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 چکیده

های وارداتی کشور از نااطمینانی درآمدهای نفتی، در این مقاله اثر نااطمیناانی درآمادهای    تأثر شدن برنامهبا توجه به م

( بررسی شاده  1369-1393های سری زمانی فصلی طی دوره ) نفتی بر واردات کاال در اقتصاد ایران با استفاده از داده

یافتاه   ی از طریق الگوی ناهمسان واریاان  شارطی تیمای    است. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی درآمدهای نفت

(GARCH) گیری شده و سپ  با تصریح یک الگوی خودتوضیح وقفه گساترده   اندازه(ARDL)     رابطاه باین نااطمیناانی

درآمدهای نفتی و واردات کاال از لحاظ تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمادت،  

دار قیمات نسابی    دار درآمدهای نفتی و نااطمینانی حاصل از آن را بر واردات کاال و اثر منفی و مینی و مینی اثر مثبت

کند. کشش واردات کااال نسابت باه نااطمیناانی درآمادهای نفتای،        کاالهای وارداتی بر روی واردات کاال را تأیید می

اسات. بار ایان اساا  در      (-18/1)و  681/0 ،228/0ترتیا    درآمدهای نفتی و قیمت نسابی کاالهاای وارداتای باه    

یاباد. همنناین    درصاد افازایش مای    228/0درصدی نااطمینانی درآمدهای نفتی، واردات کاال  بلندمدت با افزایش یک

 41/0 دهد در هار دوره،  دست آمده است که نشان می به( -41/0)برآوردی  ECMضری  جمله تصحیح خطا در مدل 

 شود. نسبت به مقدار تیادلی آن در بلندمدت تیدیل میاز انحراف واردات کاال 
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 مقدمه

خلای باه کاالهاا و    های اقتصادی کشور است که از طریق آن نیازها و تقاضای دا بخش تجارت خارجی یکی از بخش

های اخیر اثر عوامل مؤثر بر واردات کاال ازجملاه تولیاد    شده در دهه شود. در مطالیات تجربی انجام خدمات تأمین می

اناد. در باین    های نسبی، نرخ تیرفه و نرخ ارز واقیی مورد تحلیل و بررسی قارار گرفتاه   ناخالص داخلی، سطح قیمت

صاد ایران نقش مهمی در مقدار و روند واردات کااال دارد  زیارا نفات، بخاش     عوامل مختلف، درآمدهای نفتی در اقت

دهد و با تغییار قیمات و یاا درآمادهای ارزی حاصال از آن، قادرت        ای از درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می عمده

کناد. بررسای    گیرد و از این طریق مقدار واردات نیاز تغییار مای    خرید کشور در بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار می

هاای   بینای قیمات   پیش دلیل تغییرات غیرقابل دهد که درآمدهای نفتی به روند درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نشان می

وجود آمدن یک فضاای نااطمیناانی در    ها سب  به های زیادی داشته است. این نوسان نفت در بازارهای جهانی، نوسان

ثیر قارار  أی مختلف اقتصادی، ازجمله بازرگانی خارجی کشور را تحات تا  ها زمینه درآمدهای نفتی آتی شده و بخش

بر اثرات مستقی  تغییر درآمادهای نفتای بار اقتصااد کشاور، فضاای نااطمیناانی حاصال از نوساان           داده است. عالوه

ثیر أحت تا درآمدهای نفتی نیز واردات کاال را برای کشوری مانند ایران که درآمدهای ارزی آن وابسته به نفت است، ت

دهد. حال پرسش اساسی در این مقاله این است کاه آیاا نااطمیناانی حاصال از نوساان درآمادهای نفتای بار          قرار می

 واردات کاال در اقتصاد ایران تأثیر دارد؟ این تأثیرگذاری در چه جهتی است؟

واریاان  شارطی    الگاوی ناهمساان  در این مقاله، پ  از محاساب  شااخص نااطمیناانی درآمادهای نفتای از طریاق       

بر واردات کاال در اقتصاد ایران  (ARDL) 2، اثر آن با استفاده از الگوی خودتوضیح وقفه گسترده(GARCH) 1یافته تیمی 

 های فصلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ( بر مبنای داده1369-1393ایران در دوره زمانی )

 . پیشینه پژوهش1

ای کاه بیضای از پژوهشاگران     گونه های فراوانی دارند  به ک و نااطمینانی، تیریفثباتی، ریس هایی نظیر شوک، بی واژه

عناوان   هاای نفات را باه    ( انحراف مییار از روند باثبات قیمت2002) 3کوپرکنند.  ها را میادل ه  ارزیابی می این واژه

هاای   هاای نفات از مادل    مات کند. وی در مطالیه خود برای تیریف روند باثبات قی نااطمینانی قیمت نفت تیریف می

GARCH های قیمات   استفاده کرده است. کوپر در این مطالیه نااطمینانی را میادل باال و پایین رفتن و درحقیقت نوسان

نیاز   5هابارد(. 1384کار گرفته شده بود )گسکری و اقبالی،  ( نیز به2001) 4پتونو  انگلداند. این تیریف از سوی  می

نااطمینانی، حالتی است که دانش فرد یا افرادی محدود است و توضایح کامال   »کند:  ه تیریف میگون نااطمینانی را این

 «.آید، ممکن نیست دست آمده یا می ای که به حالت و یا نتیجه

ریساک حاالتی از   »کناد کاه    ریسک، مفهومی نزدیک به نااطمینانی است. هابارد ریسک را به این صورت تیریف مای 
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(. 1389)زارع، « آورناد  باار مای   ثیر نامطلوب و یا زیان نامشخصی را بهأهای ممکن، ت ر آن، نتیجهنااطمینانی است که د

بینای تغییار در    صورت واریان  شرطی خطای پیش نااطمینانی قیمت نفت، به»گویند:  ( می2012) 6سرلتی و  رحمان

ناوان شااخص نااطمیناانی و    ع ، واریاان  شارطی پساماندها باه    GARCHدر الگوهاای  «. شاود  قیمت نفت محاسبه می

 (.1390شود )مهرابی بشرآبادی و جاودان،  های متغیر استفاده می نوسان

دهد که صور، مشخص و احتمال، نامشخص و یا صور و احتماال هار دو نامشاخص باشاند      نااطمینانی زمانی رخ می

افتند، مشخص نیساتند و   اتفاق می (. در شرایط نااطمینانی، یا پیشامدهای ممکن که در آینده1390)طیبی و همکاران، 

که هرکدام یاا هار    های مربوط به وقوع آنها در دستر  نیست، و هنگامی یا اگر این پیشامدها مشخص باشند، احتمال

رو فضاای نااطمیناانی بار     شود  ازایان  تر می تر و مشکل گیری در مورد آینده پینیده آید، تصمی  دو این موارد پیش می

 (.1391آبادی،  حاک  خواهد شد )جهانی حسین های اقتصادی تصمی 

هاا،   هایی در داخال و خاارا از کشاور تاأثیر ماواردی چاون نوساان        با توجه به اهمیت موضوع نااطمینانی، پژوهش

هاای   گذاری، و رشاد بخاش   نااطمینانی و تغییرات درآمدهای نفتی را بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند تولید، سرمایه

اند، که البته در این بین، موضوع اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بار واردات کااال در ایاران ماورد      همختلف بررسی کرد

درآمدهای نفتای را بار     ثیر نوسانأای تالش کرده است ت ( در مقاله1993) 7متوالیتحلیل و بررسی قرار نگرفته است. 

د تحلیل و بررسی قرار دهاد. وی رابطاه   مور (GCC)8الگوهای واردات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فار 

را بررسی کارده و باه ایان     GCCهای مختلف کاالیی با درآمدهای نفتی هریک از شش کشور عضو  بین واردات گروه

منظور با استفاده از هشت شکل از توابع واردات، کشش واردات را نسبت به تغییر درآمدهای نفتی مورد بررسی قارار  

دنبال افت قیمات نفات در    به GCCژوهش نشان داد که کاهش درآمدهای نفتی کشورهای عضو داده است. نتایج این پ

( گساترش پیادا   1974-1981های رونق ) طور کامل رابطه بین واردات و درآمد که در طول سال ، به1982اواخر سال 

( 1982-1989طاول دور  ) هاای کااالیی در    کرده بود را بر ه  زده است. درواقع، میل نهایی به واردات بیشتر گاروه 

 های نفت افزایش یافت. کاهش پیدا کرد و کشش درآمدی تقاضای واردات آنها پ  از رکود در قیمت

های قیمت نفت را بر تیدادی از متغیرهای اقتصاد کاالن کویات باا اساتفاده از      ( تأثیر نوسان2002)9االوادیو  التونی

د که در کویت درآمدهای نفتی بخش عمده واردات این کشور را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتن VAR10مدل 

 دهد. درصد تغییر ارزش واردات را توضیح می 25تا  45کند. درواقع تغییرات درآمدهای نفتی حدود  مین مالی میأت

پاذیری نارخ ارز بار تجاارت خاارجی تایلناد، ابتادا         ( برای بررسی تاأثیر نوساان  2002) 11و همکاران رحمت سیاه

بار   ARDLگیری کرده و سپ  اثر آن را با استفاده از الگاوی پویاای    اندازه GARCHپذیری را با استفاده از مدل  نوسان

هاای نارخ ارز    تجارت خارجی در این کشور بررسی کردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که افزایش نوساان 
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، پیامدهایی منفی بر صادرات و واردات تایلند باا  1997بحران مالی شرق آسیا در سال  وقوعدر طول دو دهه پیش از 

 ژاپن، و واردات تایلند از ایاالت متحده داشته است.

باا  « هاای کاالن اقتصاادی در نیجریاه     شوک قیمت نفت و فیالیت»ای با عنوان  ( در مقاله2006)12ادجوموو  اولوموال

تولید، تورم و نرخ ارز پرداختند. نتایج این پاژوهش  های فصلی، به تحلیل تأثیر تغییرات قیمت نفت بر  استفاده از داده

ثیری بار تاورم و   أدست آمده بیانگر این است که تغییرات قیمت نفت، تا  که با استفاده از روش خودتوضیح برداری به

 تولید نداشته و در مقابل، اثر میناداری بر نرخ ارز دارد.

نی درآمد و تجارت را در کشورهای پیشرو در شرق آسایا  ( موضوع اثر نوسان و نااطمینا2008) 13سادریو  ماهادوان

( بررسی کردند و نتیجه گرفتند که نااطمینانی ناشی از تحوالت اقتصاد جهانی رابط  علی بین رشد 14)ببرهای آسیایی

ات تولید ناخالص داخلی و تجارت کره را بر ه  زده، اما تأثیری بر رابط  دوجانب  بین رشد تولید با صاادرات و وارد 

 تایوان نداشته است.

تحلیل قرار دادند. آنها ارتبااط   و های نفتی بر اقتصاد ایران را مورد تجزیه ( تأثیر شوک2009) 15مارکواردتو  فرزانگان

های قیمتی نفت و متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، واردات و مخارا مصرفی عمومی را باا   پویای بین شوک

ثر واقیای،  ؤهای مثبت قیمت نفت، سب  افزایش نرخ ارز م ل کردند و نشان دادند که شوکتحلی VARاستفاده از مدل 

های منفی قیمت نفات، نارخ ارز    شود  اما شوک کاهش قیمت کاالهای وارداتی و افزایش قیمت کاالهای صادراتی می

 دهد. ثر واقیی را کاهش، و قیمت کاالهای وارداتی را افزایش میؤم

های نرخ ارز را بر رشد اقتصادی در نیجریه ماورد بررسای قارار داد.     شوک قیمت نفت و نوسان ( تأثیر2009) 16آلیو

انباشاته   ها   VAR( و روش تخمینای  1986-2007های فصلی این کشاور در باازه زماانی )    وی به این منظور، از داده

مثبتای بار رشاد اقتصاادی      های مثبت قیمت نفت و افزایش نارخ ارز اثار   استفاده کرده و نتیجه گرفته است که شوک

 اند. نیجریه داشته

های واقیی اقتصادی در ایاالت متحاده   ( در پژوهشی اثر نااطمینانی قیمت نفت را بر فیالیت2009)17سرلتی و  ایلدر

چندمتغیره مورد بررسی قرار دادند. نتایج ایان تحقیاق نشاان داد افازایش      GARCH-in-Meanبا  VARبا استفاده از مدل 

گاذاری و مصارف،    که باا شااخص تولیاد و سارمایه     های واقیی اقتصاد ایاالت متحده  ی قیمت نفت، فیالیتنااطمینان

ای مشاابه، پیامادهای نااطمیناانی     ( در مطالیه2009دهد. همننین ایلدر و سرلتی  ) را کاهش می  شوند گیری می اندازه

 دست آوردند. با تحقیق ایلدر و سرلتی  بهقیمت نفت را در کانادا مورد ارزیابی قرار داده و نتایج مشابهی 

های قیمت نفت بار متغیرهاای اقتصااد کاالن در      ثیر نوسانأبه بررسی تجربی ت VAR( با استفاده از مدل 2010)18آیتو
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روسیه پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در بلندمدت یک درصد افزایش )کااهش( در قیمات نفات،    

شاود.   درصد افزایش )کاهش( در تولید ناخالص داخلی مای  46/0درصدی نرخ ارز و  17/0منجر به کاهش )افزایش( 

شاود،   تنها باعث رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز مای  مدت افزایش قیمت نفت نه ترتی  در کوتاه همین به

 ای در نرخ تورم را ه  در پی دارد. بلکه افزایش حاشیه

باا   G-7( اثر نااطمینانی قیمت نفت را در تیادادی از کشاورهای عضاو    2010)19رانو همکا بردیندر مطالیه دیگری 

چندمتغیره مورد آزمون قرار دادند و نتیجه گرفتند، نااطمینانی قیمت نفت بار   GARCH-in-Meanبا  VARاستفاده از مدل 

و میناداری داشته اسات. اثار    )کانادا، فرانسه، انگلستان و ایاالت متحده( اثر منفی G-7کشور عضو  4تولیدات صنیتی 

( 2010)20سایالن و  برامنات تغییرات قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شامال افریقاا در مطالیاه    

های قیمت نفت بر تولید، تنها در  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از وجود اثر مثبت و مینادار شوک

 ، اردن، کویت، عمان، قطر، سوریه، تون  و امارات متحده عربی است.کشورهای الجزایر، ایران، عراق

های مختلاف مخاارا دولات     های ناشی از درآمدهای نفتی را بر گروه ای دیگر، اثر شوک ( در مطالیه2011) فرزانگان

بررسی قرار ( مورد 1959-2007در ایران با استفاده از توابع واکنش ضربه و تکنیک تجزیه واریان  طی دوره زمانی )

دهناد. اماا واکانش     توجهی نشان می های درآمد نفت واکنش قابل های نظامی دولت به شوک داد و نتیجه گرفت هزینه

 توجه نیست. های درآمد نفت قابل های غیرنظامی دولت به شوک هزینه

 VARبا استفاده از مادل  های واقیی اقتصاد جهانی  ای اثر نااطمینانی قیمت نفت را بر فیالیت ( در مطالیه2012) 21جو

( مورد بررسی قرار داد که نتایج حاصل از این تحقیاق حااکی از   1958-2008های تصادفی، در دوره زمانی ) با نوسان

 شود. گیری می های واقیی اقتصاد است که با شاخص تولیدات صنیتی اندازه اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر فیالیت

باه بررسای اثار     2008تاا   1984هاای   کشاور جهاان در طاول ساال     84های  از داده( با استفاده 2012)22هسوو  چن

هاای قیمات نفات باه فرایناد       شادن پرداختناد و نتیجاه گرفتناد کاه نوساان       های قیمت نفت بر فرایند جهانی نوسان

اده از ( باا اساتف  2013) 23و همکااران  باشاار شده در این حوزه،  های اخیر انجام زند. در پژوهش شدن لطمه می جهانی

رابط  بین نااطمینانی قیمت نفت و تیدادی از متغیرهای اقتصااد کاالن را    (SVAR)مدل خودتوضیح برداری ساختاری 

شاود تولیاد در بسایاری از     در کانادا مورد بررسی قرار دادناد و نتیجاه گرفتناد، نااطمیناانی قیمات نفات باعاث مای        

 یابد.ها ازجمله تولیدات بادوام و غیربادوام کاهش  زیربخش

بار رویکارد    ( مبتنی1982ای براسا  الگوی رشد فدر ) ( در مقاله1381) محسنیو  ابریشمیدر بین مطالیات داخلی، 

ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات نفتای و رشاد اقتصاادی در     انباشتگی سیستمی جوهانسن، به بررسی رابطه بی ه 

ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخاالص   ه بیایران پرداختند که نتایج این تحقیق حاکی از این است ک

 مدت ظاهر شده است. داخلی نداشته و این اثر تنها در کوتاه

                                                                 
19. D. Bredin and J. Elder and S. Fountas 

20. H. Berument and N.B. Ceylan 

21. Soojin Jo 

22. S. Chen and K. Hsu 

23. Bashar and Wadud and Ahmed 



زیان ناشای از نااطمیناانی درآمادهای نفتای بار رشاد اقتصاادی و        »ای با عنوان  ( در مطالیه1384ابراهیمی و سوری )

از نااطمینانی درآمدهای نفتی بار رشاد اقتصاادی در ایاران      های ناشی به بررسی زیان« ضرورت حساب ذخیره ارزی

اند. نتایج این پاژوهش نشاان    اند. آنها به این منظور از یک تابع تولید برحس  نرخ رشد متغیرها استفاده کرده پرداخته

( داشاته  1345-1379داد نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر منفی و کامالً میناداری بر رشد اقتصاادی ایاران طای دوره )   

 است.

( اثر نااطمینانی درآمدهای نفتای بار نارخ ارز در ایاران را باا اساتفاده از       1387) پور سیفیو  ختاییدر مطالیه دیگری 

اند نااطمینانی در بازار ارز کشور باعاث   جوسیلیو  بررسی کرده و نشان داده ا نمایی جوهانسون روش حداکثر درست

 شود. ارز می افزایش ریسک خریداران و فروشندگان

های قیمت نفت خام را بار عرضاه آن    ( در مطالیه خود، اثر نااطمینانی حاصل از نوسان1389) پور خانیلیو  ابونوری

نااطمیناانی   (GARCH)یافته  اند. به این منظور آنها ابتدا با استفاده از الگوی ناهمسان واریان  شرطی تیمی  بررسی کرده

طاور مجازا    نفت را محاسبه و سپ  ضرای  بلندمدت مدل را برای هر کشور و به های قیمت واقیی حاصل از نوسان

اند. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر نااطمینانی قیمت نفت  وسیله الگوی خودبازگشت وقفه توزییی، برآورد کرده به

 خام بر عرضه آن، به شکل تابع مطلوبیت آن بستگی دارد.

ثیر نوسانات صادرات نفت بر رشاد بخاش کشااورزی در ایاران باا      أت»ای با عنوان  ه( در مقال1390و همکاران ) پیری

ثبااتی   به بررسای اثار بای   « (ARDL)های توزییی  ( و با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه1982پیروی از مدل فدر )

اناد کاه شااخص     و نتیجه گرفته  ( پرداخته1350-1386صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در طول دوره زمانی )

 داری داشته است. ثباتی صادرات نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأثیر منفی و مینی بی

 هاای نارخ ارز حقیقای بار رشاد       های قیمت نفات و نوساان   ای به بررسی تأثیر شوک ( نیز در مقاله1390) ابراهیمی

GDPنفت و رشاد تولیاد، مثبات و رابطاه      کشورهای صادرکننده نفت پرداخت و نشان داد رابطه بلندمدت بین قیمت

 بلندمدت بین نرخ ارز و رشد تولید، منفی است.

( 1360-1386های نفت را بر رشاد اقتصاادی ایاران در طاول دوره )     ثباتی قیمت ( تأثیر بی1391و همکاران ) سلمانی

و  ARCHفاده از روش هاای نفات را باا اسات     ثباتی قیمات  اند. این پژوهشگران ابتدا شاخص بی مورد بررسی قرار داده

GARCH حالت با الگوی ضرای  متغیر در طول زماان، اثارات شااخص     ا برآورد کرده و سپ  با استفاده از روش فضا

ثبااتی قیمات    اند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که شاخص بای  ثباتی بر رشد اقتصادی ایران را برآورد کرده بی

 ن داشته است.نفت، اثر منفی بر رشد اقتصادی ایرا

( به بررسای اثارات نااطمیناانی نارخ ارز واقیای بار تقاضاای        1391و همکاران ) جیفری صمیمیدر مطالیه دیگری، 

اند که نااطمینانی نارخ ارز واقیای، اثاری منفای بار واردات داشاته        اند و نتیجه گرفته واردات در اقتصاد ایران پرداخته

 است.

 مدل بررسی. 2

نانی درآمدهای نفتی بر واردات کاال، نخست الگوی مربوط به نااطمینانی درآمدهای نفتی ارائاه  برای بررسی اثر نااطمی

 شود. می

 (GARCH)یافته  . الگوی ناهمسان واریان  شرطی تیمی 1-2



های اقتصادسنجی مرسوم فرض بر آن است که واریان  جزء اختالل در کل دوره زمانی نموناه ثابات اسات.     در مدل

هاایی،   های زیادی همراه هساتند و در پای آن در دوره   هایی با نوسان های زمانی اقتصادی در دوره سری اما بسیاری از

گذارند. در این شرایط، فرض وجود واریاان  ثابات یاا واریاان  همساانی برقارار        تغییرهای اندکی را پشت سر می

 نیست.

گاذاری کارد. در ایان روش،     را پایاه  ARCH25برای رهایی از این فرض محدودکننده، روش جدیدی با ناام   24انگل

طور سریالی غیرهمبسته، ولای واریاان  آن باا فارض      فرض بر این است که جمله تصادفی دارای میانگین صفر و به

بینای   وجود خطاهای پیش ARCHهای  گیرد. یکی از دالیل استفاده از مدل وجود اطالعات گذشته خود متغیر شکل می

ای که ممکن است سری یادشده در  گونه قتصادی )مانند نرخ ارز و تورم( است  بها 26های کوچک و بزرگ در خوشه

ها دارای نوساان   عبارت دیگر، در برخی سال نمایش بگذارد. به های مختلف، رفتارهای متفاوتی را از خود به طول سال

ه واریاان  در طاول روناد    رود ک های دیگر دارای نوسان زیاد باشد. در چنین شرایطی انتظار می ک  و در برخی سال

در ایان   ARCHهاای   های خطا باشد. درواقاع مزیات مادل    تصادفی سری موردنظر ثابت نبوده و تابیی از رفتار جمله

پاور و   تواند روند واریان  شرطی را با توجه به اطالعات گذشت  خود توضیح دهاد )ابوناوری، خاانیلی    است که می

 (.1388عباسی، 

پیشنهادشاده توساط انگال اسات کاه در آن واریاان  شارطی،         ARCH(q)ان  شرطی، مدل ترین مدل برای واری ساده

 باشد: بینی گذشته می میانگین وزنی مربع خطاهای پیش

(1) 

Ɛ𝑡=𝑉𝑡√𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖Ɛ𝑡−𝑖
2𝑞

𝑖=1               

 (1386است. )کازرونی و دولتی،  27فرایند نوفه سفید  𝑉𝑡 و

شده توسط انگل را توسیه دهد. وی روشی را ابداع کارد کاه براساا      ( توانست الگوی اولیه ارائه1986) 28بالرسلو

 کنی  فرایند خطا، دارای الگوی زیر باشد: باشد. فرض می ARMA29تواند یک فرایند  آن، واریان  شرطی می

(2) 
Ɛ𝑡= 𝑉𝑡√ℎ𝑡                               

𝜎vه ای ک گونه به
2 =  و 1

(3) 
ℎ𝑡=𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖ℇ𝑡−𝑖

2𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗ℎ𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=1                    

شود، ه  اجزای خودهمبسته و ها  اجازای    نامیده می  GARCH(p,q)اصطالح یافته که به تیمی  ARCH(p,q)در این مدل 

                                                                 
24. Engle 

25. Autoregressive Conditional Heteroskedastic 

26. Clusters 

27. White Noice 

28. Bollerslev 

29. Autoregressive Moving Average 



 (.2004، 30ندر شوند )ا میانگین متحرک در میادله واریان  ظاهر می

ℇ𝑡−𝑖شرط الزم برای مثبت بودن واریان  شرطی، مثبت بودن تمام ضرای  
 است. یینی باید داشته باشی : ℎ𝑡−𝑗 و  2

∀ i=1, 2, … , q       𝛼𝑖<0          و           ∀ j=1, 2, … , p       𝛽𝑗<0 

پاذیری شارطی    ترین شاکل نوساان   (. عمومی1388پور و عباسی،  انیلی)ابونوری، خ 𝛼0> 0همننین باید داشته باشی :

GARCH(1,1) شود: شکل زیر ارائه می به 

(4) 
ℎ𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1Ɛ𝑡−1

2 + 𝛽1ℎ𝑡−1               
شاود   بیازین اساتفاده مای    ا زتاز مییارهاای آکائیاک و شاوار    GARCHیا  ARCHترین مدل  دست آوردن مناس  برای به

 (.1386)کازرونی و دولتی، 

 (ARDL). الگوی خودتوضیح وقفه گسترده 2-2

های  توان از روش مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگو می منظور بررسی روابط بلندمدت و کوتاه به

ده کارد.  اساتفا  (ECM) 31های تصحیح خطا مانند ساازوکار تصاحیح خطاا    گرنجر و مدل ا مانند روش انگل جمیی ه 

ای کااه توزیااع حاادی  گونااه هااای زیااادی اساات، بااه گرنجاار دارای محاادودیت ا انگاال جمیاای هاا اسااتفاده از روش 

هاای   های حداقل مربیات در آن غیرنرمال هستند  که بر این اسا  انجام آزمون فرضیه با استفاده از آماره برآوردکننده

اساتوار اسات و در    جمیای  ها  فارض وجاود یاک باردار      اعتبار خواهد بود. همننین، این روش بر پیش میمول، بی

وجود داشاته باشاد، اساتفاده از ایان روش موجا  ناکاارایی خواهاد شاد.          جمیی ه شرایطی که بیش از یک بردار 

های دیگاری مانناد روش    توان از روش گرنجر، می ا ها در استفاده از روش انگل منظور برطرف کردن این محدودیت به

 جمیای  ها  استفاده کرد. در استفاده از این رهیافت به یکسان بودن درجاه   (ARDL)فه گسترده خودتوضیح برداری وق

هاای بلندمادت و    گرنجر ضروری است، نیازی نیست. همنناین، در ایان روش ضاری     ا متغیرها، که در روش انگل

خودهمبستگی نیز رفع زمان برآورد شده و مشکالت مربوط به حذف متغیرها و  طور ه  مدت موجود در مدل به کوتاه

دلیال پرهیاز از مشاکالتی همناون خودهمبساتگی و       ، باه ARDLشود. درنتیجه، برآوردگرهاای حاصال از روش    می

(. با این توضیح در این مقاله، پ  از محاسبه شاخص 1389پور،  زایی، نااری  و کارا هستند )ابونوری و خانیلی درون

بر واردات کاال مورد بررسی  (ARDL)اده از الگوی خودتوضیح وقفه گسترده نااطمینانی درآمدهای نفتی، اثر آن با استف

 گیرد به این شکل است: گیرد. بر این اسا ، مدلی که برای واردات کاال تصریح و مورد برآورد قرار می قرار می

(5) 
𝐿𝑀𝑡=𝛼0 + ∑ 𝛼𝑗

𝑝
𝑗=1 𝐿𝑀𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽1𝑗

𝑞1
𝑗=0 𝐿𝑌𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽2𝑗

𝑞2
𝑗=0 𝐿𝑈𝑁𝐶𝑅𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽3𝑗

𝑞3
𝑗=0 𝐿𝑃𝑡−𝑗 + 𝜃0𝑇 + 𝑉𝑡                            

ترتی  واردات کاال )به دالر(، درآمدهای نفتی )به دالر(، نااطمیناانی درآمادهای    به LM ،LY ،LUNCR ،LPدر این تابع، 

صاورت لگااریتمی وارد    هستند و تمام متغیرها به (P=PM/PD)تی به کاالهای داخلی نفتی و قیمت نسبی کاالهای واردا

باین متغیرهاای    جمیای  ها  اند. پیش از بحث درباره رابطه بلندمدت متغیرهای الگاو، الزم اسات از وجاود     مدل شده

ت تیادل بلندمدت سم های توزییی به موجود اطمینان حاصل شود، زیرا برای آنکه الگوی پویای خودبازگشت با وقفه

∑)تیداد وقفه( متغیر وابساته   pگرایش داشته باشد، باید مجموع ضرای  باوقف  ) ɸ̂𝑖)
𝑝
𝑖=1     در الگاوی پویاای بارآوردی

                                                                 
30. Walter Enders 

31. Error Correction Model 



در الگاوی خودبازگشات وقفاه تاوزییی، آزماون       جمیای  ها  تر از یک باشد. بنابراین، بارای آزماون وجاود     کوچک

 های زیر الزم است: فرضیه

𝐻0 : ∑ ɸ̂𝑖 − 1

𝑝

𝑖=1

⩾ 0   

𝐻1: ∑ ɸ̂𝑖 − 1 < 0

𝑝

𝑖=1

 

 شود: صورت زیر محاسبه می موردنیاز برای انجام آزمون باال به tکمیت آماره 

(6) 

t =
∑ ɸ̂𝑖

𝑝
𝑖=1 −1

∑ 𝑆𝐸ɸ̂𝑖
𝑝
𝑖=1

                     

 ست.ام اiانحراف مییار متغیر وابسته در وقفه  SEɸ̂𝑖که در آن 

شود. چناننه مقدار آمااره   (، مقایسه می1992) 34و مستر 33، دوالدو32( با کمیت بحرانی بنرجی6مقدار آماره رابطه )

t تر از مقدار بحرانی باشد، فرضیه  آمده بزرگ دست به𝐻0  ( رد شده و وجاود رابطاه تیاادلی بلندمادت     جمیی ه )نبود

ان به بررسی رابطه تیادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو پرداخات )ابوناوری   تو ، می𝐻0شود. پ  با رد فرضیه  یید میأت

 (.1389پور،  و خانیلی

 . تخمین مدل و تحلیل تجربی3

اطالعات فصلی، متغیر درآمدهای نفتی را  GARCHبرای استخراا شاخص نااطمینانی درآمدهای نفتی از طریق الگوی 

گیری . به این منظور ابتدا پایایی ساری زماانی درآمادهای     ( درنظر می1369-1393در اقتصاد ایران و در دوره زمانی )

دهاد کاه ساری     نشان می (ADF) 35یافته فولر تیمی  نفتی بررسی شده است. نتایج آزمون پایایی از طریق آزمون دیکی

های نفتی بارآورد  ای برای تبیین رفتار درآمد ابتدا باید مدل اولیهGARCH درآمدهای نفتی پایا است. در تخمین الگوی 

، بهتارین مادلی کاه بارای     37بیازین  ا زتو شوار 36مییارهای آکائیک 𝑅2 ،�̅�2،نگار،  شود. با استفاده از نمودار همبستگی

 𝑅2 �̅�2،اسات. در ایان مادل     ARMA(1,1)برآورد تابع رفتاری درآمدهای نفتی در دوره موردمطالیه انتخاب شد، مادل  

پایش از  اناد.   هاای رقیا  داشاته    بیزین کمترین مقدار را نسبت به مادل  ا زتمییارهای آکائیک و شواربیشترین مقدار و 

باید از وجود اثرات آرچ و همننین فقدان خودهمبستگی در پساماند مادل درآمادهای نفتای      GARCHبرآورد الگوی 

 38گاودفری  ا نفتی، آزمون باراش اطمینان یافت. برای بررسی وجود یا نبود خودهمبستگی در پسماند مدل درآمدهای 

 کند که خودهمبستگی وجود ندارد. گیرد. فرضیه صفر این آزمون بیان می مورد استفاده قرار می

 Breusch-Godfrey(. نتایج آزمون 1جدول شماره )

                                                                 
32. Banerjee 

33. Dolado 

34. Mestre 

35. Augmented Dickey- Fuller 

36. Akaike 

37. Schwarz-Bayesian 

38. Breusch-Godfrey 



 آماره آماره محاسباتی داری سطح مینی

191/0 68/1 F-statistic 

180/0 42/3 Obs*R-squared 

 ی پژوهشها خذ: یافتهأم

همننین در مرحله بیاد  شود.  یید میأبر نبود خودهمبستگی ت کند که فرض صفر مبنی ( بیان می1نتایج جدول شماره )

 شرح زیر است. آمده به دست بررسی شده و نتایج به LM ARCHآزمون  ARCHمنظور بررسی وجود یا فقدان اثرات  به

 LM ARCH(. نتایج آزمون 2جدول شماره )

 آماره آماره محاسباتی ارید سطح مینی

008/0 37/7 F-statistic 

008/0 94/6 Obs*R-squared 

 های پژوهش خذ: یافتهأم

شاود  اماا    کند که پویایی در میادله واریان  وجود ندارد و اثرات آرچ مشااهده نمای   فرضیه صفر این آزمون بیان می

اثارات   ARMA(1,1)شده اسات و در پساماند مادل     بر عدم وجود اثرات آرچ رد براسا  جدول باال، فرض صفر مبنی

سازی نااطمیناانی ناشای از واریاان  ناهمساانی در      توان به مدل یید وجود اثرات آرچ میأآرچ موجود است. پ  از ت

از دو جازء   GARCHاساتفاده شاده اسات. الگاوی      GARCHسری درآمدهای نفتی پرداخت. به این منظاور از الگاوی   

شوند کاه   هایی در الگو ظاهر می تشکیل شده است که هر دو جزء با وقفه 39اریان  شرطیخودتوضیح پسماندها و و

بیازین، الگاوی    ا کنند. با توجه به حداقل مقدار مییارهای آکائیک و شاوارز  های بهینه، مرتبه الگو را تییین می این وقفه

GARCH(1,1) بارازش الگاوی    عنوان الگوی بهینه مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از بهGARCH(1,1)   در جادول

 ( خالصه شده است.3شماره )

 GARCH(1,1)(. نتایج برآورد الگوی 3جدول شماره )

سطح 

 احتمال

  ضرای  انحراف مییار zآماره 

  میادله میانگین 

000/0 71/7 6/610 7/4710 C 

000/0 87/7 103/0 817 /0 AR(1) 

016/0 -39/2 199/0 477/0- MA(1) 

  له واریان میاد 

187/0 31/1 5/434038 4/571938 C 

015/0 42/2 272/0 661/0 RESID(-

1)^2 

001/0 26/3 134/0 438/0 GARCH(-

1) 

                                                                 
39. Conditional Variance 



 های پژوهش خذ: یافتهأم

شاود کاه    های متغیر استفاده می عنوان شاخص نااطمینانی و نوسان ، واریان  شرطی پسماندها بهGARCHدر الگوهای 

اثر این شااخص بار واردات کااال     ARDLاز این رویه استفاده شده است. سپ  با استفاده از الگوی در این مطالیه نیز 

متغیرهای مدل واردات کاال مورد بررسی قارار   40، پایاییARDLمورد بررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگوی 

و  LYدهاد کاه متغیرهاای     است، نشان مای  ( آمده4یافته که در جدول شماره ) فولر تیمی  گیرد. نتایج آزمون دیکی می

LUNCR  در سطح پایا هستند، اما متغیرهایLM ،LP    شاوند. البتاه    گیاری پایاا مای    باار تفاضال   ناپایا هساتند و باا یاک

انباشاتگی ایان اسات کاه روش      هاای ها    در باین روش  ARDLگونه که پیش از این بیان شد، مزیت مه  روش  همان

 هستند، کاربرد دارد. I(0)یا  I(1)که متغیرهای مدل، یادشده بدون درنظر گرفتن این

 41(. نتایج آزمون پایایی متغیرها4جدول شماره )

مقدار بحرانی در  ADFآماره  متغیر

 درصد 5سطح 

 نتیجه آزمون

LY(C) 29/4- 89/2- پایا 
LUNCR (C) 90/4- 89/2- پایا 

LM 
DLM 05/1- 

09/4- 

94/1- 

94/1- 

 ناپایا 

 پایا
LP 

DLP 65/0- 

85/3- 

94/1- 

94/1- 

 ناپایا

 پایا

 های پژوهش خذ: یافتهأم

بیازین،   ا توان براسا  یکی از مییارهای آکائیاک، شاوارز   های بهینه مربوط به متغیرها در الگوی پویا را می تیداد وقفه

بهیناه از مییاار   هاای   تییین کرد. در این مطالیه برای تییین تیداد وقفاه  43شده یا ضری  تییین تیدیل 42کوئین ا حنان

 100هاایی باا کمتار از     کند و درنتیجاه بارای نموناه    جویی می ها صرفه بیزین استفاده کردی  که در تیداد وقفه ا شوارز

تخمین زده  Microfit(4)افزار  به کمک نرمARDL های بهینه، مدل  مشاهده، بسیار مناس  است. پ  از تییین تیداد وقفه

 ( ارائه شده است.5ول شماره )شد که نتایج حاصل از آن در جد

 )مربوط به واردات کاال( ARDL(1,0,0,0)(. برآورد الگوی پویای 5جدول شماره )

 متغیرها ضرای  آماره آزمون ]احتمال[

07/9[000/0] 587/0 LM (-1) 

12/3 [003/0] 280/0 LY 

15/4[000/0] 094/0 LUNCR 

                                                                 
40. Stationary 

41.C  أبیانگر عرض از مبد ،T  متغیر روند وD .عملگر وقفه است 
42. Hannan-Quinn 

43. R-Bar Squared 



99/6- [000/0] 487/0- LP 

51/5[000/0] 67/5 𝛼0 

07/2[042/0] 011/0 T 

   𝑅2 =99/0                          Durbin ʹs h-St. = 

543/1[123/0]  

   F=6/1862 [000/0]                     Serial Correlation  

= 271/6[180/0] 

 های پژوهش خذ: یافتهأم

 95در مادل واردات کااال در ساطح اطمیناان      شود، تمام متغیرهاای موجاود   گونه که در جدول باال مالحظه می همان

 Fشاده اسات. آمااره     دهندگی بسیار خوب الگوی تصریح دهند  توضیح نشان 𝑅2درصد مینادار هستند. همننین آماره 

کند. باا توجاه باه اینکاه در الگاوی       یید میأآمده نیز مینادار بودن کل ضرای  را در الگوی برآوردشده کامالً ت دست به

واتساون   ا توان از آماره دورباین  عنوان متغیر توضیحی وارد شده است، لذا نمی ه، متغیر وابسته با یک وقفه بهبرآوردشد

کاربرد دارد کاه براساا     h-Durbinبرای آزمون مشکل خودهمبستگی بین پسماندها استفاده کرد. در این حالت آماره 

ین پساماندها پذیرفتاه شاد و همنناین آزماون ضاری        بر نبودن خودهمبستگی ب آماره این آزمون، فرضیه صفر مبنی

دهاد کاه    ( نشاان مای  5شاده در جادول شاماره )    آن را تأیید کرد. نتایج مربوط به الگاوی پویاای ارائاه    (LM)الگرانژ 

درآمدهای نفتی و نااطمینانی درآمدهای نفتی بر واردات کاال تأثیر مثبت و میناداری دارند. با افزایش درآمدهای نفتی، 

یابد و موج  افزایش خرید کاال و خدمات از بازارهای جهانی یا افزایش واردات  انات درآمدی کشور افزایش میامک

شود. همننین با افزایش نااطمینانی درآمدهای نفتی، ریسک و عدم اطمینان از دریافات درآمادهای نفتای افازایش      می

شی از آن باه کاالهاای ضاروری و ماواد اولیاه موردنیااز       رود واردات کاال که بخ یابد که در این شرایط، انتظار می می

های تولیدی اختصاص دارد، افزایش یابد تا از این طریق نیازهای داخلی واحدهای اقتصاادی تاأمین شاود و در     بنگاه

وجود آید. قیمت نسبی کاالهای وارداتی باه کاالهاای داخلای تاأثیر منفای و مینااداری بار         این راه اختالل کمتری به

یاباد. همنناین    که با افزایش قیمت نسبی کاالهای وارداتی، تقاضا برای واردات کاهش مای  نحوی ات کاال دارد  بهوارد

تاوان وجاود    ثیر خودش است. یکی از مزایای برآورد الگوی پویا این است کاه مای  أواردات کاال با یک وقفه تحت ت

شده توساط بنرجای، دوالدو و مساتر کاه      ر از روش ارائهرابطه تیادلی بلندمدت را مورد آزمون قرار داد. برای این کا

سمت تیادل بلندمدت گرایش یاباد،   پیش از این بیان شد استفاده شده است. طبق این آزمون شرط اینکه رابطه پویا به

ه آمد دست به tاین است که مجموع ضرای  با وقفه متغیر وابسته در الگوی پویای برآوردشده کمتر از یک باشد. آماره 

 در این آزمون عبارت است از:

45/6- =t = 
1-587/0

064/0
  

توان نتیجه گرفت که فرضایه   شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر می آمده با کمیت بحرانی بیان دست با مقایسه آماره به

هاای الگاوی   بین متغیرهای الگو رد شده و درنتیجه یک رابطه تیادلی بلندمدت بین متغیر جمیی ه بر نبود  صفر مبنی

 دهد. آمده از رابطه تیادلی بلندمدت را نشان می دست ( نتایج به6واردات کاال وجود دارد. جدول شماره )

 (. نتایج ضرای  بلندمدت برآوردی6جدول شماره )



آماره  ]احتمال[

 آزمون

 متغیرها ضرای 

67/2 [009/0] 681/0 LY 

18/4 [000/0] 228/0 LUNCR 

70/7- [000/0] 18/1- LP 

34/9 [000/0] 76/13 𝛼0 

65/2 [010/0] 028/0 T 

 های پژوهش خذ: یافتهأم

دهد که نااطمینانی درآمدهای نفتی بر واردات کاال اثری مثبت و مینادار دارد کاه   ( نشان می6اطالعات جدول شماره )

گریزناد.   م و دولات ریساک  رساد مارد   نظر مای  دست آمده است  چون در شرایط عمومی به این یافته مطابق انتظار به

ای که دولت از تأمین درآمدهای نفتی آیناد    گونه کند، به که درآمدهای حاصل از صادرات نفتی نوسان پیدا می هنگامی

یابد تا از ایان   دهد که در آینده درآمدهای نفتی کمتر شود، واردات کاالها افزایش می خود مطمئن نیست و احتمال می

تاوان گفات    های برآوردی مای  دست آید. در تفسیر هریک از ضری  اساسی کشور اطمینان بهطریق در تأمین نیازهای 

طاور   دهنده این است که در بلندمدت یک درصاد افازایش در نااطمیناانی درآمادهای نفتای باه       نشان LUNCRضری  

ناامطمئنی را   درصدی واردات کاال خواهد شد. نااطمینانی از درآمدهای نفتای، فضاای   228/0متوسط موج  افزایش 

های واردات کاالها ازجملاه کاالهاای    آورد که در این شرایط، هزینه وجود می های ارزی کشور به در در زمینه دریافت

 یابد و این نااطمینانی میل به واردات کااال را بیشاتر خواهاد کارد. ضاری        ای افزایش می ضروری مصرفی و واسطه

LYطاور متوساط    در بلندمدت یک درصد افزایش در درآمادهای نفتای باه    دهند  این است که در مدل برآوردی نشان

درصدی واردات کاال خواهد شد. افزایش درآمدهای نفتی، قدرت خریاد کشاور از بازارهاای     681/0موج  افزایش 

توجیاه اسات: باا     دهد و موج  افزایش واردات کاال خواهد شد. این یافته از دو طریق قابال  المللی را افزایش می بین

کاه در نتیجا     عرضه ارز افزایش و در پی آن نرخ ارز کاهش خواهد یافتافزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، 

 دنباال افازایش درآمادهای نفتای     شاود. همنناین باه    آن، قیمت نسبی کاالهای وارداتی کاهش و واردات تشویق مای 

کند کاه   بیان میLP ش یابد. همننین ضری  صورت ممکن است واردات کاال افزای که در این یابد نقدینگی افزایش می

طاور متوساط    در بلندمدت یک درصد افزایش در قیمت نسبی کاالهای وارداتی به کاالهاای تولیدشاده در داخال باه    

که قیمت کاالهای وارداتی نسبت به قیمات   ( درصدی واردات کاال خواهد شد. درواقع هنگامی-18/1موج  کاهش )

 .یابد ، با کاهش تقاضای کاالی خارجی، واردات کاال به کشور کاهش میتر شود کاالهای داخلی گران

 (ECM. برآورد الگوی تصحیح خطا )1-3

مدت متغیرها و مقادیر تیادلی بلندمادت آنهاا را ماورد بررسای قارار       های کوتاه الگوی تصحیح خطا رابط  بین نوسان

عناوان   با یک وقفه زمانی باه  جمیی ه به رگرسیون های خطای مربوط  دهد. برای ارائ  الگوی تصحیح خطا، جمله می

آماده از تخماین    دسات  گیرد. نتایج باه  دهنده در کنار تفاضل مرتبه اول سایر متغیرهای الگو قرار می یک متغیر توضیح

 ( ارائه شده است.7الگوی تصحیح خطا در جدول شماره )

 ال(. برآورد الگوی تصحیح خطا مربوط به واردات کا7جدول شماره )



آماره  ]احتمال[

 آزمون

 متغیرها ضرای 

12/3 [003/0] 280/0 dLY 

15/4 [000/0] 094/0 dLUNCR 

99/6- [000/0] 487/0- d𝐿𝑃 

51/5 [000/0] 67/5 d𝛼0 

07/2 [042/0] 011/0 D𝑇 

36/6 -[000/0] 412/0- ecm(-1) 

 های پژوهش خذ: یافتهأم

تصاحیح خطاای بارآوردی از لحااظ آمااری میناادار و دارای عالمات        در الگوی  (ECM)ضری  جمله تصحیح خطا 

از اخاتالف باین مقادار     41/0دهد که در هار دوره   ( است، نشان می-41/0که ) موردانتظار )منفی( است. این ضری 

ت واقیی و بلندمدت یا تیادلی واردات کاال حذف و تیدیل شده و از این طریق واردات کاال به مقدار تیادلی بلندماد 

 شود. خود نزدیک می

 گیری نتیجه

اثر نااطمیناانی   ARDLبا توجه به اهمیت نقش درآمدهای نفتی در میزان واردات کاال در این مقاله، با استفاده از روش 

( برای اقتصاد ایران بررسی شد. نتاایج حاصال از مادل    1369-1393درآمدهای نفتی بر واردات کاال در دوره زمانی )

داری با نااطمینانی درآمدهای نفتی و درآمادهای   رآوردی نشان داد واردات کاال رابطه مثبت و مینیتیادلی بلندمدت ب

آماده از   دسات  دار اسات. براساا  نتاایج باه     منفی و مینای   نفتی دارد و با قیمت نسبی کاالهای وارداتی، دارای رابطه

ی، درآمادهای نفتای، قیمات نسابی کاالهاای      تخمین این مدل، کشش واردات کاال نسبت به نااطمینانی درآمدهای نفت

ترتی  یکی عوامل اثرگذار بر روند واردات کااال در کشاور،    این است. به (-18/1)و  681/0، 228/0 ترتی  وارداتی به

تاوجهی از واردات کشاور از محال درآمادهای ارزی      نااطمینانی درآمدهای نفتی است. با توجه به اینکه حجا  قابال  

گیاری در   بینی افزایش )کاهش( درآمدهای نفتای منجار باه تصامی      شود. پیش مین مالی میأت تحاصل از صادرات نف

هاای درآمادهای نفتای،     شود. در این راستا، فضای نااطمینانی ناشی از نوسان مورد میزان واردات کاالهای مختلف می

  اقدام باه خریاد بیشاتر کااال از     گذاران ترجیح دهند با استفاده از ابزارهای سیاستی مناس شود که سیاست موج  می

بازارهای جهانی و واردات بیشتر کاال کنند تا از این طریق تقاضای داخل ازجمله نیاز تولیدکنندگان باه واردات ماواد   

کنندگان به مصرف برخی از کاالها در داخل تأمین شود و شارایط باثبااتی در    ای و نیاز مصرف اولیه و کاالهای واسطه

کند که یکای   وجود آید. درواقع نااطمینانی از درآمدهای نفتی نیز، واردات کاال به کشور را محدود نمی بازار داخلی به

ای اسات. در بخاش    از دالیل آن تقاضای گسترده داخل برای کاالهای خاارجی اعا  از کاالهاای مصارفی و واساطه     

آماده از   دست شد که براسا  نتایج به دیگری از مقاله، الگوی تصحیح خطای مربوط به مدل تیادلی بلندمدت برآورد

دست آمد. این ضاری  از لحااظ آمااری میناادار و دارای عالمات ماورد        به( -41/0) آن، ضری  جمله تصحیح خطا

از انحراف واردات واقیی کاال نسبت به مقادار تیاادلی آن در    41/0 دهد در هر دوره است که نشان می( منفی)انتظار 

 شود. قیی به مقدار تیادل بلندمدت آن نزدیک میبلندمدت حذف و واردات وا
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