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چکیده:

کشورهاي منتخب درمینانی اقتصاد کالن بر وارداتنااطثیرأتهدف این مقاله بررسی 
هاي ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخصارز. نوسانات نرخباشدمیدر حال توسعه 

نااطمینانی در اقتصاد کالن سبب به اند.نااطمینانی در اقتصاد کالن در نظر گرفته شده
راتی در حجم واردات ایجاد تغییو درنتیجهوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار 

-2009هاي هاي تابلویی در سالشود. در این مقاله سعی شده است از الگوي دادهمی
براي 1یا گارچو الگوي خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعیمیم یافته1980

تنااطمینانی در اقتصاد کالن بر وارداثیرأتسپسواستفاده شوداندازه گیري نااطمینانی
دهد شود. نتایج برآورد الگوها، نشان میبررسی میاي منتخب در حال توسعهکشوره

.ر میزان واردات موثر استباقتصاد کالنکه نااطمینانی
JEL:D81 ،H50ي بندطبقه

نااطمینانی اقتصاد کالن، واردات کشورهاي در حال توسعه، واریانس ناهمسانی هاي کلیدي:واژه
شرطی

 ،قتصاد دانشگاه مازندراناستاد، دانشجوي دکتري و کارشناسی ارشد ابه ترتیب.
(jafarisa@umz.ac.ir)
1 (Garch) General Autiregressive Conditional Heteroskedasticity
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مقدمه-1
امروز کشوري نیست که بتواند تمام نیازهاي جامعه خود را بدون تولیدات در جهان

و خدمات سایر کشورها برآورده سازد. اگر این توان در کشوري هم وجود داشته باشد 
به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نیست. در نتیجه مقوله مبادله کاالها و خدمات 

. یکی از معیارها در دگردمطرح میو مطلق هاي نسبیمیان کشورها بر اساس مزیت
باشد که صادرات و واردات دو ارزیابی توان اقتصادي یک کشور، تراز تجاري آن می

هاي در تجزیه و تحلیل مسائل کالن و سیاست گذاري.رکن اصلی این تراز هستند
اقتصادي، بررسی تابع تقاضاي واردات از اهمیت خاصی در شناخت الگوي اقتصاد 

وط . دلیل این اثرات مربهاي بازرگانی کشورها داردر بخشی و کارایی سیاستکالن و اث
باشد و تغییر در باشد، چون واردات یک از اجزاي تقاضاي کل میبه تقاضاي کل می

نوبه خود اقتصاد کالن کشور واردات در واقع تقاضاي کل را تغییر خواهد داد و این به 
یر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرآیند از این رو هر تغیسازد.ثر میرا متأ

تولید، رشد و توسعه تأثیر به سزایی خواهد داشت. به همین جهت یکی از مسائل 
عمده و قابل طرح در زمینه واردات، بررسی عوامل مؤثر بر واردات است که ازجمله 

لص داخلی، توان نرخ رشد تولید ناخامیدر اقتصاد کالن بر واردات راعوامل مؤثر
تغییرات تورم و تغییرات نرخ ارز برشمرد. که در کنار هر کدام از این عوامل مفهومی 

شود نااطمینانی در ارتباط با این عوامل است. نااطمینانی اشاره به که مطرح می
توان مشخص ساخت یا این تی را نمیآوضعیتی دارد که در آن احتمال وقوع حوادث 

هاي مربوط به وقوع این معلوم باشند، احتمالخص ومشکه اگر این پیشامدها
د، آیپیشامدها در دسترس نیست و وقتی که هر کدام یا هر دوي این موارد پیش می

گیري نسبت به آینده مشکل و پیچیده خواهد بود و از این رو فضاي تصمیم
ز اشود. اگر تغییرات آتی در تغییرهاي اقتصادينااطمینانی بر تصمیمات حاکم می

مجموع تغییرات پیش بینی شده و پیش بینی نشده تشکیل شده باشد، آنگاه 
نااطمینانی یک متغیر اقتصادي شامل تغییر غیر قابل پیش بینی آن متغیر خواهد 

.2)1998. گریر و پري(بود
ترین متغیرهاي مؤثر بر اقتصاد کشورهاي درحالواردات یکی از مهمتغیرم

توسعه به واردات مواد اولیه،لب کشورهاي درحالتوسعه نظیر ایران است. اغ
ع منظور گسترش صنایهاي مصرفی بهالاي و کاسرمایهکاالهايتولیدي، آالتماشین

2 Grier and perry
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 وه بر این، تکنولوژي مورد نیاز الو رفع نیازهاي مصرفی مردم نیازمند هستند. ع
نعتی ولید صمنظور گذار از مرحله تولید سنتی به مرحله تتوسعه بهکشورهاي درحال

ودشنهفته در واردات تأمین میو طی مراحل توسعه اقتصادي از طریق تکنولوژي
).1390(محمودزاده،

تواند در توسعه اقتصادي هر ثیر بسزایی که واردات میأبنابراین به دلیل ت
ثیري که نوسانات متغیرهاي مربوط به أکشوري داشته باشد و همچنین به دلیل ت

اشد، در این تحقیق تواند بر میزان واردات داشته بمیو نرخ تورم نرخ رشد، نرخ ارز
از طریق الگوهاي واریانس شرطی نرخ رشد، نرخ ارز و نرخ تورم با محاسبه نااطمینانی 

عنوان یکی از متغیرهاي توضیحی در طور جداگانه به بهها و وارد کردن این متغیر
هاي منتخببر واردات کشوراز آنهاهرکدام تابع تقاضاي واردات، اثر نااطمینانی 

.بررسی خواهد شد

مبانی نظري -2
اولین کتاب علمی دقیق و جامع خود را در زمینه مفاهیم 3از زمانی که کنت آررو

هارچبیش ازدرآوردهاي اقتصادي به رشته تحریرریسک و نااطمینانی در فعالیت
ریاضی دقیق که براي اولین -روش علمیازاین کتاب صرف نظردراوگذرد.دهه می

به صورت جامع مطرح و تدوین هاي اقتصاديفعالیتزمینه مفهوم ریسک دردربار
یک پیام کلی را نیز براي اقتصاددانان و متخصصان امور مالی در آینده مطرح .کرد

هاي اقتصادي در نظام تولید کرد و آن اینکه ریسک و نااطمینانی امر ذاتی فعالیت
نیروهاي بازار آزاد است. آرور بسیار پیش تر از بسیاري از مکاتب اقتصاد متکی بر 

هاي شخصی افراد و ویژگیکالن جدید به اهمیت اطالعات ، نامتقارنی آن، و رفتارها
در تصمیمات اقتصادي در نظام بازار در اثر خود توجه کرد و چارچوبی مفهومی از 

ه بعدها به صورت گسترده و وسیع، تقریباً موضوع ریسک و نااطمینانی را ارایه نمود ک
هاي مالی موضوعیت و کاربرد هاي دانش اقتصاد به خصوص در حوزهدر تمامی عرصه

پیدا کرد. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتناب ناپذیر در علوم 
هاياي را به خود اختصاص داده است و به همین علّت تحلیلاقتصادي جایگاه ویژه

جربی گیري تعرصه تصمیمریسک و نااطمینانی بخشی از حوزه دانش نظري اقتصاد و
دهد. همچنین در تجزیه و تحلیل مسایل کالن و مالی و اقتصادي را تشکیل می

3 Kennethj. Arrow



1394پاییز، 3، شماره12هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٣٠

تابع تقاضاي واردات از اهمیت خاصی در هاي اقتصادي، بررسی سیاست گذاري
هاي بازرگانی کشورها سیاستشناخت الگوي اقتصاد کالن و اثر بخشی و کارایی 

از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد و در فرآیند تولید، .دارد
هاي مناسب براي رشد و توسعه تأثیر به سزایی خواهد داشت. لذا اتخاذ سیاست

واردات حائز اهمیت است، اما انتخاب استراتژي صحیح براي واردات منوط به در نظر 
باشد. به همین جهت یکی از مسائل عمده و قابل طرح امل مؤثر بر آن میگرفتن عو

در زمینه واردات، بررسی عوامل مؤثر بر آن است. ثبات متغیرهاي اقتصاد کالن 
، تغییرات نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز از مچون نرخ رشد تولید ناخالص داخلیه

شور مؤثر هستند.ترین عواملی هستند که بر مقدار واردات در یک کمهم
شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است عدم اطمینان به حالتی گفته می

4اباردهآید ممکن نیست (اي که بدست آمده و یا میو توضیح کامل حالت و یا نتیجه

توان به عدم توانایی کارگزارانبر این اساس نااطمینانی در اقتصاد کالن را می.)2007
دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. نااطمینانی در اقتصاد کالن بینی در پیش

تولید ناخالص داخلی -3نرخ ارز -2تورم -1: قابل بررسی استزیرردامعموالً در مو
ژوهش . که ما در این پ)1391(جعفري صمیمی، ارزش سهام-5رابطه مبادله -4

کنیم.سه تاي اول را بررسی می
شود از آن طریق به افزایش افزایش نااطمینانی منجر میبی ثباتی نرخ ارز به 

). 1994انجامد (کوته هاي تجاري و نهایتاً به کاهش حجم تجارت میریسک فعالیت
این ارتباط منفی را نشان 6) و بارون1973(5هاي ارائه شده از سوي کالركمدل
دهد. می

ام واردکنندگان در هنگاگر نرخ ارز نوسانات شدیدي داشته باشد صادرکنندگان و 
هاي واردات به پول داخلی عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینه

تصور چندان دقیقی نخواهند داشت. البته ارزش ارزي کاالي صادراتی و یا وارداتی 
در هنگام عقد قرارداد معلوم است. ولی از آن جایی که تا هنگام دریافت درآمد 

فروش کاالي وارداتی یک فاصله زمانی وجود دارد، نوسانات نرخ ارز صادراتی و یا
تحتهاي کاالهاي وارداتی را به (پول ملی)تواند ارزش کاالهاي صادراتی و هزینهمی

، توانند با زمان و انجام معاملهها به راحتی میها و هزینهتأثیر قرار دهد و این درآمد
4 Habard
5 Clarck
6 Baron
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 با مراجعه به بسیاري . )1373رفیعی (باشندتفاوت فاحش و غیر منتظره اي داشته
از کارهاي تجربی انجام شده در ارتباط با نااطمینانی متغیرهاي کالن اقتصادي بر 

اتی ثبها ، بیعنوان مثال در برخی از آنهرسیم. بحجم تجارت به نتایج مختلفی می
این اثر معنی نرخ ارز بر حجم تجارت اثر معنی داري نداشته است. در بعضی از موارد

) معتقد است که فرض ریسک گریزي دست 1994دار ولی مثبت بوده است. کوته (
اندرکاران تجارت الزاماً به این معنی نیست که یک افزایش در ریسک به کاهش 

عتقد ها بستگی دارد. وي متجارت منجر شود بلکه رفتار آنها به توابع مطلوبیت بنگاه
) ارتباط منفی بین 1976) و بارون (1973ك (هاي سنتی کالراست که در مدل

باشد.ریسک نرخ ارز و واردات به دلیل وجود فرض ریسک گریزي عوامل تجارت می
اگر عوامل اقتصادي ریسک خنثی یا ریسک پذیر باشند، ریسک نرخ ارز بر تصمیمات 

بنگاه اثر منفی ندارد. 
عت بعد کالن آن به وسباشد که یکی دیگر از متغیرهاي کالن اقتصادي تورم می

چه از بعد نظري و چه از ر واقع از دغدغه هاي اقتصاددانانکل اقتصاد است. تورم د
هاي متفاوت ). در مورد تورم دیدگاه1389،شاکري(بعد تجربی و سیاستی است

زیادي ارائه شده است که هر کدام به بعدي از ابعاد این موضوع پیچیده مربوط 
شناخت صحیح چنین موضوع مهمی باید همه ابعاد آن را ، که باید برايشودمی

هاي ارائه شده در مورد آن را به دقت مطالعه کرد. بررسی کرده و همه دیدگاه
کنند که نرخ باالتر تورم به ) استدالل می1992(8) و بال1977(7فریدمن

از روش ) با استفاده1986(9و ملتزشود. کوکرماننااطمینانی بیشتر تورم منجر می
دهند که افزایش در نااطمینانی تورم، نرخ متوسط بهینه تورم برور گوردن نشان می

ه کند کاي براي سیاست گذاري ایجاد میرا افزایش خواهد داد، به این دلیل انگیزه
کند. با یک شوك تورمی، رشد تولید را تحریک می

یم رسه این نتیجه میدر اکثر تحقیقات که در جاي خود به آن اشاره خواهد شد ب
که سطح باالتر تورم به نااطمینانی بیشتر تورم منجر خواهد شد.  

7 Feridman
8 Ball
9 Kokerman and Moltazer



1394پاییز، 3، شماره12هاي اقتصادي سابق)، دوره (بررسیفصلنامه اقتصاد مقداري ٣٢

مطالعات پیشین -3
مطالعات داخلی -1-3

یرهاي کالن اقتصاديعدم ثبات متغدر مطالعات صورت گرفته در داخل کشور که به 
نمود: توان به موارد زیر اشاره پرداخته است می)GDPنرخ ارز، رشد(تورم،

) تأثیر نرخ ارز واقعی را بر سرمایه گذاري بخش 1376پایتختی اسکویی (
دهد. خصوصی از طریق تقاضاي کل و از کانال خالص صادرات مورد بررسی قرار می

) تغییرات نرخ ارز را بعنوان عاملی موثر بر سرمایه گذاري 1382(کشاورزیان پیوستی
کند.بخش صنعتی ایران معرفی می

اثر متغیرهاي اقتصادي بر «اي با عنوان ) در مقاله1383(زاده و تقوينعمتی
اثر متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم و تولید ناخالص » صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

-1380ها ي آنداخلی را بر صادرات غیرنفتی بررسی کردند. دوره زمانی مورد مطالعه
رد معادالت استفاده شده است. نتایج برآوOLSو VARبود. و از مدل 1350

تحقیقات حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز، تأثیرات مثبت و 
عنی ممعنی داري بر صادرات دارند، در حالیکه تأثیر تورم بر صادرات غیر نفتی بی

است. 
ذار گش عوامل قیمتی و غیر قیمتی تأثیر) در مقاله خویش، نق1383(شاکري

بر صادرات غیر نفتی مورد مطالعه قرار داده است. تابع صادرات غیر نفتی بر طبق را 
وري، رقابت پذیري و جنگ بوده و از تکنیک گفته وي تابعی از نرخ ارز، تورم، بهره

10ARDL براي تخمین مدل استفاده نموده و نتایج تحقیق وي حاکی از تأثیر گذاري
باشد. ا تأثیر آن چندان قابل مالحظه نمینرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است. ام

) به بررسی تخمین توابع تقاضاي صادرات و 1386مصیب پهلوانی و همکاران (
هاي واردات در اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه

درآمد نتایج تحقیق برآوردپرداختند. بر اساس1338-1385هاي گسترده طی دوره
هاي نسبی وارداتی و نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار أثیر مثبت و معنادار و قیمتملی ت

بر تابع تقاضاي واردات ایران داشته است. همچنین در تابع تقاضاي صادرات 
هاي نسبی صادراتی، متغیرهاي درآمد جهانی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنادار و قیمت

داشته است. تأثیر منفی و معنادار بر تابع صادرات 

10 Auto Regresive Distributed lag (ARDL)
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 بر نامیزانی نرخ ارز و تأثیر ) در مطالعه عوامل موثر1388(عسگري و توفیقی
گیري نمودند که باافزایش یک درصدي نامیزانی نرخ آن بر رشد اقتصاد ایران نتیجه
یابد. ضریب بدست آمده معنی درصد کاهش می%12واقعی ارز، تولید ناخالص ملی 

باشد. ننده اثر منفی نامیزانی نرخ ارز بر رشد اقتصادي میدار بوده و عالمت آن تأیید ک
طی ) در مطالعه خود با استفاده از الگوي واریانس ناهمسانی شر1387فشاري (

) و روش همگرایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان اتورگرسیون تعمیم یافته (گارچ
داخلی ولید ناخالصداري بر تثباتی نرخ ارز واقعی داراي تأثیر منفی و معنیداد که بی

ایران هستند. 
، اثر تغییرات نرخ ارز موثر بر تولید )1386پژوهش قطمیري و شرافتیان (در

.توسعه منتخب، مورد نظر قرار گرفتناخالص داخلی حقیقی در کشورهاي در حال 
) 1981-2004(12هاي پانلبا داده11طبق نتایج این پژوهش که از رهیافت همجمعی

ثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید در کشورهاي داراي نظام نرخ جست، ابهره می
ي بین نرخارز ثابت تأیید گردید. اما در کشورهاي داراي نظام نرخ ارز شناور رابطه

ارز و سطح تولید از لحاظ آماري معنی دار نبود. 
) به بررسی اثرات تورم بر رشد اقتصادي ایران طی دوره 1383دادگر و صالحی (

هاي انگل ها براي برآورد مدل از آزمون همگرایی به روشپرداختند. آن1380-1340
هاي توزیعی استفاده کردند. نتایج و بردار خود توضیح با وقفه14، جوهانسن13گرنجر

درصد رشد 002/0این مطالعه نشان داد که یک درصد افزایش تورم باعث کاهش 
شود. یک درصد افزایش تورم میدرصد و بلند مدت25/0اقتصادي در کوتاه مدت و 

درصد بلند 03/0درصد رشد اقتصاد در کوتاه مدت و 001/0با وقفه باعث کاهش 
شود رشد شود. یک درصد افزایش در انحراف معیار نرخ تورم، باعث میمدت می

درصد در بلند مدت کاهش 54/0درصد در کوتاه مدت و 007/0اقتصادي به میزان 
یابد. می

به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم براي اقتصاد ایران )1384(تشکینی
. محقق تحلیل خود را بر اساس پرداخت1383تا اسفند 1369طی دوره فروردین 

) و خود رگرسیو تعمیم ARCH(هاي واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیومدل

11 Co-Integration
12 panel Data
13 Engel-Geranger
14 Johansen
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اخصی براي نااطمینانی یافته (گارچ ) انجام داد. در واقع، واریانس شرطی به عنوان ش
، رابطه بین تورم و با استفاده از آزمون علیت گرنجرتورم تعریف شد و سپس

نااطمینانی تورم بررسی گردید. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش تورم منجر 
به نا اطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست. 

-1383هاي ماهانه تورم طی دوره ه از داده) با استفاد1385ابراهیمی و سوري (
رابطه بین گارچ پرداختند و سپس براي پاسخ به این سئوال که آیا نااطمینانی 1347

تواند موجب تورم باالتر شود؟ با استفاده از آزمون علیت گرنجر بین تورم با تورم می
ی تورم به تورم را )، رابطه علیت از نااطمینانوقفه23وقفه تا 3هاي مختلف (از وقفه

اي بین دهد رابطه دو طرفهنیز مورد بررسی قرار دادند که آزمون علیت نشان می
تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد. 

) به بررسی تأثیر نااطمینانی بر رشد اقتصادي با استفاده 1388آرا و مجاب (مهر
یان شی تقریباً مشابه توکلآید. در روهاي ساالنه تورم و رشد تولید به دست نمیاز داده

نااطمینانی تورم رابطه منفی از1386تا 1367هاي فصلی ) با استفاده از داده1387(
گیرد. نمیبه رشد اقتصادي را نتیجه 

مطالعات خارجی -2-3
ثباتی نرخ ارز بر حجم تجارت چه در سطح تئوري و چه ي اثر بیمطالعات در زمینه

واردات به ست. در این مطالعات، تقاضاي صادرات یا ودر سطح تجربی انجام شده ا
هاي نسبی و شاخص حجم ثباتی نرخ ارز، قیمتعنوان متغیر وابسته و بی

هاي اقتصادي به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شده است. فعالیت
و با 2004تا 1984هاي فصلی ) با استفاده از داده2005(15تو داي و مونیانا

ثباتی نرخ ارز را بر اثر بی16یک الگوي خودبازگشتی توزیع شده با وقفهکمک تکن
اند. صادرات آفریقاي جنوبی مورد بررسی قرار داده

هاي هاي سري زمانی سال) نیز با استفاده از داده1998(17سوبرانا سامانتا
ي شدت و نحوه اثر گذاري عدم اطمینان حاصل کشور هند به مطالعه1989تا 1953

ي تحقیق خود را ز نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات این کشور پرداخته است. وا
) بنا نهاده است. هر یک براي صادرات و دیگري براي وارداتیکی بر اساس دو مدل (

15 Todani and Minyama
16 ARDL
17 Subranak Samanta
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 از این دو مدل به طور جداگانه براي دو مقطع زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تخمین
دهد که نوسانات نرخ ارز تنها واردات کوتاه میزده شده است. نتایج برآوردها نشان

ثباتی نرخ ارز را بر صادرات اثر بی18مدت را متأثر ساخته است. هم چنین وانگ و بارث
هاي ماهانه دوره کاالهاي هشت بخش اقتصادي تایوان به آمریکا با استفاده از داده

نرخ ارز اثر یکسانی ثباتی دهد که بیاند. نتایج نشان میبررسی کرده1998-1989
. بخش کشاورزي بیشترین تأثیر پذیري را داشته است. در حالی ها نداردبر تمام بخش

نیز 19ها اثر ناچیزي دارد. کامرون، کیهانگر و پوتکه ریسک نرخ ارز بر سایر بخش
ثباتی نرخ ارز را بر صادرات ماهی در اوگاندا تحت سیستم ي وجود اثر منفی بیفرضیه

اند. بررسی کرده2001تا 1994شناور در دوره نرخ ارز 
آنان تقاضاي جهانی ماهی را تابعی از نسبت ماهی صادراتی اوگاندا به قیمت 
ماهی در سطح بین المللی، نرخ ارز موثر واقعی، تراز بازرگانی خالص اوگاندا، درآمد 

یی کهنجاگیرند. اما از آثباتی در نظر میکشورهاي وارد کننده ماهی و شاخص بی
، کشوري کوچک فرض شده که همواره براي صادرات ماهی آن تقاضا کشور اوگاندا

زا فرض شده است و وجود دارد. در این مطالعه تقاضایی جهانی براي ماهی برون
باشد. روش اقتصادسنجی در این مطالعه ي صادرات میتنها مبتنی بر عرضهتحلیل 

ایج باشد. نتسترده و مدل تصحیح خطا میهاي توزیعی گروش خود بازگشت با وقفه
ثباتی نرخ ارز بر صادرات ماهی در اوگاندا را ي وجود اثر منفی بیاین تحقیق فرضیه

کند. تأیید می
) تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر سرمایه گذاري ثابت بخش 2009(20اکسوزلر

د خود توضیح را با استفاده از فرآین1970-2004خصوصی را در ترکیه براي دوره 
، مطالعه قرار داد، بر اساس نتایجو آزمون هم جمعی مورد21جمعی میانگین متحرك

معنی بر سرمایه گذاريثیر منفی اما به لحاظ آماري بیأنااطمینانی نرخ ارز واقعی، ت
) در بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و رشد 2008(22ثابت بخش خصوصی دارد. شنابل

در اتحادیه پولی اروپا گزارش داد که بر اساس برآوردهاي اقتصادهاي کوچک و باز
پانل، اسناد قوي و محکم مبنی بر ثبات نرخ ارز و رابطه آن با رشد بیشتر وجود دارد. 

18 Wang, kai-LI, Barret Christopher.
19 Cameron, sam, kihangir, David, potts, david
20 ÖksÜzler.
21 Auto – Regressive Integrasted Moving Average
22 Schanable, G .
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) با یک روش نوین اقتصادسنجی به مطالعه رابطه نوسانات 2006(23گاال ولوکیندا
حال توسعه در طول دوره کشور در58هاي پانل براي نرخ ارز و رشد بر اساس داده

هاي این مطالعه حاکی از ارتباط بین سطوح نرخ ارز پرداختند. یافته1999-1960
راستاي مطالعات قدیمی واقعی در رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است. نتایج در 

ند. ارا بر رشد بلند مدت گزارش نمودهمنفی ارزش گذاري بیش از حد ارزاست که اثر
ین، رابطه نوسانات نرخ ارز موثر واقعی و رشد اقتصادي توسط باگال و عالوه بر ا
بررسی 1980-2000کشور در دوره 120هاي ) با استفاده از داده2006(24همکاران

هاي این تحقیق، متغیر مربوط به ریسک نرخ ارز موثر واقعی بهتر از شد. طبق یافته
و داراي اثر معنی دار منفی بر رشد کندنوسانات نرخ ارز دو جانبه با دوالر عمل می

د و . ازیا وجود یک متغیر مجازي قویتر استاست که این اثر براي نظام ارزي ثابت ب
)، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد و عملکرد اقتصاد را در پاکستان 2005(25همکاران

ادند. بر مورد مطالعه قرار د1973-2003اي براي دوره با تاکید بر تولیدات کارخانه
ي ا، نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی بر تولیدات کارخانههاي این مطالعهاساس یافته

ثیر به لحاظ آماري معنی دار نیست. أدر پاکستان داشته است، اما این ت
رخ ارز واقعی بر ن«اي با عنوان ) نیز که در مقایسه1983مدل دیوید کاشمن (

طالعه نرخ ارز واقعی و تأثیرات آن در حجم و تشریح شده، به م» تجارت بین الملل
کشور صنعتی پرداخته است. 14قیمت کاالهاي صادراتی در 

ه توان به این اشاره کرد کهاي اصلی این تحقیق با تحقیقات دیگر میاز تفاوت
صادي و صادرکنندگان، سود واقعی (و نه سود هاي اقتکاشمن، با فرض اینکه بنگاه

یر ثأها تحت ترسانند و بنابراین تصمیمات بنگاهه حداکثر می) خود را باسمی را
گیرد آن چه مهم گیرند و نه متغیرهاي اسمی، نتیجه میمتغیرهاي واقعی قرار می

، تأثیري در رفتار تولید اقعی است و تغییرات نرخ ارز اسمیاست نوسانات نرخ ارز و
رد هاي موتعدد مدلو. به دلیل گستردگیندگان و صادرکنندگان نخواهد داشتکن

، در این قسمت تنها به بیان نتایجی که او از مدل خود گرفته است اکتفا استفاده
شود. می

ار در نرخ ارز هر گونه افزایش مورد انتظ«گیرد که کاشمن چنین نتیجه می
شود و این در حالی است که ، باعث باال رفتن حجم تجارت میواقعی در بلند مدت

23 Gala, Lucinda.
24 Bagella, Becchetti, and Hasan.
25 Azid, Jamil, Kousar.
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 . نتایج تجربه شودمینان نرخ ارز واقعی، به کاهش صادرات منجر میعدم اطافزایش 
ي ي وقفهي فوق با یک دورهحاکی از آن است که در بسیاري از موارد هر دو رابطه

یابند. زمانی، تأثیرگذاري بیشتري می
کند که نرخ باالتر تورم به ) استدالل می1992(27) و بال1977(26فریدمن

) با استفاده از روش 1986شود. کوکرمان و ملتزر (ورم منجر مینااطمینانی بیشتر ت
ورم بهینه ت، نرخ متوسطند که افزایش در نااطمینانی تورمدهگوردن نشان می-برو

ند کاي را براي سیاستگذاري ایجاد می، به دلیل این که انگیزهرا افزایش خواهد داد
کند.که با یک شوك تورمی، رشد تولید را تحریک می

1997تا 1960هاي ) فرآیند تورم را در مکزیک بین سال1998گریر و پري (
بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که سطوح باالتر به کمک الگوي گارچ مورد

تأثیر نااطمینانی تورم 28تورم به نااطمینانی بیشتر تورم منجر شده است. دارات و لوپز
نها آبررسی کردند. 1983تا 1953دوره طی را در دوازده کشور آمریکاي التین

د. ، اندازه گیري کردنه از انحراف معیار متحرك سه سالهنااطمینانی تورم را با استفاد
دهد که سطوح باالتر تورم از نااطمینانی بیشتر تبعیت ها نشان مینتایج مطالعه آن

نموده است. 
نی آن را براي هفت کشور ) رابطه بین تورم و نااطمینا2006(29هنري و دیگران

با استفاده از شاخص خرده فروشی ماهانه و 1950-2004بزرگ صنعتی طی دوره 
دهد که اند. نتایج مطالعه نشان میمورد مطالعه قرار دادهگارچبا استفاده ازروش 

هاي باالتر تورم باعث نااطمینانی بیشتر تورم در کشورهاي آمریکا، انگلستان و نرخ
اي ههاي مثبت، نااطمینانی تورم را نسبت به شوكاست. همچنین شوكکانادا شده 

منفی بیشتر کرده است. 
اي در خصوص تورم و نااطمینانی آن در ) و دیگران مطالعه2005(30دال

کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از شاخص قیمت خرده فروشی 
به کمک تجزیه و تحلیل اند. این کاردهکشور با مشاهدات مختلف انجام دا23ماهانه 

هد که د. نتایج مطالعه نشان میو گارچ انجام گرفته استگرانجری، علیت سري زمانی

26 Friedman
27 Ball
28 Darrat, A.F. and F.A. Lopez
29 Henry, O. Olkalns , N. Suard, S.
30 Daal, E. Naka, A. Sanchez, B.
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.کشورهاي آمریکاي التین داشته استهاي تورمی مثبت اثر قوي تر عمدتاً در شوك
فهمچنین تورم و میل نااطمینانی تورم در اکثر کشورها بوده است، اما جهت مخال

آن یعنی نااطمینانی تورم بر تورم براي اکثر کشورها تأیید نشده است. 
) رابطه تورم و نااطمینانی تورم با رشد اقتصادي در 2004(31اوساماسودان

هاي ماهانه نرخ تورم از دادهگارچو آرچکشور اردن را بررسی کرد. او با تخمین مدل 
مقادیر تورم را محاسبه نمود و نقطه شکست ساختاري را به 1987-2003دوره 

درصد تعیین کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد که در 2صورت درونزا در نرخ تورم 
درصد که به عنوان 2اقتصاد اردن تأثیر تورم بر رشد اقتصادي در سطح کمتر از 

ی شد، مثبت و بیشتر از آن منفی است. همچنین رابطه نقطه شکست ساختاري معرف
نااطمینانی تورم و تورم را مثبت ارزیابی و در مورد تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد 
اقتصادي بیان کرد که رابطه نااطمینانی تورم ورشد اقتصادي منفی بوده اما معنادار 

نیست.
ینانی در داخل و خارج با وجود مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه نااطم

نااطمینانی متغیرهاي کالن اقتصادي ثیر أتکشور و اهمیت آن ما در این پژوهش به 
(ایران، عراق، پاکستان، کشور منتخب در حال توسعه13بر واردات در مورد 

افغانستان، برزیل، ترکمنستان، آرژانتین، هند، قطر، بحرین، لیبی، سودان و مصر) در 
خواهیم پرداخت. 1980-2010هاي فاصله زمانی سال

33گارچو32آرچمعرفی شاخص -4

) 1ام به صورت رابطه (pشود که نرخ ارز تحت فرآیند اتورگرسیو مرتبهمیفرض
=گیرد: شکل می + ∑ + 																																										 )1(
گیرد و داراي ) شکل میt) ،1-tψبر اساس اطالعات موجود در زمان tԑکه در آن

|باشد یعنی: میthتوزیع نرمال یا میانگین صفر و واریانس  ~ (0, h )																																																																																			 )2(

31 swedan, O.
32 Auto –Regressive Conditional Heteroscedasticity
33 Generalized Auto –Regressive Conditional Heteroscedasticity
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 د واریانس شرطی تحت فرآیند اتورگرسیو زیر شکل کنفرض میARCH(p)مدل 
hگیرد: می = + ∑ 																																																																											 )3(

عواملی هستند ia) و 1جمالت خطاي رابطه (εواریانس شرطی، thکه در آن 
اید برآورد شوند. که ب

نه تنها σاست که در آن ARCH(p)حالت توسعه یافته مدل )p,q(مدل گارچ
(p,q)، مدل گارچ. لذاشودهاي خود نیز توضیح داده میبلکه توسط وقفهtԑتوسط 

hشود:) تعریف می4(به صورت رابطه = + ∑ ℎ 																																																															 )4(
شرط الزم براي مثبت بودن واریانس شرطی، مثبت بودن ضرایب برآورد شده در 

≤رابطه فوق است. لذا باید داشته باشیم:  0	,			 ≥ 0																																																																											> 0,				 ≥ 0						 = 1,2, … , )5(≥ 0																						 = 1,2, … , 				
به است که ) 1,1فرایند (گارچگارچمدلترینپراستفادهحالدرعینترین وساده

hشود: ) معرفی می6صورت رابطه ( = + + ℎ 																																																																	 )6(≥ 1,					 > 0		,				 ≥ 0																																																																 )7(

) تعریف ℎشرطی (واریانسمعیارانحرافصورتبهارزنرخثباتیبیشاخص،لذا
گویند. ضریب گارچ نیز می1βضریب آرچ و به 1aبه کهاستذکربهالزمشود. می

معرفی الگو-5
ها: در این تحقیق شاخص واردات به عنوان متغیر وابسته روش تجزیه و تحلیل داده

ت نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و درجه باز و متغیرهاي تغییرا
ی که بنابراین الگویشوند.بودن تجاري به عنوان متغیرهاي مستقل در نظر گرفته می

=زنیم به صورت زیر خواهد بود.تخمین می 	, 			, In 	, 	, 																																		 )8(
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براي اندازه گیري درجه باز بودن تجاري از نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص 

GDPPERداخلی استفاده شده است. امtدر سال iخ رشد تولید ناخالص داخلی براي کشور : نر		 In تغییرات تورم براي کشور :i در سالtام Ex تغییرات نرخ ارز براي کشور :i در سالtام U نااطمینانی متغیر مورد نظر براي کشور :i در سالtام
شود. خمین انتخاب میو در نهایت الگوي زیر براي ت

=α + β + β + β + β + β +																																																																																																															 )9(
در معادله فوق این است که متغیرهاي نااطمینانی به طور همزمان در نکته مهم 

غییرات ت،با توجه به اینکه متغیرهاي نااطمینانی مورد بحثوگیرندمعادله قرار نمی
سه معادله خواهیم درنتیجهاست،داخلی، و تغییرات نرخ ارز صرشد تولید ناخال

در معادله و بجاي استنی داشت که هر یک شامل یکی از متغیرهاي نااطمینا
گیرند.      قرار می

نااطمینانی βنااطمینانی نرخ تورم و ،ارزنااطمینانی نرخ βاین جمالت عبارتند از:
رشد.نرخ 

طمینانی و گیري نااهاي پژوهش از الگوي گارچ براي اندازهفرضیهبراي آزمون
هاي تابلویی و روش حداقل مربعات براي تخمین الگو استفاده شده است.الگوي داده

تخمین الگو -6
ده از تکنیک پانل برآورد شده است. براي انتخاب میان الگوي یاد شده با استفا

از RE(35و اثر تصادفی FE(34)، اثر ثابت (هاي حداقل مربعات تلفیقیروش
استفاده 38)) و آزمون هاسمنLM(ضریب الگرانژ (37بروش پاگان، 36هاي چاوآزمون

34 Fixed Effects (FE)
35 Random Effects (RE)
36 Chow Test
37 Breusch –Pagan Test
38 Hausman Test
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 Stata9.1هاي مذکور از نرم افزارهاي شده است. جهت تخمین مدل و انجام آزمون

استفاده شده است. Eviews6و 
، توضیحی مختصر در مورد اثر ثابت الزم ها بپردازیمقبل از این که به موضوع آزمون

) نامیده FEM) مدل تاثیرات ثابت (1-4ادسنجی مدل (. در ادبیات اقتصنمایدمی
شود. می

)10(it+u3itX3+B2itX2+B1i=BitY

ناشی از این حقیقت است که با وجود تفاوت عرض از مبدأ » ثیرات ثابتأت«اصطالح 
کند. یر نمیغیهر کدام طی زمان ت

ها آزمون
) لیمرFآزمون چاو ( -1-6

هاي تابلویی با اثر هاي تلفیقی و الگوي دادهدر اینجا براي انتخاب بین الگوي داده
) 1ثابت از آزمون چاو استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون که در جدول (

ی هاي تابلویکند که در این تحقیق باید از الگوي دادهنشان داده شده است، بیان می
با اثر ثابت استفاده کرد. 

نتایج آزمون چاو: 1جدول 
نوع الگوFآماره احتمال

الگو یا نااطمینانی نرخ ارز00/069/56

لگو یا نااطمینانی نرخ تورم000/023/56
لگو یا نااطمینانی نرخ رشد000/008/56

: محاسبات تحقیق مأخذ

آزمون بروش پاگان -2-6
ثر هاي تابلویی با اهاي تلفیقی و الگوي دادهتخاب بین الگوي دادهر این جا براي اند

تصادفی از آزمون بروش پاگان استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون که در 
در این تحقیق باید از الگوي کند که ) نشان داده شده است بیان می2جدول (

هاي تابلویی با اثر تصادفی استفاده کرد. داده
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نتایج آزمون بروش پاگان: 2دولج
نوع الگوآماره کاي دواحتمال

الگو یا نااطمینانی نرخ ارز00/014/53
لگو یا نااطمینانی نرخ تورم000/096/52
لگو یا نااطمینانی نرخ رشد000/094/52

: محاسبات تحقیق مأخذ

آزمون هاسمن -3-6
اي هتابلویی با اثر تصادفی و الگوي دادههايدر این جا براي انتخاب بین الگوي داده

تابلویی با اثر ثابت از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون 
کند که در این تحقیق باید از الگوي نشان داده شده است بیان می)3(که در جدول

.هاي تابلویی با اثر ثابت استفاده کردداده
آزمون هاسمن: 3جدول 

نوع الگوآماره کاي دوتمالاح
الگو یا نااطمینانی نرخ ارز00/060/10
لگو یا نااطمینانی نرخ تورم000/017/13
لگو یا نااطمینانی نرخ رشد000/033/16

: محاسبات تحقیق مأخذ

تخمین الگو -4-6
ه که الگوي آن ب،انجام گرفته استEviews6نتایج تخمین الگو به کمک نرم افزار 

صورت زیر تخمین زده شده است. 
)11    (=α + β + β + β + β +β +

) نشان داده شده است.6() و5() و4ضرایب الگو در جدول هاي (
خ ارزبرآورد الگو با نااطمینانی نر: 4جدول 

متغیرهاضرایب برآورد شدهtآماره احتمال

000/082/5798/21α

001/042/222/01β

002/005/3-005/0-2β

9/010/00020/03β

08/07/104/74β

05/088/1-47/1-5β

2=0/92
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 برآورد الگو با نااطمینانی نرخ تورم: 5جدول 
متغیرهاضرایب برآورد شدهtآماره احتمال

000/068/5825/22α

05/09/117/01β

06/086/1-03/0-2β

9/008/0-001/0-3β

03/017/234/84β

000/05/4-01/0-6β

2=0/92

برآورد الگو با نااطمینانی نرخ رشد: 6جدول 
متغیرهاضرایب برآورد شدهtآماره احتمال

000/068/5814/22α

0,049/117/01β

00/086/1-03/0-2β

0,0808/0-001/0-3β

0,1617/234/84β

0,555/3-01/0-7β

2=0/918

شود ضرایب برآورد شده براي متغیر نااطمینانی نرخ ارز، نرخ همانطور که مشاهده می
ها سازگار تواند با واقعیتدهد که میتورم و نرخ رشد اعداد معناداري را نشان می

اشد.ب
باشد که می97و 103، 100ردها در این برآوFنکته دیگر این که آماره 

مقدار باشد. همچنین در مدل منتخب ن میدهنده معناداري کل رگرسیونشان
، درصد92تورم و نرخ رشد به ترتیب ، نرخ هاي نرخ ارزبراي هر سه مدل با نااطمینانی

دهد. متغیر وابسته را توضیح میدرصد از تغییرات 8/91درصد و 92
شود که ضریب نااطمینانی نرخ ارز مقداري منفی است و این بدین مشاهده می
شود و از آن طریقثباتی نرخ ارز به افزایش نااطمینانی منجر میمعنی است که بی

ل مدانجامد. به کاهش حجم تجارت میهاي تجاري ونهایتاًبه افزایش ریسک فعالیت
) و بارون نیز این ارتباط 1973هاي ارائه شده از سوي کالرك () و مدل1994کوته (

کنند. منفی را تأیید می
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کنیم که ضریب نااطمینانی نرخ تورم نیز منفی است اما همچنین مشاهده می
قبلی کمتر است که این هم از ریب نااطمینانی نرخ ارز در جدول مقدار آن از ض

باشد. زیرا اگر تورم منشأ خارجی داشته باشد شرح میدیدگاه نظریات اقتصادي قابل 
یعنی در خارج از مرزهاي یک کشور تورم وجود داشته پس به طور مسلم باعث 

شود. و از سوي دیگر اگر تورم منشأ داخلی داشته باشد باعث کاهش واردات می
کاهش ارزش پول ملی شده و کاهش قدرت خرید را در پی دارد که این هم باعث 

شود. هش حجم واردات میکا
توان گفت که مقدار حساسیت واردات به در مورد نااطمینانی نرخ رشد نیز می

تواند تأثیرات بیشتري را در وادرات میGDPاین متغیر بیشتر است. یعنی تغییرات 
یک کشور داشته باشد، که این هم دور از انتظار نیست. 

نتیجه گیري -7
اثر نااطمینانی برخی متغیرهاي اقتصاد کالن بر روي در این پژوهش تالش شد تا

ي انتخاب کشورها و واردات در کشورهاي منتخب در حال توسعه بررسی شود. نحوه
باشد. بر این هاي متغیرهاي مورد نظر میدوره زمانی براساس در دسترس بودن داده

براي اندازه انتخاب شدند. در اینجا 1980-2010کشور براي دوره زمانی 13اساس 
ز هاي تابلویی نیگیري نااطمینانی از الگوي گارچ استفاده شده است و الگوي داده

بصورت اثرات ثابت برآورد شده است.
با توجه به مباحث مطرح شده در این پژوهش، نااطمینانی اقتصاد کالن که با 

ارداتبررسی قرار گرفت، بر روي ومتغیرهاي رشد اقتصادي، تورم و نرخ ارز مورد
متغیر در سطح 3از این داراي اثرات معناداري بود. بطوري که نااطمینانی هر کدام 

ثیر معناداري بر روي واردات کشورهاي منتخب داشت. همانطور که در درصد تأ10
جداول مشاهده شد ضرایب برآورد شده براي درجه باز بودن تجاري مثبت و معنادار 

دن تجاري و افزایش ریسک بین المللی ناشی از ان است یعنی با افزایش درجه باز بو
هاي این پژوهش اهمیت ثبات اقتصادي در کنار یابد. یافتهمقدار واردات افزایش می

دهد. وجود فضاي نامطمئن باعث رشد را در کشورهاي در حال توسعه نشان می
دچار يشود که فعاالن اقتصادشود. بطوریکه، سبب میتغییرات زیادي در واردات می
کنند و همین عدم ثبات اقتصادي، هاي صحیح را اتخاذمشکل شوند و نتوانند تصمیم

گذاري کنند و یا هاي غیر مولد سرمایهاي خواهد شد که آنها، یا در زمینهبهانه
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 هاي خود را از کشور خارج کنند. هر چند این موضوع هم قابل تصور است که سرمایه
اطالعاتی برخوردار هستند. رانت اي شود که از یی عدههمین نااطمینانی باعث سودجو

مردان براي جامعه توصیه تپس بطور خالصه آرامش و ثبات اقتصادي توسط دول
. شودمی
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