیروال برای اقتصاد ایاران و ناروژ ایانکاه آیاا
تراز پرداختها عامل محدودکننده بر رشد اقتصادی هر یک از این کشورها است یا خیر؟ تفااوت
این مطالعه با مطالعات قبل در ایان زمیناه ،تأکیاد بار تئاوری اساتاندارد تقاضاای واردت مبتنای بار
قیمتها ی نسبی و درآمد داخلی و الگوی تقاضای واردات مبتنی بر ذخایر بانک مرکزی ،محاسابه
و لحام کردن تغییرات قیمتهای نسبی ،کششهای قیمتی تقاضای واردات و صادرات و محاسابه
تغییرات ذخایر و کشش تقاضای واردات نسبت به ذخایر در اندازهگیری مدل رشد تیروال است.
با توجه به اینکه این نوریه بیانگر رابطه بلندمدت بین وضعیت تراز پرداخاتهاا و نار رشاد
اقتصادی است از متوسط نر رشد ده ساله (همپوش) برای محاسبه و مقایسه رشد محدود شده تراز
پرداخت ها با رشد واقعی استفاده میشود .بنابراین این مادل طای دوره ساالیانه  0621-6102ماورد
آزمون قرار میگیرد .ابتدا همانباشتگی توابا تقاضاای صاادرات و واردات باا اساتفاده از تکنیاک
 ARDLو آزمون کرانه پسران ثابت شاده و ساپس کشاشهاای درآمادی و قیمتای توابا تقاضاای
واردات و صادرات و کشش تقاضای واردات نسبت به ذخایر در بلندمدت محاسبه و رشد مبتنی بر
تراز پرداخت ها یا الگوی رشد تیروال در فرمهای مختلف برآورد و ساپس اعتباار مادل تیاروال باا
توجه به مقایسه رشد واقعی و رشد محدود شده تاراز پرداخات هاا بار مبناای آزماون والاد و ماک
کامبی 0بررسی میشود.
1. McCombie
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سازماندهی مقاله به قرار زیر است .در بخش دوم به مروری بر الگوی رشد اقتصادی و معرفای
الگوی رشد محدود شده تراز پرداختها پرداخته میشود و ماروری بار مطالعاات تجربای بررسای
میشود .بخش سوم به روششناسی و تصریح مدل ودر بخش کهارم نتایج تجربی مادل بررسای و
تحلیل و بخش آخر جم بندی ارائه میشود.

نقطه شروع نوریات رشد اقتصادی با مقاله رمزی به سال  0661آغازشاده اسات .تاوجهی کاه
وی برای بهینه کردن خانوار در فرایند زمان داشته است خیلی فراتار از کااربرد آن در نوریاه رشاد
است .در واق بدون توجه به شرایط بهینه رمزی ،بررسی نوریههای مصرف ،قیمتگذاری دارایی و
یا سیکلهای تجاری مشکل است .تاب مطلوبیت جاداییپاذیر رمازی اماروزه باهطاور گساترده باه
صورت تاب کاب -داگالس مورد استفاده قرار میگیرد .اگر که تا دهه  0621این نوریه زیاد مورد
استقبال اقتصاددانان قرار نگرفت .از زمانی که رمزی نوریه خود را ارائه کرد تاا اواخار دهاه 0611
هارود ( )0696و دومار )0622( 0کوشیدند تا تجزیه و تحلیالهاای کینزینای هماراه باا عناصاری از
اقتصادی بسط دهند .آنان با استفاده از تاب تولیدی توام با عدم جایگزینی دادهها (تاب تولید از نوع
لئون تیف )6معتقد بودند که سیستم سرمایهداری ذاتاد بیثبات است (گرجی ومدنی.)0911 ،
مدلهای رشد نئوکالسیکی در دهه  0611بهوسیله سولو-سوآن 9گسترش یافات کاه در واقا
اولین تالشها به منوور فرموله کردن تجزیه و تحلیل رشد بلندمدت بوده است .در مدل ارائه شاده
سولو ( )0612رابطه بین پسانداز ،انباش ت سرمایه و رشد اقتصادی بر اساس تاب تولید کل توصیف
شده است .در واق بعد اصلی مدل سولو-سوان شکل نئوکالسیکی تاب تولید است که در آن بازده
نسبت ثابت به مقیاس ،بازده نزولی هر داده و کشش جانشینی مثبت بین عوامل فرض مایشاود .در
این مدل یک نقطه تعادل پایدار وجود دارد که بدون در نور گارفتن شارط اولیاه مایتاوان باه آن

1. Harrod and Domar
2. Leontief
3. Solow and Swan
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دست یافت .با افزایش بهرهوری عوامل تولید ،پیشرفت فنی برونزا ،تأثیر مثبتای بار فرایناد انباشات
ایجاد کرده و این مدل را در مسیر رشد متوازن متناسب میسازد (جالل آبادی وبهرامی.)0916 ،
در مدل رشد نئوکالسیکی سولو-سوان دو فرض در نور گرفته میشود اول آنکه کشاورها از
مناب خود بهطور کارا استفاده می کنند و دوم آنکه افزایش سرمایه و نیروی کار هماراه باا باازدهی
 0616و  0626دو برابر شده است .وی بیان کرد که  10/1درصد این افزایش را میتوان به تغییرات
تکنولوژی نسبت داد و  06/1درصد باقیمانده ناشی از افزایش مرسوم و متداول در سارمایه اسات.
سوان )0612( 0دومین مطالعه مهم در این زمینه انجام داد و در نهایت مید )0620( 6به نتایج مشابهی
دست یافت .دو نکته مهم و مشترک و اساسی در هر سه مطالعه وجود دارد :اولین و مهمترین نکتاه
این است که نسبت سرمایه به تولید درونزا در نور گرفته شده است .در هر سه مدل نسبت سارمایه
به تولید نقش مهمی به عناوان تعادیلکنناده متغیرهاا بواساطه آنکاه سیساتم در مسایر رشاد پایادار
قرارگیرد ،ایفا میکند .نکتاه دیگار ایان اسات کاه فارض مایشاود پاساناداز باا سارمایهگاذاری
برنامهریزی شده برابر است (الیتاک.)6111 ،

9

بعد از دوران افول نوریههای رشد در دهه  0601از اواسط دهه  0611مجادداد مطالعاات رشاد
اقتصادی با کار رومر )0612( 2و لوکاس )0611( 1آغاز شد .مبنای نوریات آنها این است که تغییار
فنی نتیجه فعالیت بازار در عکسالعمل به عالئم و انگیازه هاای اقتصاادی اسات و بناابراین درونزا
است نه اینکه بهطور برونزا ایجاد شده باشد .در نوریههای رشد درونزا عوامل ایجادکننده رشد،
پویایی های ناشی از آنها و همچنین نیروهایی که بر انباشت آنها تأثیر میگذارند بررسی شده اسات
(جالل آبادی وبهرامی .)0916 ،گسترش نوریههای رشد درونزا با توسعه ی مدل رشد اقتصادی و
به تب آن تغییرات تکنولوژی درونزا همراه بوده است .ایده اولیه رومر این بود که بازدهی کاهنده
1. Swan
2. Meade
3. Elitok
4. Romer
5. Lucas
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سرمایه که در مدلهای رشد برونزا فرض شده است را رد میکند .به این ترتیاب کمتار نباودن یاا
حتی بیشتر بودن بازدهی سرمایه گذاری و سرمایه در کشاورهای پیشارفته نسابت باه کشاورهای در
حال توسعه قابل تصور و امکانپذیر است .لوکاس تحلیال رشاد را باا ارائاه نهااده سارمایه انساانی و
دانش های انسانی یک ملت که از سرمایه فیزیکی متمایز است ارتقا داد .او معتقاد باود کاه سارمایه
نسل دوم مدلهای رشد درونزا رومر ( )0661گروسمن و هلمپن )0660( 0آقیاون و هوایات

6

( )0666نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نور میگیرند .در این مدلهاا،
نوآوری و ابداعات نتیجه فعالیتهای تحقیت و توسعه در بنگاهها و سرریز دانش بینالمللی ناشی از
تجارت بینالملل است و از این رو فعالیتهای تحقیت و توسعه ،اصلیترین تعیینکنناده نار رشاد
اقتصادی محسوب می شوند .فعالیتهای تحقیت و توسعه ،تولید را از طریت افزایش تعاداد و بهباود
کیفیت نهادههای واسطهای در دسترس افزایش میدهد (رومر.)0662 ،
همانطور که اشاره شد بیشتر تئوریهایی که به بررسی رشد پرداختهاند عرضه محور 9بودهاند
و تأکید آنها بر این است کاه پیشارفت فنای عوامال تولیاد ،از عوامال اصالی در تعیاین نار رشاد
بلندمدت اقتصاد است .علیرغم ارزشمند بودن این تالشها ،تمرکز بر رشد عرضه محور در تخمین
اثرات محدودیت های مالی و تقاضای کل بر رشد اقتصاادی موفات نباوده اسات (تیلاور.2 )0662 ،
یکی از عاواملی کاه مایتواناد از بعاد تقاضاا تاأثیر زیاادی بار روی رشاد اقتصاادی داشاته باشاد،
محدودیت تراز پرداختها است ،به ویژه در ارتباط با آناالیز فرایناد رشاد در کشاورهای در حاال
توسعه ،جایی که شکلدهی سرمایه ثابت و یا رشد سرمایه ثابت به شدت به واردات ماشینآالت و
تجهیزات وابستگی دارد که این موضوع مورد غفلت واق شده است.

1. Grossman and Helpman
2. Aghion and Howitt
3. Supply side
4. Taylor
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در واق تجربه کشورهای در حال توسعه بیانگر این است که مسیر رشد اقتصادی پایدار میتواند
به دلیل تغییرات ناگهانی در میزان ارز خارجی در دسترس ،از مسیر اصلی خود خارج شود .شوک در
دورههای تجاری یا در جریان خال

سرمایه خارجی اساساد مسیر رشاد خیلای از کشاورهای در حاال

توسعه را تغییر داده است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی در طی بحرانهای مالی سازگاری و انعطاف
این نوع سرمایهگذاری رف نیاز ارزی و قابلیت افزایش تولید در کشور میزبان است و باا ایجااد ماازاد
تراز پرداختها میتواند بر نر ارز اثرگذار باشد (مک کامبی و تیروال.)6112 ،
اغلب ادعا شده است که تراز پرداختها قید و محدودیت معنیداری بار رشاد کشاورهای در
حال توسعه دارد و محدودیت تراز پرداختها میتواناد ماان توساعه نار بلندمادت فعالیاتهاای
اقتصادی باشد ،اما اساس این تئوری توسط تیروال 0مطرح شد که رشد اقتصادی را از جنباه تقاضاا
مورد بررسی قرار داد .خیلی از مطالعات از متغیر صادرات برای توضیح تفاوت نر رشد کشاورها
در حال توسعه استفاده کردهاند و نتایج حاصل نیز مدلهای رشد نئوکالسیکی را تأیید میکند .اماا
کار تیروال نوآوری و اهتمام در ایجاد و نقش تراز پرداختها به عنوان تعیینکننده رشد اقتصاادی
بلندمدت است .تیروال به بررسی رابطه بین اثر رشد صادرات ،رشاد درآماد جهاانی ،رشاد جریاان
سرمایه ،و اثر دورههای تجاری بر رشد اقتصاادی ،باا توجاه باه کشاشهاای درآمادی صاادرات و
واردات میپردازد.
مطابت دیدگاه تیروال در مدل نئوکالسیکی تقاضا در نور گرفتاه نمایشاود بناابراین نقشای در
تعیین سطح استفاده از عوامل تولید ،سطح تولید و رشد یا پیشرفت فنی ،رشد بهرهوری در مدلهای
جدید و توسعه یافته و مدرن رشد ندارد .پسانداز (نه تقاضا) تعیینکنناده سارمایهگاذاری اسات و
مدل بخش سرمایهگذاری مستقل ندارد ،بناابراین مادل باه عناوان یاک مادل عرضاه محاور ااهر
میشود .از آنجاییکه جهت علیت بین پساناداز و سارمایهگاذاری معکاوس اسات باهطاوریکاه

1. Thirlwall
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میتوان گفت پسانداز تقاضای خود را خلت میکند .او معتقد است که مادل را مایتاوان تجدیاد
قانون سی در نور گرفت (مک کامبی و تیروال.)6112 ،
ـ مدل رشد محدود شده تراز پرداختها

بهطور بالقوه عامل محدودکننده رشد اقتصادی در بلنادمادت اسات .مخصوصااد در کشاورهای در
حال توسعه این عامل بیشتر خودنمایی میکند .او بر اهمیت حیااتی صاادرات باه عناوان بخشای از
تقاضا که تأمینکننده ارز خارجی به منوور پرداخت هزینه واردات دیگر بخشهای تقاضا از جمله
واردات برای مصرف ،سرمایهگذاری و هزینههای دولت تأکیاد دارد و معتقاد اسات در بلندمادت
هیچ کشوری نمیتواند رشد سریعتر از نر رشد سازگار با تعادل حساب جاری تاراز پرداخاتهاا
داشته باشد .محدودیت های رشد ناشی از تنگناهای ارز خارجی را میتوان بهوسایله مفهاوم قاعاده
تیروال آنالیز و تجزیه و تحلیل کرد .تیروال  0606با توجه به اصول تقاضای مؤثر کینازینهاا علات
تفاوت و واگرایی قابل توجه در نر رشد تولید ناخال

داخلی کشورهای کمتر توسعه یافته مورد

بررسی قرار میدهد .مطابت با نوار تیاروال محادودیت هاای ارز خاارجی عامال و علات اصالی در
بلندمدت است که باعث میشود اقتصاد در شرایط عدم استفاده کامل رفیت اقتصادی قرار گیارد
و منجر به نر بیکاری باال ،مداوم و ماندگار شود (مدیسی و پانیگو.6 )6101 ،
تیروال ( )0606فرض می کند که تقاضای صادرات و واردات تابعی از قیمت داخلی صادرات
( ،)Pdtقیمت خارجی واردات ( )Pftو نر ارز ( )Eبا کشش ثابات ،درآماد خاارجی ( )Ztو درآماد
داخلی ( )Ytاست .است .به این ترتیب تواب واردات و صادرات به صورت زیر تعریف میشود.
ψ

()0

 Yπ
Pdt  t
η

()6

Pft E t

M t = 


Pdt

X t = 


 Zε
Pft E t  t

1. Thirlwall
2. Medici and Panigo
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که  Xحجام حقیقای صاادرات M ،حجام حقیقای واردات و ηکشاش قیمتای تقاضاای
صادرات ( ψ ،)η < 0کشاش قیمتای تقاضاای واردات (  ε ،)ψ < 0کشاش درآمادی تقاضاای
صادرات (  ) ε > 0و  πکشش درآمدی تقاضای واردات (  ) π > 0اسات .نار رشاد صاادرات و
واردات که بیانکننده تغییراتی لگاریتمی نسبت به زمان است به صورت زیر میباشد.
()9

) x t = η ( pdt − pft − e ) + ε ( z t

()2

از طرف دیگر شرط تعاادل  BOPبار حساب پاول داخلای براباری ارزش صاادرات باا ارزش
واردات است .یعنی:
Pdt X t = Pft M t Et

()1

در اقتصاد رشد ،شرط تعادل تراز پرداخت ها در طول زمان به این صورت است که نر رشاد
ارزش صاردات برابر با نر رشد ارزش واردات باشد به این ترتیب:
pdt + x t = pft + mt + et

()2
در حقیقت این رابطه بیانکننده نر تغییر متغیرها نسبت به زمان است.

معادالت ( )9و ( )2را در رابطه ( )2قرار داده تا نر رشد سازگار باا تعاادل تاراز پرداخاتهاا
حاصل شود .از قرار دادن نر رشد صادرات و واردات در رابطه تعادل حساب جاری میتوان نر
رشد تعادلی تراز پرداختها را بهدست آورد.
()0

y bp = pdt (1 + η − ϕ ) − pft (1 − δ +ψ ) − et (1 + η +ψ ) + ε ( z t ) / π

)

()1

− pft − e ) + ε ( z t

(1 + η +ψ ) ( pdt

π

= y bp

با فرض ثابت بودن اثر قیمتها در طول زمان قانون اولیه تیروال (مدل پایاه) باه صاورتهاای
زیرتعریف میشود.
()6
()01

π

εyf

π

= y bp

y bp = x
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به این ترتیب مدل تیروال که به رشد محدود شده با تراز پرداختها معروف است بیان میکند
که نر رشد یک کشور بهوسیله نسبت کشش درآمدی تقاضا برای صادرات به کشاش درآمادی
تقاضا برای واردات ضرب در رشد درآمد جهانی تعیین مایشاود .آنهاایی کاه باه رشاد صاادرات
محور معتقدند در واق فرض میکنند نوریه محدودیت تراز پرداختها توضیحدهنده تفاوت نار
مختلف الزاماد نر رشد یکسان ایجاد نخواهد کرد ،زیرا نیازمندیهاای واردات ،باعاث تفااوت در
رشد کشورها میشود .ارتباط بین نر رشد یاک کشاور و نار رشاد واردات ،کشاش درآمادی
تقاضا برای واردات است .این فرضیه باید با استفاده از مدلهایی که مشخ

میشود مورد آزماون

قرار گیرد .در واق اگر تعادل تراز پرداختها میبایسات حفاش شاود ،نار رشاد بلندمادت یاک
کشور بهوسیله نسبت نر رشد صادرات به کشش درآمدی تقاضای واردات تعیین خواهد شاد .باا
وارد کردن جریان سرمایه به مدل شرط تعادل تراز پرداختها به صورت زیر است.
Pd X + K = Pf M E

()00

در اقتصاد رشد شرایط تعادل تراز پرداختها در طول زمان به این صورت اسات کاه مجماوع
نر رشد ارزش صاردات و نر رشد جریان سرمایه برابر با نر رشد ارزش واردات میباشد.
Θ ( pd + x ) + τ k = pf + m + e
k
Pd X
=Θ
pd x + k
Pd X + K

()06

=τ

 τ , Θبه ترتیب سهم صادرات و جریان سرمایه از کل درآمدهای ارزی یا ساهمی از واردات
که توسط درآمدهای صادراتی و جریان سرمایه تأمین ماالی مایشاود .در ایان شارایط نار رشاد
تعادلی تراز پرداختها به صورت زیر است.
()09

Θ ( pd + η ( pd − pf − e ) ) + ε z + τ k = pf +ψ ( pf + e − pd ) + π y + e

) (1 + Θη +ψ ) ( pdt − pft − e ) + Θε z t + τ ( k − pdt
()02

π

= y bp
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رشد بین کشورها است .البته باید به این نکته اشاره کارد نار رشاد صاادرات یکساان کشاورهای
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اولین مطالعه در این زمینه تحت عنوان محدودیت تراز پرداخاتهاا باه عناوان توضایحدهناده
تفاوتهای نر رشد بینالملل توسط تیروال ( )0606در دوره زمانی  0619-0602برای کند کشور
از جمله آمریکا ،هلند ،فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن با استفاده از مدل ساده و سپس تیروال و حسین)0616( 0
با استفاده از مدل ساده و گسترده قانون تیاروال بارای بیسات کشاور در حاال توساعه در دورههاای
توسعه یافته نر رشد محدود شده تراز پرداختها بیشتر از نر شد واقعی است و تقاضا از این نور
محدودکننده رشد اقتصادی نیست .برای کشورهایی در حال توسعهکه رشد واقعای بیشاتر از رشاد
محدود شده است جریان ورودی سرمایه رشدی بیشتری از رشد حجم صادرات دارد و برعکس.
بایرام و جورجینیا  )0660( 6الگوی رشاد محادود شاده را بارای  00کشاور آسایایی در دوره
زمانی  0621 -0611با استفاده از مدل ساده تیروال یعنی نسبت رشد صادرات باه کشاش درآمادی
واردات مورد آزمون قرار دادند .نتایج حاصل از به کاارگیری روش حاداکثر درساتنماایی نشاان
می دهد که به استثنای ژاپن و هند مدل تیروال برای دیگر کشورها معتبر اسات و تقاضاا از مجارای
تراز پرداختها محدودکننده رشد اقتصادی بوده است.
میگوئاال و لدسااما )0666( 9ماادل تیااروال را در اقتصاااد اسااپانیا در دوره زمااانی 0621-0662
بررسی میکند .روش تخمین تاب تقاضای واردات روش حداقل مربعات دو مرحلهای است و رشد
محدود شده به صورت نسبت رشد صادرات به کشش درآمدی تعریف مایشاود .از متوساط نار
رشد ده ساله (همپوش) برای مقایسه رشد واقعای و رشاد محادود شاده تاراز پرداخاتهاا اساتفاده
میشود .نتایح بررسی گویای تأیید قانون تیروال است و نر رشاد واقعای بسایار مشاابه نار رشاد
پیشبینی شده توسط مدل تیروال است.
جولیو لوپز و البرتو کروز )6111( 2مدل تیروال را برای کهار کشور آمریکای التین آرژانتین،
برزیل ،کلمبیا و مکزیک در دوره زمانی  0621-0662بررسی میکنناد .بارای ایان امار باه بررسای
1. Thirlwall and Hussain
2. Bairam and Georgina
3. Miguel and Ledesma
4. Julio Lopez and Alberto Cruz
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پایداری ارتباط بلندمدت رشد صادرات و تولید با استفاده از تکنیکهای  VARو تجزیه و تحلیال
روش همجمعی یوهانسون به منوور بررسای وجاود رابطاه بلندمادت باین متعیرهاای مادل اساتفاده
میشود .نتایج برآورد  VARبین تولیاد ناخاال

و صاادرات واقعای همچاون رویکارد یوهانساون

بیانگر وجود همانباشتگی برای هر یک از این کهار کشور و تأیید مدل تیروال است.
 0611-0666در دو فرم ساده (نسبت رشد صادرت به کشش تقاضای واردات) و گساترده (اعماال
تأثیر قیمتهای نسبی) اقتصاد هند با اساتفاده از تکنیاک هامانباشاتگی یوهانساون پرداختاه اسات.
مطالعات نشان می دهد که متوسط نر رشد محدود شده با تراز پرداختها تقریب نزدیکی از نار
رشد واقعی است 9/11( .درصد در برابر  .)2/10نتایج بیانگر تأیید مدل رشد محادود شاده در فارم
گسترده است.
یونااگ بااوک جااون )6116( 6بااه بررساای و آزمااون تجرباای ماادل تیااروال باارای دوره زمااانی
 0606-6116اقتصاد کین پرداخته است .با استفاده از تکنیک  ARDLو آزمون کراناه پساران ابتادا
تقاضای واردات را تخمین و سپس رشد محدود شده را به صورت نسبت رشد صادرات و کشاش
درآمدی تقاضای واردات برای دوره همپوش ده ساله محاسبه میکند .در نهایات باه مقایساه رشاد
واقعی و رشد محدود شده در دورههای مختلف می پاردازد و باا تکنیاک آناالیز واریاانس براباری
متوسط رشد واقعی ( )6/61و رشد محدود شده ( )1/11آزمون میشود .نتاایج آناالیز واریاانس در
سااطح معناایداری  1درصااد بیااانگر برابااری متوسااط دو ناار رشااد اساات .بنااابراین نتااایج تجرباای
تأییدکننده مدل تیروال است.
جعفری صمیمی و همکاران ( )6100به بررسی رشد اقتصادی و تجارت خارجی در کارکوب
مدل تیروال پرداختهاند .این مطالعه بر اساس مدل پایهای تیاروال رابطاه رشاد اقتصاادی و تجاارت

1. Razmi
2. Yongbok Jeon
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خاااارجی را در کاااارکوب مااادل  ARDLدر دوره زماااانی 0600-6110ماااورد تجزیاااه و تحلیااال
قرارمیدهد .نتایج آزمون بیانگر عدم تأیید مدل پایهای تیروال در اقتصاد ایران است.
در مطالعه ارهان کانکال و اتیال گوگسه )6109( 0مدل رشاد محادود شاده تاراز پرداخاتهاا
(مادل پایاه) در اقتصاااد ترکیاه بارای دوره زمااانی  0621-6100باا اساتفاده از آنااالیز هامانباشااتگی
با این روش آزمون شده است .یافتهها بیانگر اعتبار قانون تیروال در اقتصاد ترکیه است.
فلورنسیا مدیچی و دمیان پانیگو ،)6101( 6با هدف بررسی ارتباط بین تشکیل دارایی خاارجی
و حساب سرمایه و نسبت قیمتها درکشاورها باا سااختار تولیاد نامتعاادل باه بررسای اثار افازایش
قیمتها بر رشد محدوده شده تراز پرداختها ،پرداختهاند .در واق هدف بررسای اثار قیماتهاای
نسبی بر تراز پرداختها ناشی از شبه اجاره ایجاد شده در بخش صادرات است .نتایج بیانگر ارتباط
مثبت و معنیدار بین نسبت قیماتهاا و تشاکیل دارایای خاارجی در ساالهاای  6119تاا  6100در

آرژانتین است.
اسماعیل فسانیا ،اسماعیل اولیعمی ،)6101( 9مدل تیروال را در دوره زمانی  0611-6106بارای
اقتصاد نیجریه با استفاده از تکنیک  ARDLو کالمن فیلترماورد بررسای قارار دادهاناد .نتاایج نشاان
میدهد که واردات با قیمتهاای نسابی و درآماد در بلندمادت هامانباشاتگی داشاته و نار رشاد
پیشبینی شده با مدل تیروال معادل نر رشد واقعی است و این امر بیانگر اعتبار قانون تیروال است.
پانشاک ،ایرفان و حسین ( ،2 )6106مدل رشد محادود شاده تاراز پرداخاتهاا اصاالح شاده
توسط سوکیازیس ( )6102که در آن عالوه بر عدم تعاادل خاارجی ،برعادم تعاادل داخلای یعنای
کسری بودجه و بدهی عمومی به عناوان محدودکنناده رشاد اقتصاادی تأکیاد دارد ،بارای اقتصااد
نیجریه مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از بررسای نشاان مایدهاد کاه کاالهاای واساطهای و
سرمایهای وارداتی سهم معنیداری بر رشد صادرات کاالهای کارخاناهای و رشاد سارمایهگاذاری
1. Erhan Cankal and Atila Gokce
2. Florencia Medici and Demian Panigo
3. Ismail O. Fasanya and Ismail A. Olayemi
4. Panshak, Irfan and Hoseyin
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داخلی دارند .اما اتکا زیاد به واردات کاالهای واسطهای ،خود موجب محدودیت رشاد اقتصاادی
میشود .همچنین نتایج بیانگر این است که درآمد واقعی جهاان اثار معنایداری بار کال صاادرات
نیجریه دارد و رشد اقتصادی نیجریه با عدم تعادل داخلی و خارجی محدود میشود.
هرناناادز ،مونااوز و پاارز ( ،0 )6106عواماال محدودکننااده رشااد اقتصااادی را در بااازه زمااانی
میدهد که کاهش شدید رشد تقاضا داخلی کاالها ،نر انباشت سرمایه داخلی و همچناین بهارهوری
عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی هستند .عالوه بر این کشاشهاای درآمادی تقاضاا بارای واردات و
صادرات نقش هر کند کم اما مهمی در محدودیت رشد اقتصادی مکزیک در این دوره دارند.
در ایران و در ارتباط با این موضوع ،میتوان به مطالعه احسانی و طاهری ( )0960کاه دو فارم
پایه ای الگوی تیروال یعنی نسبت رشد صادرات به کشش درآمدی واردات و حاصل ضرب کشش
تقاضای صادرات در درآمد جهانی باه کشاش درآمادی واردات بارای دوره زماانی 0929-0966
بررساای کاارده ،اشاااره کاارد .در ایاان مطالعااه کشااشهااای درآماادی واردات و صااادرات بااا دو
الگوی ARDLو الگوی کالمن فیلتر محاسبه و رشد محدود شده تراز پرداختها بررسی شده است.
نتایج بیانگر عدم تأیید مدل پایهای تیروال در اقتصاد ایران است.

 .3روششناسی و تصریح مدل
بررسی رابطه بلندمدت میان متغیرها با روش هامجمعای از مباحات مهام اقتصادسانجی اسات.
وجود همجمعی بین مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی به این معنی است کاه رابطاه بلندمادت باین
متغیرها وجود دارد .از میان روشهاای شاناخته شاده بارای بررسای هامجمعای مایتاوان باه روش
انگل -گرنجر ،6روش یوهانسن-یوسلیوس 9و پارک و شین اشاره کرد( ( .شایرین بخاش.)0912 ،
اما به علت محدودیتهایی که روش انگل و گرنجر دارد معموالد از روشهای دیگر از جمله روش

1. Hernandez, Munoz and Perez
2. Engel and Granger
3. Johansen and Juselius
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یوهانسن-یوسلیوس ،خود توضیح برداری با وقفاه گساترده و روش آزماون کراناه یاا روش خاود
توضیح برداری غیر مقید استفاده میشود (نصراللهی.)0919 ،
در روش خود توضیح برداری با وقفه گسترده برای آزمون وجود رابطه بلندمدت مایتاوان از
روش آزمون کرانههاای پساران ،شاین و اسامیت  6110مبتنای بار رویکارد تخماین مادل تصاحیح
وجود رابطه تعادلی بلندمدت ،مدلی مانند معادلهای به شکل زیر تخمین زده میشود.
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در این روش وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی به وسیله محاسبه آماره  Fبرای
آزمون معنیدار ی سطوح با وقفه متغیرها در فرم تصحیح خطا مورد آزمون قارار مایگیارد .اگار F

محاسباتی در بین دو محدوده قرار گیرد ،نتایج استنباط غیر قطعی و وابسته به این است که متغیرهاا
) I(0یا ) I(1باشند (تشکینی.)0912 ،
بنابراین در این مطالعه ،برای سنجش روابط بلندمدت بین متغیرها از رویکرد آزمون کرانهها یا
مدل  ARDL-UECMارائه شده توسط پسران و همکاران ( )6110اساتفاده مایشاود .روش آزماون
کرانهها صرفاد بر پایه تخمین یک مدل تصحیح خطای غیرمقید  UECMاست .ایان رویکارد برتاری
اساسی نسبت به سایر روشهای مرسوم مورد استفاده برای آزمون همانباشتگی دارد .اول آنکه ایان
رویکرد صرف نور از اینکه متغیرهای توضیحی صرفاد جمعی از مرتبه صفر ) I(0یا صرفاد جمعای از
مرتبه یک ) I(1مورد استفاده قرار میگیرد .این مسأله عدم اطمینان ناشی از یک مرحله پیش آزمون
به منوور تعیین مرتبه جمعی بودن متغیرهای تحت بررسی را از بین میبرد .دوم آنکه روش آزماون
کرانه برای تحلیل همانباشتگی در مورد مطالعات نمونه کوکک قوی است.
برای بررسی و آزمون مدل تیروال ابتدا بایستی کششهای بلندمدت متغیرهاای ماورد اساتفاده
در مدل رشد تیروال محاسبه شود .به این ترتیب در ابتدا با به کارگیری رویکرد آزمون کراناههاای
پسران و همکاران ( )6110وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها تشکیلدهنده تواب تقاضای صادرات
و واردات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .برای به کارگیری رویکرد آزمون کرانه ،باا اساتفاده
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از مدل معیارهای شوارتز بیزین یا آکائیک تعداد وقفه بهینه انتخاب مایشاود .بعاد از تعیاین تعاداد
وقفه بهینه ،به منوور بررسی وجاود رابطاه بلندمادت باین متغیرهاای موجاود در توابا صاادرات و
واردات یک آزمون معنیداری (آزمون کرانه) انجام میشود.
برای محاسبه کششهای بلندمادت و آزماون اعتباار مادل تیاروال ،توابا تقاضاای واردات و
η

 Yε
Pft E  f

()01

Pdt

X t = 


ψ

()02

P E
 Y πRω
M t =  ft t
Pdt  t


در کشورهای در حال توسعه محدودیت ذخایر ارزی سیاستهای دولت را در جهت محادود
ساختن واردات سوق مایدهاد .در بسایاری از مطالعاات از جملاه خاان و نایات ،)0611( 0ماوران

6

( ،)0616تقاضااا باارای واردات منحصااراد باار اساااس ذخااایر ارزی و یااا ترکیباای از ذخااایر ارزی و
قیماااتهاااای نسااابی و درآماااد تصاااریح مااایشاااود (ابریشااامی .)0911 ،در رواباااط  01و ،02
 E , Pf , Pd , R ,Y f ,Y t , X , Mبه ترتیب مقدار واردات ،مقدار صادرات ،درآمد داخلی ،درآماد
خارجی ،ذخایر بانک مرکزی ،قیمت داخلی ،قیمت خاارجی و نار ارز اساتψ .کشاش قیمتای
تقاضای واردات ) η ، (ψ < 0کشاش قیمتای تقاضاای صاادرات )  π ، (η < 0کشاش درآمادی

تقاضای واردات ) ω ، (π > 0کشاش واردات نسابت باه ذخاایر باناک مرکازی ) (ω > 0و ε
کشش درآمدی تقاضای صادرات است ). (ε > 0

بر این اساس رشد محدود شده تراز پرداخت ها در مدل گسترده با لحام ذخایر بانک مرکزی
به صورت زیر تعریف میشود:
− pf − e ) + ε y f − ωr

()00

π

(1 + η +ψ ) ( pd

= y bp

1. Khan and Knight
2. Moran
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با فرض ثابت بودن اثر قیمتها و ذخاایر یعنای  ( pdt − pft − e ) = 0, r = 0در طاول زماان
مدل اولیه یا پایه تیروال در دو فرم قوی و ضعیف به صورت زیر بیان میشود:
π

()01

εyf

()06

y bp = x

و با فرض ثبات ذخایر و عدم ثبات قیمتها در بلندمدت ،رشد محدود شاده باه صاورت زیار
تعریف میشود:
− pf − e ) + ε y f

(1 + η +ψ ) ( pd

π

()61

= y bp

کنانچه پیش از این اشاره شد ،پیش از بررسی و آزمون مدل تیروال باید کششها تخماینزده
شوند ،در این راساتا در ایان مطالعاه تااب تقاضاای واردات و صاادرات بار اسااس روش پساران و
همکاران ( )6110به صورت زیر است:
l

+

i 1∆ ln mt −i

∑b
i =1

 p *e 
∆ ln mt = β0 + β1 ln mt −1 + β 2 ln y t −1 + β3 ln  f
 + β 4 ln Rt −1 +
 pd t −1
r
 pf *e 
b 4i ∆ ln Rt −i + ut
 +
 pd t −i i =0

∑

()60
q

y ft −i +

2i ∆ ln

∑b
i =0

l

+

∑b

1i ∆ ln x t −i

i =1

q

k

3i ∆ ln 

∑b

y t −i +

2i ∆ ln

i =0

∑b
i =0

 p 
∆ ln x t = β0 + β1 ln x t −1 + β 2 ln y f (t −1) + β3 ln  d  +
 p f * e t −1
 pd 
 + ut
 p f *e t −i

3i ∆ ln 

()66

k

∑b
i =0

در روابط فوق پارامترهای  biبه عنوان تخمین پویای کوتاهمدت  ARDLهساتند و  β iضارایب
بلندمدت را تشکیل میدهند .بر اساس مطالعه پسران و همکاران  6110با استفاده از ایان روش و باا
منوور نمودن وقفه مناسب میتوان ضرایب بلندمدت سازگاری میان متغیرها مورد نوردر یک مدل
به دست آورد (پهلوانی ،دهمرده ،حسینی .)0912 ،برای سنجش وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاا
آماره آزمون تحت فرض صفر مبنی بر اینکه همه پارامترهای متغیرهای تااخیری از لحاام آمااری
برابر صفر است محاسبه میشود (عدم همانباشتگی) بنابراین . H 0 = β1 = β 2 = β 3 = β 4 = 0
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بعد از آزمون همانباشتگی و محاسبه کششهای بلندمادت درآمادی و قیمتای ،رشاد محادود
شده تراز پرداختها (مدل تیروال) یا رشد سازگار با تعادل تراز پرداختها طبات فاروض مختلاف
که در زیر میآیند ،با توجه به رابطههای  06 ،01 ،00و  61محاسبه میشود.
الف) فرض ثبات رشد قیمتهای نسبی وذخایر در بلندمادت :در ایان حالات فارض مایشاود کاه
ندارد .بنابرابن قیماتهاای نسابی نقاش کمای در بازارهاای باینالمللای دارناد .در ایان شارایط
 x = ηy fو رشد محدود شده تراز پرداختها به صورتهای زیر بیان میشاود ybp = εy f .یاا
π

x

π

=  x . ybpرشااد صااادرات و  πکشااش درآماادی تقاضااا باارای واردات اساات .ایاان رابطااه

سادهترین بیان از رشد محدود شده تراز پرداختها است که بیان میکناد نار رشاد بلندمادت
مطابت با تراز پرداخت ها برابر با نسابت رشاد تقاضاای صاادرات باه کشاش درآمادی تقاضاای
واردات است .به عبارت دیگر در ایان شارایط صاادرات و کشاش درآمادی تقاضاای واردات
نقش اصلی و تعیینکننده در محدودیت رشد درآمدی دارند .با این فرض ،رشاد محادود شاده
تراز پرداختها طبت رابطه  01و06محاسبه میشود.
ب) فرض ثبات ذخایر در بلندمدت و عدم ثبات قیمتها :در این حالت فرض مایشاود ذخاایر در
بلندمدت ثابت است ،اما قیمتهای نسبی ثابت فرض نمیشود یعنی  . p − e − p ≠ 0بناابراین
رشد محدود شده به صورت

− e) + εy f

(1 + η + ψ )( pd − p f
π

=  ybpتعریاف مایشاود .باا

این فرض ،رشد محدود شده تراز پرداختها طبت رابطه ( )61محاسبه میشود.
ج) عدم ثبات قیمتهای نسبی و ذخایر در بلندمدت :در این حالت فرض میشود قیمتها و ذخایر
در بلندمدت ثابت نیست و یعنای  p − e − p ≠ 0و  r ≠ 0و رشاد محادود شاده باه صاورت
− e) + εy f − ωr

(1 + η + ψ )( pd − p f
π

=  ybpتعریف میشود .باا ایان فارض ،رشاد محادود

شده تراز پرداختها طبت رابطه ( )00محاسبه میشود.
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قیمتهای نسبی و ذخایر در بلندمدت ثابت هستند  . p − e − p = 0و جریان سرمایهای وجاود
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با توجه به اینکه این نوریه بیانگر رابطه بلندمدت بین وضعیت تراز پرداخاتهاا و نار رشاد
اقتصادی است کنانکه میگوئل و لدسما )0666( 0و یونگ باوک جاون )6116( 6بیاان مایکنناد از
متوسط نر رشد ده ساله (همپوش) برای محاسبه و مقایسه رشد واقعی و رشاد محادود شاده تاراز
پرداختها استفاده میشود .به این ترتیب در این مقاله نیز برای محاسبه و مقایسه رشد محدود شده
در مرحله سوم برای آزمون الگوی تیروال ،نر رشد تعادلی یا پیشبینی شده با مدل تیروال ،با
نر رشد واقعی با استفاده از آزمون آماری مناسب مقایساه و باا آزماون والاد اعتباار مادل تیاروال
بررسی میشود .برای آزمون قدرت پیشبینی مدل تیروال ،روشی توسط مک گریگاور و اساوالز

9

( )0611و حالت اصالح شده آن توسط مک کامبی )0616( 2معرفی شده اسات .ماک گریگاور و
اسوالز ( )0611بیان کردند که قدرت پیشبینی یک مدل را میتوان بهوسایله رگارس کاردن نار
رشد واقعی بر نر رشد پایشبینای شاده (یعنای  ) y = α + φybp + εو آزماون ایانکاه ضاریب
رگرسیون برابر با یک و مقدار ثابت برابر با صفر است یا خیر ،اندازهگیری کرد.
اگر این دو شرط برقرار باشد نر رشد پیشبینی شده را به عنوان تخمین زننده مناسبی از نر
رشد واقعی میتوان در نور گرفت .مک کامبی ( )0616این آزمون را ماورد نقاد قارار مایدهاد و
معتقد است که متغیر مستقل یعنی نر رشد پیشبینی شده با استفاده از یک سری پارامترها از جمله
کششهای درآمدی و قیمتی برآورد میشود ،بنابراین ایان روش مناساب نیسات و باا خطاا هماراه
است .روشی که او معرفی میکند این است که باید متغیر پیشبینی شده به عنوان متغیار وابساته در
نور گرفته شود و بررسی شود که آیا ضریب برابر با یک و مقدار ثابت برابر با صفر است یاا خیار.
بنابراین معادله  y bp = α + β y t + utبا استفاده از حداقل مربعات معمولی برآورد شاده ،ساپس باا
استفاده از آزمون والد دو شرط مورد نور یعنی} H 0 = {α = 0, β = 1آزمون میشود.

1. Miguel and Ledesma
2. Yongbok Jeon
3. McGregor and Swales
4. McCombie
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مک کامبی معتقد است استفاده از این روش نیز از یک مشکل رنج می بارد .اساتفاده از رشاد
محدود شده از آنجایی که این متغیر خود از تخماین کشاش درآمادی واردات باهدسات مایآیاد
م مکن است منجر به خطای استاندارد در رگرسیون شود و در واق منجر به اریب دار شدن برآورد
حداقل مربعات از پارامتر رشد محدود شده میشود .راهحل این مشکل این است که ابتادا متوساط
مختلف محاسبه کرده و سپس فرضیه زیر ∗  H 0 : π = πبا استفاده از آمااره  tآزماون شاود .تأییاد
فرض صفر بیانکننده تأیید اعتبار قانون تیروال و رد آن نشاندهنده رد اعتباار قاانون تیاروال اسات.
برای استحکام نتایج در نهایت از آزمون آنالیز واریانس ( )ANOVAبرای بررسی براباری میاانگین
رشد واقعی یعنی  µactuallو رشد تیروال یعنی  µThirlwallکه با توجه باه رابطاههاای 06 ،01 ،00و61
محاسبه شده و بر اساس فرضیه  H 0 : µactual = µThirlwallاستفاده میشود.

 .4دادهها و نتایج تجربی
متغیرها در تاب تقاضای واردات به ترتیب حجم واردات حقیقای ،نسابت قیماتهاا (شااخ
قیمت مصرفکننده به عنوان پراکسی قیمت داخلی و خارجی برای اقتصاد ایاران و قیمات واردات
و صادرات برای اقتصاد نروژ استفاده شده است) ،ذخایر باناک مرکازی و تولیاد ناخاال

داخلای

حقیقی و متغیرهای تاب صادرات شامل حجم صاادرات حقیقای ،نسابت قیماتهاا تولیاد ناخاال
حقیقی جهانی است .دوره زمانی مطالعه  0621-6102است .منب جم آوری دادهها بانک مرکزی،
مرکز آمار ،بانک جهانی و  IFSاست.
در تخمین مدلهای رگرسیون به صورت سری زمانی ،بررسی ایستایی سریها دارای اهمیت اسات.
نتایج بررسی آزمون ریشه واحد تاب واردات برای ایران نشاان مایدهاد کاه کلیاه متغیرهاای مادل یعنای
حجم واردات حقیقی ،درآماد ،ذخاایر و نسابت قیماتهاا در تفاضال مرتباه اول ،ماناا هساتند و در تااب
صادرات مقدار صادرات حقیقی و نسبت قیمتها در تفاضل مرتباه اول ماناا و درآماد جهاانی در ساطح
ایستا هستند .همچنین این نتایج برای نروژ نشان میدهد که متغیرهای واردات ،نسابت قیماتهاا و ذخاایر
در تفاضل مرتبه اول و درآمد داخلی و خارجی و حجم صادرات حقیقی در سطح مانا است.
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کشش درآمدی واردات که رشد محدود شده را با رشد واقعای برابار مایکناد ) ∗  ، (πدر فاروض
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جدول .1آزمون ایستایی  ADFمتغیرها
نروژ

ایران

D log m

-۸/۷۸

-۲/۱1

D log m

-۶/۱1

-۲/۱1

) D log( ppf d*e

-۸/۱1

-۲/۱1

) D log( ppf d*e

-۱/۱۱

-۲/۱1

D log y d

-۱/۲۷

-۲/۱1

log y d

-۳/1۸

-۲/۱1۶

D log R

-۱/۴۱

-۲/۱1

D log R

-۸/۴۱

-۲/۱1۱

D log x

-۶/۳۷

-۲/۱1

log x

-۱/۳۱

-۲/۱1۱

) D log( ppf d*e

-۸/۴۴۷

-۲/۱1

) D log( ppf d*e

-۱/۱۱

-۲/۱1۱

log y f

-۳/۱۳

-۳/۱۱

log y f

-۱/۸1

-۲/۱1۱

مأخذ :نتایج تحقیت

نتایج حاصل از آزمون کرانه تواب واردات و صاادرات نشاان مایدهاد کاه در اقتصااد ایاران
مقادیر آماره  F= 2/21برای تاب واردات و  F= 2/ 61در تاب صادرات و برای اقتصاد ناروژ مقاادیر
آمارهF= 2/11

برای تاب واردات و F= 02/00در تاب صادرات از کرانه باال در ساطح ده درصاد و

پنح درصد بزرگتراست (جدول .)6بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم همانباشتگی و وجاود رابطاه
بلندمدت رد میشود و متغیرهای تشکیل دهنده تواب تقاضای صادرات و واردات طای دوره ماورد
بررسی هم انباشته بوده و یک رابطه بلندمدت بین متغیرها برقرار است.
جدول .۲نتایج آزمون کرانه
تابع واردات
کشور

اماره f

ایران

۱/۱۱

نروژ

۱/۱۷

مأخذ :نتایج تحقیت

سطح

تابع صادرات

Upper
bound

Lower
bound

%۱

۱/۴1

۲/۷۶

%1۴

۳/۱۲

۲/۱۱

%۱

۱/۴1

۲/۷۶

%1۴

۳/۱۲

۲/۱۱

معنیداری

اماره f

۶/۲۴
1۶/1۸

سطح

Upper
bound

Lower
bound

%۱

۱/۳۱

۳/۲۳

%1۴

۳/۸۸

۲/۸۲

%۱

۱/۷۱

۳/۸۱

%1۴

۱/1۱

۳/1۸

معنیداری
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پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاا ،ضارایب بلندمادت و ECM

بارآورد مایشاود.

براساس نتایج ،ضرایب برآورد شده کشش درآمدی کوتاهمدت و بلندمدت تاب تقاضاای واردات در
اقتصاد ایران با لحام کردن محدودیتهای ارز خارجی (یعنی به کارگیری ذخاایر باناک مرکازی در
تاب تقاضای واردات) ،به ترتیب 1/91و  1/06و در اقتصااد ناروژ باه ترتیاب  0/16و  0/21و معنایدار
نزدیک به صفر و معنیدار است درحالیکه مقدار کشش قیمتی کوتاهمدت و بلندمادت واردات ناروژ
به ترتیب  -1/69و  -1/21و معنیدار است .کشش کوتاهمدت و بلندمادت واردات نسابت باه ذخاایر
ارزی خارجی ایران به ترتیب برابر باا  1/02و 1/66و معنایدار اسات .در حالیکاه در اقتصااد ناروژ باه
ترتیب  -1/01و  -1/16است و در کوتاهمدت معنیدار است( .جدول  9و .)2
جدول .۳برآورد ضرایب الگو (بلندمدت) تابع واردات ایران و تصحیح خطا )ARDL (1,0,0,0,1

متغیر

8

ضریب برآورد

انحراف معیار

آمارهt

احتمال

-۴/1۸

۴/۴۷

-۲/۴۱

۴/۴۱

لگاریتم درآمد داخلی

۴/۸۱

۴/1۱

۳/۱۶

۴۴

لگاریتم ذخایر

۴/۲۱

۴/۴۱

۶/1۱

۴۴

D

-۴/1۸

۴/1۱

-1/1

۴/۲

C

-1۲/۱1

۱/۸۱

-۲/۱۷

۴/۴1

۴/۴۷

-۱/۶۶

۴۴

لگاریتم نسبت
قیمتها

-۴/۱۷

(ecm )-1

۱۴۸/۱۲

=F

(X F2 = 1/1۳ )۴/۲۱

DW= 1/۷۲

2

R = ۴/۱۷

R = ۴/۱۷
2

2
X SC
(= ۴/۸1 )۴/۸۴( X H2 = ۱/۱۱ )۴/۱۶( X N2 = ۴/۴۸ )۴/۱۶

مأخذ :نتایج تحقیت

 .0فقط نتایج بلند مدت در این جدول ذکر شده است.
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است .کشش قیمتی کوتاهمدت و بلندمدت واردات در اقتصاد ایران به ترتیب برابر با  -1/11و -1/00

رشد محدود شده تراز پرداختها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه یافته نفتی 982 ...
جدول .۱برآورد ضرایب الگو (بلندمدت) تابع واردات نروژو تصحیح خطا )ARDL (1,2,2,1

متغیر

-۴/۶۱

۴/1۲

-۱/۳

۴۴

لگاریتم درآمد داخلی

1/۱۷

۴/۳

۱/۱

۴۴

لگاریتم ذخایر

-۴/۴۱

۴/۴۷

-1/1۲

۴/۲

C

-11/۱۱

۸/۴۳

-1/۸۴

۴/۴۱

(ecm )-1

-۴/۳۱

۴/۴۱

-۳/۶۳

۴۴

DW= 1/۱۲

R 2 = ۴/۱۱

R 2 = ۴/۱۱

لگاریتم نسبت
قیمتها

F= 1۴۲۸/1۸

(X F2 = ۴/11 )۴/۱1

2
X SC
= = ۲/۷۷ )۴/۲۳( X H2 = 1۴/۷۶ )۴/۲۷( X N2
(۱/۶۳ )۴/۴۱۱

مأخذ :نتایج تحقیت

کشش کوتاهمدت و بلندمدت صادرات نسبت به درآمد جهانی در اقتصاد ایران برابر باا 6/9و
 6/0و در اقتصاد نروژ به ترتیب  0/2و  0/6و معنیدار است .کشش قیمتی بلندمدت و کوتااهمادت
صادرات ایران به ترتیب برابر با  -1/00و  -1/99و معنیدار است .در حالیکه مقدار ایان کشاش در
اقتصاد نروژ به ترتیب  -1/60و  -1/16و معنیدار است .جدول (1و)2
8

جدول .۱برآورد ضرایب الگو (بلندمدت) تابع صادرات ایران و تصحیح خطا )ARDL (2,2,3,4

متغیر

ضریب برآورد

انحراف معیار

آمارهt

احتمال

لگاریتم نسبت

-۴/۸۸

۴/۳۴

-۲/۱۱

۴/۴1

لگاریتمقیمت
درآمدهاخارجی

۲/1

۴/11

1۷/۲۶

۴۴

D

-1/۱۷

۴/۲۳

-۷/۱۱

۴۴

C

-۱۶/۷۸

۳/1۱

-1۸/۸۱

۴۴

(ecm )-1

-۴/۱1

۴/1۴

-۱/۷1

۴۴

R 2 =۴/۱۷

R 2 = ۴/۱۷

DW= ۲

F= ۲۱۶/۳۴

(X = ۴/۱۸ )۴/۱۱
2
F

(= ۶/۳۱ )۴/۱۱( X = 1/۳۷ )۴/۱۴
2
N

2
H

= ۲/۷۴ )۴/۲۱( X

مأخذ:نتایج تحقیت

 .0متغیرهای  Dدر تاب واردات و صادرات متغیر مجازی جنگ و انقالب و متغیر Cعرض از مبدا است.

2
SC

X
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ضریب برآورد

انحراف معیار

آمارهt

احتمال
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جدول .۶برآورد ضرایب الگو (بلندمدت) تابع صادرات نروژ و تصحیح خطا )ARDL (1,2,2

لگاریتم نسبت قیمتها

-۴/۱۸

۴/1۱

-۶/۱

۴۴

لگاریتم درآمد خارجی

1/۲

۴/۴۱

۲1/۱

۴۴

C

-1۱/۳۱

1/۸۱

-۷/۱۱

۴۴

(ecm )-1

-۴/1۸

۴/۴۱

-۱/۴1

۴۴

F= ۶۱۲۱/۴۸

DW= ۲/1

(X F2 = ۴/۴۳ )۴/۱۸

(X N2 = ۴/۱۸ )۴/۶1

۴/۱۱

= R2

(X H2 = ۱/۱1 )۴/۱۱

R 2 = ۴/۱۱
2
X SC
(= ۲/۶۸ )۴/۲۶

مأخذ:نتایج تحقیت

متغیر مجازی استفاده شده در تااب واردات و صاادرات ایاران مرباوط باه تحاوالت انقاالب و
جنگ است که اثر منفی بر صادرات و واردات دارد .کاهش صادرات در این دوره عمدتاد به خاطر
مشکالت سیاسی ،اقتصادی و نوامی در کنار کاهش تولید و تورم باال اسات .همچناین باه اساتثنای
کند سال اول جنگ شاهد کاهش واردات به دلیل تغییر نوام تجارت خارجی از نوام نسبتاد آزاد باه
سمت نوام کنترلی و اتخاذ سیاستهای خودکفایی است.
با توجه به نتایج فوق ضریب  ECMدر تاب تقاضای واردات و صادرات برای دو اقتصاد ایاران
و نروژ از نور آماری معنیداراسات و بیاانگر سارعت تعادیل نسابتاد مناسابی اسات .معنایدار باودن
ضریب بیانگر وجود رابطه بلندمدت معنیدار بین متغیرهای الگو است .ضارایب نشاان مایدهاد در
اقتصاد ایران و نروژ به ترتیب به میزان  21درصد و  91درصد از انحراف واردات و 10و 00درصاد
از انحراف صادرات در مسیر بلندمدت توسط متغیرهای الگو در دوره بعد تصحیح میشود .بنابراین
حرکت به سمت تعادل نسبتاد مناسب است.
2
 X N2 ، X H2 ، X SCو  X F2آمارههای ضریب الگرانژ در آزمونهاای تشخیصای
در جداول فوق

هستند که به ترتیب همبستگی سریالی ،واریانس ناهمسانی جمالت پسماند ،نرمال باودن و تصاریح
فرم تابعی را مورد آزمون قرار میدهند .با توجه به این آمارهها در دو الگوی برآورد شاده واردات
و صادرات فروض کالسیک در سطح  61درصد اطمینان تأمین میشود.
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متغیر

ضریب براورد

انحراف معیار

آمارهt

احتمال

رشد محدود شده تراز پرداختها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه یافته نفتی 982 ...

همانطور که ذکر شد بعداز محاسبه کششهای قیمتی و درآمدی و محاسبه رشد محادود شاده
به ترتیب با توجه به رابطههای 06 ،01 ،61و 00به مقایسه رشد محدود شده با رشد واقعی با اساتفاده از
روش اصالح شده مک کریگور و اسوالز پرداخته میشود .نتایج روش اصالح شده کریگور و اسوالز
با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و آزمون والد در جدول ( 0و )1میتوان مشاهده کرد.

فروض مختلف و نشاندهنده عدم اعتبار قانون تیروال برای اقتصاد ایران است .بنابراین محادودیت
رشد اقتصادی ناشی از مجرای تراز پرداختها نیست .اما نتایج حاصل از آزماون والاد بارای ناروژ
نشان می دهد وقتی رشد محدود شده را با توجه به سه اثر قیمت و درآمد و اثر ذخاایر خاارجی بار
واردات محاسبه میشود بهتر میتواند رشاد واقعای را در حالات همپاوش پایشبینای کناد و رشاد
محدود شده برقرار است.
جدول .۸نتایج تخمین رابطه  y bp = α + β y t + utو آزمون والد (ایران)
محاسبه  y bpبا توجه به رابطه 1۱
ضریب

انحراف

برآورد شده

معیار

α

-۳/۱

1/۴۴۶

-۳/۱۴

β

1/۷

۴/1۸

1۴/۱۷

متغیر

محاسبه y bp

۴/۱۲

۲۴/۸۴

۴/۴۱

۱/۱۴

۴۴

1۴/۷۱

۴۴

۴/۱۱

ضریب

انحراف

برآورد شده

معیار

α

1۴/۸۱

۴/۱۱

۲1/۶۸

β

۴/۱۸

۴/۴۷

۱/۱۱

امارهt

احتمال
۴۴
۴۴

(Wald test F statistics=۱۱۲/۸۱ )۴۴

محاسبه y bp

با توجه به رابطه 1۸

ضریب

انحراف

برآاورد شده

معیار
1/۱۴

۳/۱۸

۴/۲۶

1/۶۸

امارهt

احتمال
۴۴

۱/۳۶

۴۴

۴/۱۳

(Wald test F statistics=۲۸۴/۱۷ )۴۴

مأخذ :نتایج تحقیت

برآورد شده

معیار

آمارهt

محاسبه  y bpبا توجه به رابطه ۲۴
متغیر

ضریب

انحراف

احتمال

(Wald test F statistics=۱۱/1۴ )۴۴

با توجه به رابطه 1۷

امارهt

احتمال
۴۴
۴/11

(Wald test F statistics=1۸/۱۱ )۴۴
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جدول .۷نتایج تخمین رابطه y bp = α + β y t + ut
محاسبه  y bpبا توجه به رابطه 1۱
متغیر

متغیر

α
β

براورد شده

معیار

-1/1

۴/۱۳

-۲/۱

1/۲

۴/1۳

۱/۱

محاسبه  y bpبا توجه به رابطه 1۷
ضریب

انحراف

براورد شده

معیار
۴/۲۸

۱/۴۷

۴/۴۷

۱/۶۴

آمارهt

احتمال
۴۴

1/۳

۴/۴1

۴/۱۱

امارهt

احتمال
۴۴
۴۴

(Wald test F statistics=۱/۳1 )۴۴

(Wald test F statistics=۳۶/1۷ )۴۴

محاسبه  y bpبا توجه به رابطه ۲۴

محاسبه  y bpبا توجه به رابطه 1۸

ضریب

انحراف

براورد شده

معیار

-۴/1۷

۴/۱۲

-۴/۳۱

۴/۷۸

۴/1۱

۱/۱۶

ضریب

انحراف

براورد شده

معیار
۴/۱۱

-۴/۶۶

۴/1۶

۸/۴۶

امارهt

احتمال
۴/۸۲

-۴/۳۱

۴۴

1/1

(Wald test F statistics=۸/۲ )۴۴

امارهt

احتمال
۴/۱1
۴۴

(Wald test F statistics=۴/۱۱ )۴/۱۱

مأخذ:نتایج تحقیت

همانطور که ذکر شد ،استفاده از رشد محدود شده از آنجایی که این متغیار خاود از تخماین
کشش درآمدی واردات بهدست میآید ،ممکن است منجر به خطای استاندارد در رگرسیون شود؛
در واق منجر به اریبدار شدن برآورد حداقل مربعات از پارامتر رشد محدود شده میشود .راهحل
این مشکل این است ک ه ابتدا متوسط کشش درآمدی وارداتی کاه رشاد محادود شاده را باا رشاد
واقعی برابر میکند ،در فروض محتلف محاسبه کرده و سپس فرضیه زیر ∗  H 0 : π = πبا استفاده
از آماره  tآزمون میشود .تأیید فرضیه صفر بیانکننده تأیید اعتبار قانون تیروال و رد آن نشاندهنده
رد اعتبار قانون تیروال است .بنابراین برای بررسی استحکام نتایج باه دسات آماده از روش اصاالح
شده کریگور و اسوالز مقایسه رشد محدود شده و رشد واقعی با استفاده از روش مک کامبی و بار
مبنای فروض مختلف انجام شد که نتایح آن در ادامه ارائه میشود.
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α
β

ضریب

انحراف

و آزمون والد (نروژ)

رشد محدود شده تراز پرداختها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه یافته نفتی 985 ...

الف) فرض ثبات قیمتها و ذخایر در بلندمدت
در فرم ضعیف مدل پایه ∗  πبرای هر دوره همپوش ده ساله از رابطه  π ∗ = xبهدست میآید.
y

 y, xبه ترتیب متوسط رشد صادرات ده ساله و متوسط رشد واقعی ده ساله است سپس متوسط π
∗

است .در فرم قوی مدل پایه ∗  πبرای هر دوره همپوش ده ساله از رابطه  π ∗ = εy fبهدست میآیاد.
y

متوسط کشش تعادلی برای ایران  π ∗ = 0/16و برای نروژ  π ∗ = 0/96است مقدار آماره  tاز رابطه
زیر محاسبه میشود.

∗ π −π
σ

=

.t

ب) فرض ثبات ذخایر و عدم ثبات قیمتها در بلندمدت
در این حالت ∗  πبرای هر دوره همپوش ده ساله از رابطه

− e) + εy f

(1 + η + ψ )( pd − p f
y

= ∗π

بهدست میآید برای ایران مقدار  π ∗ = 0/26و برای نروژ  π ∗ = 0/60است.
ج .فرض عدم ثبات قیمت و ذخایر در بلندمدت
در این حالت ∗ π

برای هر دوره همپوش ده ساله از رابطاه − e) + εy f − ωr

(1 + η + ψ )( pd − p f
y

بهدست میآید و در اقتصادایران مقدار  π ∗ = 0/66و برای نروژ مقدار  π ∗ = 0/10است.

= ∗π
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برای کل دورهها محاسبه میشود .برای اقتصااد ایاران مقادار π ∗ = 0/62بارای ناروژ π ∗ = 0/61
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جدول  .۱نتایج روش مک کامبی
ایران

فرم ضعیف

۴/۸۱

1/۱۶

۴/1۱

۶/1۱

فرم قوی

۴/۸۱

1/۱۲

۴/1۱

۳/۷۱

1/۱۷

ب

۴/۸۱

1/۱۱

۴/1۱

۳/۶۷

1/۱۷

1/۲1

ج

۴/۸۱

1/۱۱

۴/1۱

۶/۳1

1/۱۷

1/۱1

1

t

π

∗π

σ

t

1/۱۷

1/۲۴

۴/۳۴

۴/۱۳

1/۳۱

۴/۳۴

۴/۳۴

۴/۳۴

۴/۱۴

۴/۳۴

۴/1۴

مأخذ :نتایج تحقیت

بررسی نتایج روش مک کامبی نشاندهنده رد فرضیه صفر برای اقتصاد ایاران و تأییاد فرضایه
صفر در اقتصاد نروژ است .بنابراین این نتایج گویای رد اعتبار رشد محدود شده تیروال در اقتصااد
ایران و تأیید اعتبار قاعده تیروال برای اقتصاد نروژ میباشد.
نتایج حاصل از آنالیز واریانس برابری میانگینهاا باا توجاه باه محاسابه رشاد تیاروال برمبناای
رابطههای  01 ،06 ،61و 00در جدول ( )01مشاهده میشود .نتایج آزمون بیانگر تأیید فرضیه صافر
یعنی برابری میانگین رشد واقعی و میانگین رشد تیروال در سطح معنایداری  %1در اکثار رابطاههاا
برای اقتصاد نروژ و عدم تأیید آن در اقتصاد ایران است .بنابراین نتایج نشاندهنده رد اعتباار قاانون
تیروال در اقتصاد ایران و تأیید اعتبار آن برای اقتصاد نروژ است.

 .0مقدار انحراف معیار با توجه به برآورد تاب تقاضای واردات است.
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π

∗π

σ

فرض
الف

نروژ

رشد محدود شده تراز پرداختها در دو اقتصاد در حال توسعه و توسعه یافته نفتی 982 ...

جدول  .1۴نتایج آنالیز واریانس
ایران

نروژ
1۸

۲۴

1۷

1۱

1۸

۲۴

1۷

1۱

۳/۳۴

۲/۶1

۲/۷۴

۲/۷۱

۶/۷۱

1۲/۳۶

1۲/۱۴

1/۴۳

۳/1۱

۳/1۱

۳/1۱

۳/1۱

۳/۱۴

۳/۱۴

۳/۱۴

۳/۱۴

µactuall

۴/1۳۷

۱/۱

۱/۱۱

1/۶۱

۶/۴1

111/۲۴

11۴/۱۸

۶/۲۳

f

۴/۸1

۴/۴۲1

۴/۴۲۷۱

۴/۲۴

۴۴

۴۴

۴۴

۴/۴1

Prob

µThirlwall

= Tow- tail critical F- value5%

مأخذ:نتایج تحقیت

برای این که درک بهتری از معتبر نبودن قاعده تیروال در اقتصاد ایران حاصل شود ،در اداماه در
شکل ( )0سه نمودار رشد محدود شده برای دورههای همپوش ده سااله کاه باه ترتیاب باا اساتفاده از
تعریف رشد محدود شاده تاراز پرداخاتهاا در معاادالت  61 ،01و  00و مبتنای برکشاش درآمادی
واردات ( )1/06محاسبه شده ،ترسیم شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در بیشتر دورهها نار
رشد محدود شده از نر رشد واقعی بیشتر است .این بدان معنی است که محدودیت تراز پرداختهاا
و بنابراین تقاضای کل از مجرای تراز پرداختها نمیتواند محدود کننده رشد اقتصادی باشد.
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شکل  .1مقایسه رشد محدود شده تراز پرداختها و رشد واقعی ایران

کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده در اقتصاد ایران را مایتاوان باه عاواملی از جملاه
نر پایین تر و کمتر رشد جریان سرمایه نسبت به نر رشد حجم صادرات و اثر مثبات قیماتهاای
نسبی بر رشد محدود شده تاراز پرداخاتهاا نسابت داد (مجماوع قادر مطلات کشاشهاای قیمتای
صادرات و واردات کمتر از یک است) .بیشتر صادرات کشور را صادرات نفت به عنوان مواد اولیه
تأمین انرژی دیگر کشورها و صادرات مواد معدنی و پتروشایمی تشاکیل مایدهاد و تقاضاا بارای
اغلب این مواد به دلیل پایین بودن جانشینی بیکشش است .از طرف دیگر به خاطر وابستگی تولید
داخلی به مواد اولیه ،کاالهای واسطهای و سرمایهای و نیاز اساسی کشور به کاالهای اساسی و دارو
کشش واردات ما نیز بسیار پایین است (شاکری.)0961 ،
لذا میتوان انتوار داشت مجموع قدر مطلت کشاشهاای قیمتای صاادرات و واردات کمتار از
یک باشد .ترکیب صادرات ایران به گونهای است که بخش قابل مالحوهای از صادرات کشاور را
صادرات نفت و مشاتقات نفتای تشاکیل مایدهاد و تقاضاا بارای عمادهتارین کاالهاای صاادراتی
تحتتأثیر عوامل بنیاادی از جملاه بازاریاابی مناساب ،وضاعیت اقتصاادی کشاورهای واردکنناده،
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تحریمها بوده است نه قیمت این کاالها .گرکه به دلیل تحریمهاا و کاالشهاای سیاسای صاادرات
نفت دکار نوسان بوده است ،اما در کل صادرات از روناد تقریبااد باثباات و مثبتای برخاوردار باوده
است .عالوه بر این ،وضعیت خال

صادرات به عنوان مهمترین بخش تراز پرداختها باه اساتثنای

سالهای جنگ از روند با ثبات و مثبت برخوردار است .بنابراین فارغ از وضاعیت کساب و کاار و
تأمینکننده انرژی کشورهای واردکننده تقریباد از وضاعیت باثبااتی برخاوردار باوده اسات .باه ایان
ترتیب عوامال تعیاینکنناده بخاش خاارجی یعنای صاادرات و واردات کمتار محدودکنناده رشاد
اقتصادی بودهاند و میتوان انتوار داشت که تقاضای کل از مجرای تراز پرداختها محدودیتی بار
رشد اقتصادی ایجاد نکند.
به نور میرسد شرایط ساختاری اقتصاد ،عوامل نهادی و رشاد موجاودی سارمایه بایش از هار
عامل دیگری عوامل تعیینکننده روند رشد اقتصادی ایران بوده است .در واق محدودیتهای رشد
اقتصادی همراه با نوسانات زیاد آن ،علیرغم دستیابی به درآمدهای سرشار نفتی در برخی دورههاا،
در کنار عدم رشد بهرهوری سرمایه گویای این اسات کاه اقتصااد ایاران از مشاکالت سااختاری و
نهادی بلندمدت رنج میبرد .در کنار مشاکالت سااختاری ،وضا تحاریمهاا در مقااط مختلاف و
اعمال سیاستهای اقتصادی نامناسب موجبات کاهش رشد سرمایهگذاری و رشاد اقتصاادی شاده
است .بنابراین عوامل اصلی محدودکننده رشد اقتصادی در ایران را نه در متغیرهای تشاکیلدهناده
حساب جاری ،بلکه در عدم رشد سرمایهگاذاری مناساب ،بهارهوری پاایین عوامال تولیاد و رشاد
موجودی سرمایه به عنوان عامل تعیینکننده رشد تولید در بلندمدت و در واق عوامل بخش عرضه
باید جستجو کرد.
در شکل ( )6سه نمودار رشد محدود شده برای دورههای همپوش ده ساله برای ناروژ کاه باه
ترتیب با استفاده از تعریف رشد محدود شده تراز پرداختها در معادالت  61 ،01و  00محاسابه و
ترسیم شده است .همانطور که مشاهده میشود در خیلی از دورهها نر رشد محدود شده از نار
رشد واقعی کمتر است این بدان معنای اسات کاه محادودیت تاراز پرداخاتهاا مایتواناد ماان و
محدودکننده رشد اقتصادی باشد همانطور که در مطالب قبل استتنتاج شد مدل رشد محدودکننده
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تراز پرداختها در اقتصاد نروژ تأیید شده است و تقاضای کل از مجرای تراز پرداختها میتواناد
محدودکننده رشد اقتصادی باشد .بیشتر شادن رشاد واقعای از رشاد محادود شاده را مایتاوان باه
عواملی از جمله نر باالتر رشد جریان سارمایه نسابت باه نار رشاد حجام صاادرت و اثار منفای
قیمتهای نسبی بر رشد محدود شاده تاراز پرداخاتهاا (مجماوع قادر مطلات کشاشهاای قیمتای
و کشش پایین درآمدی تقاضای جهانی صادرات نسبت داد.
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شکل  .۲مقایسه رشد محدود شده تراز پرداختها و رشد واقعی نروژ

 .5جمعبندی
شیوه اصلی نگرش تئوری رشدکالسیکها و نئوکالسیکها در تجزیاه و تحلیال عملکارد رشاد
کشورها تمرکز بر وجود مناب و عوامل عرضه است و به ایان ترتیاب تفااوت نار رشاد کشاورها را
توضیح میدهند .در حقیقت نتایج حاصل از مطالعات پیشگام در این زمینه که در کاارکوب دیادگاه
نئوکالسیکها مطرح بوده است ،نشان میدهد تفاوت نر رشد محصول ،باا اساتفاده از تااب تولیاد و
عوامل تولید قابل توضیح است و بیشترین تأکیاد آنهاا بار انباشات سارمایه و تکنولاوژی اسات .بارای
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کینزینها ،این تقاضا است که سیستم اقتصاادی را تحریاک مایکناد و عرضاه باا ایان تقاضاا تطبیات
مییابد .با به کارگیری این شیوه ،تفاوت نر رشد به این دلیل است که رشد تقاضا متفاوت است.
یکی از عواملی که میتواند از بعد تقاضا تأثیر زیاادی بار روی رشاد اقتصاادی داشاته باشاد،
وضعیت تراز پرداختها است .مدل رشد تیروال به بررسی محادودیت ایجااد شاده بارای رشاد از
خارجی (صادرات) و ذخایر ارزی میتواند عاملی تعیینکنناده در روناد رشاد اقتصاادی کشاورها
باشد .در کشورهای صادرکننده نفت ،رشد اقتصادی تحتتأثیر صادرات نفات ،واردات کاالهاای
سرمایهای و واسطهای و وضعیت ذخایر ارزی این کشورها قرار دارد.
مطالعه حاضر مدل رشد محدود شده تراز پرداخات هاا را بارای دو اقتصااد در حاال توساعه و
توسعهیافته تولیدکننده نفت یعنی ایران و نروژ ،در دوه زمانی  0621-6102به کاربرده و به مقایساه
نتایج حاصل از آن پرداخت .در این راستا ،با در نور داشتن این که در کشورهای صادرکننده نفت
(با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت) ،وضعیت ذخایر ارزی اثرگاذاری قابالتاوجهی بار وضاعیت
تراز پرداختها دارد ،با توجه به اینکه تاب سنتی واردات در مطالعات پیشین داخلی و خاارجی باه
کار رفتاه اسات ،در ایان مطالعاه تااب واردات متاأثر از ذخاایر باناک مرکازی تعریاف شاده و باه
کارگرفته شد .همچنین برای استحکام بیشتر نتایج ،از هر دو فرم ضعیف و قوی مدل پایه تیاروال و
مدل گسترده تیروال برای بررسی روابط استفاده شد.
باارای باارآورد کشااشهااای قیمتاای و درآماادی واردات و صااادرات و آزمااون هاامانباشااتگی
بلندمدت ،الگوی  ARDLو آزمون کرانه های پسران و شین مورد استفاده قرار گرفت .ساپس رشاد
محدود شده با استفاده از فروض مختلف و به صورت دورههای همپوشان ده ساله محاسبه و با رشد
واقعی مقایسه شد .همچناین بررسای اعتباار قاانون تیاروال باا اساتفاده از روش اصاالح شاده ماک
گریگاور و اساوالز ( )0611و روش مااک کاامبی ( )0616انجاام شااد .در نهایات از آزماون آنااالیز
واریانس برای بررسی برابری میانگین رشد واقعی و میانگین رشد تیروال استفاده شد.
نتایج نشاندهنده عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایاران و تأییاد آن در اقتصااد ناروژ اسات.
کمتر شدن رشد واقعی از رشد محدود شده در اقتصاد ایران را میتاوان باه عاواملی از جملاه نار
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پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نر رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمتهای نسابی
بر رشد محدود شده تراز پرداخت ها و بیشترشدن رشد واقعی از رشد محدود شده در اقتصاد ناروژ
را میتوان به عواملی از جمله نر باالتر ر شد جریاان ورودی سارمایه نسابت باه نار رشاد حجام
صادرات و اثر منفی قیمتهای نسبی بر رشاد محادود شاده تاراز پرداخاتهاا نسابت داد .ترکیاب
مشتقات نفتی تشکیل میدهد و تقاضا برای عمدهترین کاالهای صادراتی تحتتأثیر عوامل بنیاادی
از جمله بازاریابی مناسب ،وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده و نیاز این کشورها به انرژی و یا
محصوالت پتروشیمی بوده است نه قیمت این کاالها.
گرکه به دلیل تحریمها و کالشهای سیاسی صادرات نفت در برخی برههها دکار نوسان بوده
است ،اما در مجموع صادرات از روند تقریباد با ثباتی برخوردار بوده است .از ساوی دیگار واردات
کشور هم به طور عمده از محل درآمد صادرات نفت و پتروشایمی تاأمین شاده و روناد آن کمتار
تابعی از سایر متغیرها و وضعیت اقتصادی داخلی بوده است ،به همین دلیل خال

صادرات هم باه

استثنای سالهای جناگ هماواره مثبات باوده اسات .بناابراین وضاعیت صاادرات ،واردات و تاراز
پرداختها تقریباد فارغ از وضعیت کسبوکار و شرایط اقتصادی داخلی بوده است.
از سوی دیگر صادرات نفت و مشتقات نفتی مناب ارزی مورد نیاز سایر بخشهای اقتصادی را
فراهم کرده است و با تزریت درآمدهای نفتی ،محدودیت ارزی کندانی برای رشد سایر بخشهای
اقتصادی وجود نداشته است ،بلکه شرایط ساختاری اقتصاد ،عوامل نهادی و بهرهوری پایین بیش از
هر عامل دیگری محدودکننده روند رشد اقتصاادی کشاورهای نفتای همچاون ایاران باوده اسات.
همچنان که پسران و ناگنت ( 0)6110در آنالیز عملکرد رشاد اقتصاادی کشاورهای مناا هام اشااره
میکنند کارایی پایین سرمایه ،بهرهوری پایین ،کیفیت پایین سرمایه انسانی و نهادهاا ،عقاب افتاادن
این مناطت از لحام کیفیت بروکراسی و محیط کساب و کاار و تجاارت کاه خاود باعاث کااهش

1. Pesaran and Nugent
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انگیزه فعالیت و سرمایهگذاری میشود .نقش مهمی در عملکرد پایین فعالیت و رشد اقتصادی ایان
کشورها ایفا میکند.
به عبارت دیگر محدودیت های رشد اقتصادی همراه با نوسانات زیاد آن ،علیرغم دساتیابی باه
درآمد های سرشار نفتی در برخی دورهها ،در کنار عدم رشد بهرهوری سرمایه گویاای ایان اسات
مشکالت ساختاری و نهادی بلندمدت رنج میبرند .در کنار مشکالت ساختاری ،وض تحریمها در
مقاط مختلف و اعمال سیاستهای اقتصادی نامناسب موجبات کاهش رشد سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی شده است .بنابراین عوامل اصلی محدودکننده رشد اقتصادی در کشورهای از جمله ایران
را نه در متغیرهای تشکیلدهنده حساب جاری ،بلکه در عدم رشد سرمایهگذاری مناسب ،بهرهوری
پایین عوامل تولید و رشد موجودی سرمایه به عنوان عامل تعیینکننده رشد تولید در بلندمدت و در
واق عوامل بخش عرضه باید جستجو کرد .لاذا تحقات رشاد پایادار مساتلزم اعماال سیاساتهاای
مناسب در راستای ایجاد سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سطح کالن ،بهباود نواام تاأمین ماالی
برای سرمایهگذاری و بهبود بهرهوری عوامل تولید جهت تقویت تولید داخلی است.
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