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 چكيده
پایـداری   واردات و آزمـون       ارزیابی رابطه بلندمدت بین صادرات و      ،هدف اصلی این مقاله   

بـرای  . باشـد    مـی  1998-1960هـای    کسری خارجی در کشورهای عضو اوپک طـی سـال         
نتایج به دسـت آمـده   . رسیدن به این هدف از روش همگرایی یوهانسن استفاده شده است         

نشان داده که رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده در کشـورهای جمهـوری اسـالمی                
دی، کویت و گابن وجود نداشـته و در کشـورهای انـدونزی، امـارات،          ایران، عربستان سعو  

به دلیـل   (در کشورهای عراق، لیبی و قطر       . الجزایر و نیجریه این رابطه مشاهده شده است       
این رابطه قابـل    ) به دلیل مانا بودن متغیرها    (و ونزوئال و اکوادور     ) ها  عدم دسترسی به داده   

                                                           
 Sustainability ترجمه شده و كلمه پايداري در اين مقاله جايگزين كلمه لفضي  اين كلمه به صورت تحت. ۱

 .آمده است
 عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه شيراز *
  عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز و دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه اصفهان* *
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ــت   ــوده اس ــی نب ــه همگر . بررس ــود رابط ــت    نب ــی اس ــدین معن ــا ب ــین متغیره ــی ب  ای
 .های تجاری ایجادکرد  در سیاستینیست و باید تغییراتپایدار که کسری خارجی 

 

  مقدمه.١
كسري حساب جـاري يـا كسـري        ( كسري خارجي    ١يپايدارمين شرط   أكشورهاي در حال توسعه در ت     

ـ   لتناتواني دو. دارنداي   مشكالت قابل مالحظه  ) كسري بودجه (و داخلي   ) تجاري مين شـرايط  أهـا در ت

 ،هـا  پرداخت  اشاره تلويحي به اين مطلب دارد كه جهت برقراري تعادل در تراز،كسري خارجي پايداري

ـ     ها نمي  اما بايد توجه داشت كه دولت     . استمي ورود سرمايه    ينياز به جريان دا    مين مـالي   أتوانند براي ت

مين أكه به ت ايه استقراض نمايند، همچنانكسري تجاري خود به طور نامحدود از بازارهاي جهاني سرم       

 .٢)۲۰۰۱ژا، (قادر نيستند مالي نامحدود كسري بودجه از بازارهاي داخلي 

مين أ ت٣ است كه بتوان آن را از طريق مازادهاي آتي تجاريپايدار كسري خارجي تنها در صورتي

هـاي    اقتصـادسنــجي سـري  هاي ، با استفاده از روشپايداريدر متون موجود، آزمون شرط     . مالي كرد 

 و ساير افراد همانند بهمني      )۱۹۹۲( ٥توان به كار پيشرو هاستد       صورت گرفته است كه مي     ٤زماني نامانا 

 هاي ريشه آزمون.  اشاره كرد)۲۰۰۱( و ژا   ،  )۱۹۹۹ (٧ها، سين )۱۹۹۶( و همكاران    ٦، ويو )۱۹۹۴(اسكويي  

 . اين مطالعات بوده استهاي مرسوم مورد استفاده در ، آزمون٨واحد و همگرايي 

پايـداري  مقاله حاضر با هدف شناسايي رابطه بلندمدت بـين صـادرات و واردات و آزمـون شـرط                   
 ، دوم اين مقاله   بخش.  تنظيم شده است   بخشكسري حساب جاري در كشورهاي عضو اوپك، در پنج          

مباني بخش سوم، . دكن را بررسي مينتايج تحقيقات انجام شده در اين زمينه در ساير كشورهاي جهان 
نظـر و خـواص    هاي مورد هاي مورد استفاده در سال     داده ،بخش چهارم . گيرد  مي را دربر نظري تحقيق   

                                                           
١. Sustainability Condition 
٢ . Jha 
٣. Future Trade Surpluses 
۴. Non-Stationary Time Series Econometrics 
۵ . Husted 
۶ . Wu 
٧ . Sinha 
٨. Cointegration 
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بنـدي و     جمـع . دهـد   ارائـه مـي   را  هـا     و نتايج تجربي حاصـل از آزمـون        را بررسي كرده  آماري متغيرها   
 .شود بيان ميدر بخش پنجم نيز  مطالعه هايپيشنهاد
 

 يقات انجام شده مروري بر تحق.٢

 با كار پيشرو خود به بررسي رابطه تعادلي بلندمـدت بـين صـادرات و واردات كاالهـا و                   )۱۹۹۲(هاستد  
هاي فصلي صادرات كاالهـا و خـدمات و واردات            وي بر اساس داده   . خدمات در اياالت متحده پرداخت    

هاي ريشه   و آزمون  ۴: ۱۹۸۹-۱: ۱۹۶۷اضافه خالص پرداختي به عوامل طي دوره        ه  كاالها و خدمات ب   
 : واحد و همگرايي به نتايج زير دست يافته است

هاي همگرايي با اسـتفاده از روش انگـل گرنجـر و بـدون در نظـر گـرفتن                     نتايج تخمين رگرسيون   .۱
اي در اياالت متحده طي دوره        اي بين دوره     نشان داده است كه محدوديت بودجه      ١شكستگي ساختاري 

نيست، زيرا رابطه بلندمدتي بين متغيرهاي ذكر شـده         پايدار   حساب جاري     نقض شده و كسري    مذكور،
 .مشاهده نشده است

 با معيارهاي متعـدد از صـادرات و واردات و بـا در نظـر گـرفتن شكسـتگي سـاختاري يـك رابطـه               .٢
 .همگرايي بين متغيرها مشاهده شده است

، ۴: ۱۹۹۴ – ۴: ۱۹۷۳هاي فصـلي دوره      ويو و همكاران نيز به تبعيت از هاستد، با استفاده از داده           
) ٧-Gكشورهاي صنعتي جزو گـروه      (مريكا و كانادا    امعيارهاي مختلف از صادرات و واردات كشورهاي        

انـد كـه      هانسن به اين نتيجـه رسـيده       -اندريوز، يوهانسن و گريگوري    -هاي همگرايي زيوت   و آزمون 
 كسـري حسـاب جـاري       از اين رو،  جود ندارد و    بين متغيرها و  ) رابطه تعادلي بلندمدت  (رابطه همگرايي   

هـاي   ايـن نتـايج در دو حالـت آزمـون         . باشدپايدار  تواند در آينده      هاي گذشته نمي    تجربه شده در دوره   
 .هاي ساختاري و بدون حضور آنها يكسان بوده است)شكستگي(همگرايي در حضور تغيير جهت 

بلندمـدت بـين صـادرات و واردات در يـك           ، از رابطه پيشنهادي هاستد براي آزمون رابطـه          سينها
-۱۹۵۳هـاي    وي با استفاده از اطالعات سـري زمـاني سـال          . كشور درحال توسعه استفاده كرده است     

كشور پاكستان و معيارهاي مختلف به اين نتيجه رسيده است كـه رابطـه بلندمـدتي بـين ايـن                     ۱۹۹۴
 .متغيرها وجود ندارد

                                                           
١. Structural Breaks 
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 كشور در حال توسـعه  بيست و ششاز  ۱۹۹۸-۱۹۵۲ي ها براساس اطالعات سري زماني سال    ،ژا
در ايـن مطالعـه رابطـه       . كم و متوسط و معيارهاي مختلف به نتايج متفاوتي دست يافته است            با درآمد 

تعادلي بلندمدت بين متغيرهاي صادرات و واردات تنها در كشورهاي كاستاريكا، دومينـيكن، گواتمـاال،               
النكا، تانزانيا، تايلند و زامبيا وجود داشته          پاكستان، فيليپين، سري   اندونزي، ساحل عاج، موركو، نيجريه،    

نتـايج ايـن مطالعـه بـراي     . و در بقيه كشورها يا اين ارتباط وجود نداشته و يا قابل بررسي نبوده اسـت     
 . برخالف نتايج مطالعه سينها بوده است۱۹۹۸-۱۹۶۲هاي  كشور پاكستان با استفاده از اطالعات سال

اي در اقتصاد ايران وجود ندارد و هـدف ايـن             مطالعهدر اين باره،    عمل آمده،   ه  هاي ب  يطبق بررس 
 .مطالعه پر كردن اين شكاف بوده است

 

  مباني نظري تحقيق.۳

پايداري يا عدم پايداري  جهت بررسي رابطه تعادلي بلندمدت بين صادرات و واردات و استنباط در مورد              
 .اي را به شرح ذيل ارائه داده است دهكسري حساب جاري، هاستد تحليل سا

فرض كنيد در يك اقتصاد كوچك و باز تنها يك كاالي مركب توليد و صادر شده و دولت در اين       
اي كه قادر به قرض گـرفتن و وام دادن            همچنين فرض كنيد مصرف كننده نماينده     . اقتصاد وجود دارد  

. شـود   اي، با نرخ بهره جهاني مواجه مي        ي يك دوره  در بازارهاي جهاني است، با استفاده از ابزارهاي مال        
انداز شده و مصرف كننده مطلوبيت خود در طول           شود كه منابع كارگزار صرف مصرف و پس         فرض مي 

محدوديت بودجه در دوره جاري براي اين فرد بـه          . كند  زندگي را مقيد به محدوديت بودجه حداكثر مي       
 :استصورت زير 

)۱(      ١٠٠٠٠٠ )١( −+−−+= BrIBYC 

 :كه در آن

Cمصرف جاري:  ٠ 

Yتوليد: ٠ 

Iگذاري سرمايه:  ٠ 

rنرخ بهره جهاني يكساله:  ٠ 
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Bتواند مثبت يا منفي باشد اين عدد مي(المللي  استقراض بين:  ٠( 
(١+r)B-ميزان بدهي كارگزار نماينده كه متناظر با بدهي خارجي كشور است:  ١. 

 
اي دوره بـه   هاي بودجه بنابراين با تركيب محدوديت. صادق باشداي  بايد براي هر دوره   ) ١ (معادله
 :اي اقتصاد را به صورت زير نوشت اي بين دوره توان محدوديت بودجه دوره مي

)۲ (          ∑
∞

=
∞→

+=
١

٠٠ lim
t

nnnt BTAB µµ 

)(كه در آن     tttttt ICYMXTA  واردات  Mt صـادرات و     t  ،Xt تراز تجاري در دوره      =−=−−

 تعريف شده و λ مقدار اوليه tضرب  ل تنزيلي است كه به صورت حاصل عامµtبوده و 
٠

٠ ١
١

r+
=λ 

nnnدر صورت صفر بودن مقـدار       . است
Bµ

∞→
lim    دهـد كـه مقـدار اسـتقراض          نشـان مـي   ) ٢(، معادلـه

 .ي آتي استتجار) هاي كسري(كشور در بازارهاي بين المللي معادل ارزش فعلي مازادهاي ) هاي وام(
. را دوبـاره بنويسـيم  ) ١(براي استخراج يك الگوي تجربي و قابل آزمون ضروري است كه معادله   

را ) ١(در ايـن صـورت معادلـه     .  اسـت  ١"rمانا با ميانگين غيرشـرطي      "فرض كنيد كه نرخ بهره جهاني       
 :توان به صورت زير بيان كرد مي

)۳(              tttt BXBrZ +=++ −١(١(  

)(١ در آن    كه −−+= tttt BrrMZ را حـل   ) ٣(معادلـه   ) ۱۹۹۱ (٢راش بـه تبعيـت از       هاستد.  است
 :كرده و معادله زير را به دست آورده است

)۴ (           [ ]∑
∞

=
+

+

∞→++
−

− +∆−∆+=+
٠

١
١ lim

j
jt

jt

jjtjt
i

tttt BZXXBrM λλ 

كه در آن    
r+

=
١
١λ   خـارج  بيانگر م ) ٤(سمت چپ معادله    . است تفاضل مرتبه اول     دهنده  نشان ∆ و

هـاي   اي روي خـالص بـدهي       بهـره ) هـاي  دريـافتي (هاي    انجام شده روي واردات و همچنين پرداختي      

                                                           
١. Stationary with Unconditional Mean 
٢ . Rush, Hakkio 
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، در سمت   (١-)و ضرب هر دو طرف در       ) ٤( از دو طرف معادله      Xtبا كسر   . خارجي است ) هاي دارايي(
 .آيد چپ معادله حساب جاري كشور به دست مي

توان   بنابراين مي .  باشند (١)Iيعني  ) ١( از مرتبه    ١جمع بسته  فرايندهاي نامانا و     Z و   X فرض كنيد 

 :نوشت

)۵ (                 ttt XX ١١١ εα ++= − 

)۶(          ttt ZZ ٢١٢ εα ++= − 

بـا ايـن   . ندسـت ه فراينـدهاي مانـا   itεبـوده و  ) و احتماالً معادل با صـفر     ( پارامتر ثابت    jαكه در آن    

 :توان به صورت زير نوشت را مي) ٤(تعاريف، معادله 

)۷ (          tjt
jt

jtt BMMX ελα +−+= +
+

∞→
lim 

 كه در آن
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∑ −=
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توان بـه يـك معادلـه         معادل با صفر باشد، اين معادله را مي       ) ٧(با فرض اينكه عبارت حدي در معادله        

 :رگرسيون استاندارد تبديل كرد

)۸(         ttt eMMbaX ++= 

 et بـوده و  ١=bتوان انتظار داشت كه      اي ارضا شود، مي     اي بين دوره    در اقتصادي كه محدوديت بودجه    

. هاي خارجي و كسري حساب جـاري خواهـد بـود            بدهيپايداري   ناسازگار با    b>١اما  . مانا بايد باشد  

نبـوده  پايدار  رهاي ذكر شده، بدين معني است كه كسري حساب جـاري           نبود رابطه بلندمدت بين متغي    

 ).۱۹۹۹سينها،  (گرددهاي تجاري ايجاد   و بايد تغييراتي در سياست)۱۹۹۶ويو و همكاران، (

                                                           
١ . Non Stationary and Integrated 
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  نتايج تجربي.٤

 ها و معيارهاي مورد استفاده  داده.۴-۱
.  استفاده شـده اسـت     ۱۹۹۸-۱۹۶۰هاي كشورهاي عضو اوپك طي دوره         ها، از داده   براي انجام آزمون  
 :ها و معيارهاي مورد استفاده ضروري است  دادهرهذكر چند نكته دربا

هاي مورد نياز براي كشورهاي عراق، ليبي و قطـر محاسـبات انجـام               به دليل عدم دسترسي به داده      .١
 .نشده است

هاي ثابت    بن به قيمت  هاي مربوط به كشورهاي جمهوري اسالمي ايران، اندونزي، الجزاير و گا             داده .٢
مانده يعني اكوادور، نيجريه، عربسـتان سـعودي، كويـت و          هاي كشورهاي باقي     بوده و داده   ١٩٩٥سال  

 .هاي جاري است امارات متحده عربي به قيمت
 :دهد ها را نشان مي  جدول زير معيارهاي مختلف مورد استفاده در انجام آزمون.٣

 صادرات واردات مطالعه
X M Jha (٢٠٠١) 

Husted (١٩٩٢) 
X/PX M/PM Husted (١٩٩٢) 

Sinha (١٩٩٩) 
X/GDP M/GDP Husted (١٩٩٢) 

RX/RGDP RM/RGDP Husted (١٩٩٢) 
RX/RGDP (RM+NTP+NIP)/RGDP Wu et. al., (١٩٩۶) 

 .های تحقیق یافته: مأخذ
 

 GDPات،   شاخص قيمت صـادرات و وارد      PM و   PX به ترتيب صادرات و واردات،       M و   Xكه در آن    
 مقادير صـادرات، واردات و توليـد ناخـالص داخلـي بـه      RGDP و  RM و   RXتوليد ناخالص داخلي و     

اي   هاي بهره  هاي انتقالي و خالص پرداخت      خالص پرداخت  ، به ترتيب  NIP و   NTPقيمت ثابت بوده و     
بـراي  (ت  در اين تحقيق براي صادرات و واردات، از نسبت صادرات و واردات كاالهـا و خـدما                . ندهست

به توليد ناخالص داخلي    ) ١٩٩٥برخي كشورها به قيمت جاري و براي برخي ديگر به قيمت ثابت سال              
هاي مورد استفاده كشورهاي مورد استفاده چگونـه           باال اشاره شده كه داده     ٢در بند   . استفاده شده است  

 .بوده است
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 واحد و همگرايي  هاي ريشه   نتايج آزمون.۴-۲
هاي   و يا نامانايي سري    ١ها براي انتخاب نوع آزمون مانايي       مون همگرايي، بررسي داده   پيش از انجام آز   

 بـه عنـوان     (ADF)فولر افـزوده     -هاي ديكي  بدين منظور از آزمون   . زماني به كار رفته ضروري است     
نتـايج حاصـل از انجـام ايـن         . شـود   هاي زماني استفاده مي    هاي آزمون مانايي سري    ترين روش   متداول
 .قبل از ارائه نتايج ذكر چند نكته ضروري است.  آورده شده است١ن در جدول آزمو

انتخـاب  . اي دارد   ثير قابل مالحظـه   أ بر نتايج ت   ADFهاي     انتخاب طول وقفه مناسب در آزمون      .١
معموالً پيشنهاد شـده اسـت      . تواند باعث تصريح اشتباه رتبه فرايند اتورگرسيو شود         ها مي   اختياري وقفه 

 هاي مختلف انتخاب طول وقفه استفاده و با هم مقايسه شـوند             اي از نمونه، از روش       هر اندازه  كه براي 
از  Microfit.۴ در اينجا براي جلوگيري از ايجاد چنين مشكلي با استفاده از نرم افزار               .٢)۱۹۹۷فكس،  (

 و  (BIC)، بيـزي    (AIC) و معيارهاي اطالعاتي آكايكي      (LL)ايي  نم    معيارهاي حداكثر لگاريتم درست   
 . استفاده شده است(HQC)كوئين -حنان
هاي ريشه واحد بـر اسـاس الگـوي بـدون رونـد بسـيار                 نشان داده كه آزمون    )۱۹۹۲ (٣ هانسن .٢

 .دشو بدون روند استفاده ADFهاي  بنابراين بهتر است كه از آزمون. استقدرتمند 

 
 )بدون روند( نتايج آزمون ريشه واحد .۱جدول 

 X/GDP M/GDP دوره مورد مطالعه كشور رديف
آماره    

ADF 
وقفه 
 بهينه

آماره 
ADF 

وقفه 
 بهينه

 ٠ -١١٤/١ ٠ -٢٩/٢ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ جمهوري اسالمي ايران ١
 ١ -٣٠٥/١ ١ -٥٢٥/١ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ اندونزي ٢
 ١ -٣٩/٢ ٠ -١٦٨/١ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ عربستان سعودي ٣
 ٠ -٨٤/١ ٠ -٦٩/١ ۱۹۹۸-۱۹۶۲ كويت ٤
 ١ -٣٩/٢ ١ -٢٥/١ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ امارات ٥

                                                           
١. Stationary 
٢ . Fox 
٣ . Hansen 
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 ۱جدول ادامه 
X/GDP M/GDP دوره مورد مطالعه كشور رديف 

آماره 
ADF 

وقفه 
 بهينه

آماره 
ADF 

وقفه 
 بهينه

 ۰ -۸۷/۰ ۰ -۶۲/۱ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ الجزاير ۶
 ٠ -٨٩/١ ٠ -٥٤/١ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ گابن ٧
 ١ -٤٢/٢ ١ -٣/٤ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ ونزوئال ٨
 ٠ -٢/٤ ١ -٢٥/٣ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ اكوادور ٩
 ١ -٢٣٥/١ ١ -٦٢٥/١ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ نيجريه ١٠
 - - - - - عراق ١١
 - - - - - ليبي ١٢
 - - - - - قطر ١٣
 .محاسبات تحقيق: مأخذ

 .استد آمار نبو ةدهند نشان) -(خط . است -٩٥/٢معادل % ٥ در سطح ADFمقدار آماره : يادداشت
 

،  X/GDP كـه هـر دو متغيـر   (اي اكـوادور  دهد كه بـه اسـتثن    نشان مي١نتايج حاصل از جدول 
M/GDP   كه تنها متغير    ( و ونزوئال    )ندهست ماناX/GDP)  متغيرهـاي مـورد نظـر در سـاير         )  ماناسـت

 .هاي همگرايي استفاده كرد توان از آزمون  بوده و بنابراين مي(١)I]يعني [كشورها متغيرهاي نامانا 
 هـاي   سازي بر اساس آزمايش      اما نتايج شبيه   .هاي متعددي براي آزمون همگرايي وجود دارد       روش

دهد كه روش يوهانسن خواص بهتري نسبت به ساير            نشان مي  )۱۹۹۴ (١كارلو در مطالعه گونزالو     مونت
همچنـين از مزايـاي ايـن       . بنابراين در اين مطالعه از روش يوهانسن استفاده شده اسـت          . ها دارد  روش

شـود و انتخـاب متغيـر         ورت درونزا در نظر گرفتـه مـي       مامي متغيرها در آن به ص     تروش اين است كه     
 .ثيري نداردأوابسته در نتايج نهايي ت

رابطـه  ،  ٢بـر اسـاس جـدول    .  آورده شـده اسـت  ٢نتايج حاصل از آزمـون يوهانسـن در جـدول          
 تنها در كشورهاي اندونزي، امارات، الجزايـر و نيجريـه           X/GDP  ،M/GDPهمگرايي بين متغيرهاي    

و در كشورهاي جمهوري اسالمي ايران، عربستان سعودي، كويت و گابن اين رابطـه              شود    مشاهده مي 
                                                           
١. Gonzalo 
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توان اين آزمون را انجام       نمي ،براي كشورهاي ونزوئال و اكوادور به دليل مانا بودن متغيرها         . وجود ندارد 
 .داد و براي كشورهاي عراق، ليبي و قطر نيز اطالعاتي وجود ندارد

كسري حساب جـاري يـا كسـري        (كسري خارجي   پايداري   شرط   در متون موجود، آزمون تجربي    
هاي همگرايي براي متغيرهاي  هاي ريشه واحد براي متغير كسري خارجي و يا آزمون       با آزمون ) تجاري

X/GDP  ،M/GDP    آورده شـده اسـت     ٣نتايج حاصل از اين آزمون در جدول        .  انجام داده شده است  .
 .تعريف شده است GDP=X/GDP-M/GDP/(X-M)كسري خارجي در اين تحقيق به صورت 

شود كه متغير كسري خارجي تنها در جمهوري اسالمي ايـران و اكـوادور                 مشاهده مي  ٣از جدول   
رابطـه همگرايـي در     . مانا بوده ولي رابطه همگرايي بـين متغيرهـاي صـادرات و واردات وجـود نـدارد                

 ولي متغيـر كسـري خـارجي در         ،ود دارد كشورهاي اندونزي، امارات، الجزاير و نيجريه بين متغيرها وج        
كسـري خـارجي   پايـداري  وجود رابطه همگرايي بين متغيرها به حفـظ شـرط          . اين كشورها مانا نيست   

در كشورهاي عربستان سعودي، كويت و گابن نيز رابطه همگرايي وجود نـدارد و بنـابراين                . اشاره دارد 
 .نيست پايدارتوان گفت كه كسري خارجي  مي

 

 ايج آزمون همگرايي يوهانسن نت.۲جدول 

رديف
 

 λmax λtrace دوره مطالعه نام كشور

تعداد 
بردارهاي 
همگرايي 

(r) 
 VAR آماره VAR آماره  

جمهوري  ١
 اسالمي ايران

۱۹۶۰-۱۹۹۸ ٧٩/٩ 
)١٧/١٦، ٢٥/١٢( 

٢٥/١٣ ١ 
 )١٤/٢٠و ١/١٦(

٠ ١ 

 ٣٥/١٨ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ اندونزي ٢
 )٢٢/١٩و ١٨/١٧(

٧٧/٢٦ ٣ 
 )٧٧/٢٥ و ٠٨/٢٣(

١ ٣ 

عربستان  ٣
 سعودي

۱۹۶۰-۱۹۹۸ ٠١/١٤ 
 )٨٧/١٥و ٨١/١٤(

٨٤/١٧ ٣ 
 )١٨/٢٠ و ٨٨/١٧(

٠ ٣ 

 ٥١٧/٦ ۱۹۹۸-۱۹۶۲ كويت ٤
 )٠٣/١١و ٢٨/٩(

٦٢/٦ ٢ 
 )٣٦/١٢ و ٢٥/١٠(

٠ ٢ 

 ١٠/١١ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ امارات ٥
)۲۸/۹ ،٠٣/١١( 

٤٦/١١ ٣ 
 )٣٦/١٢ و ٢٥/١٠(

١ ٣ 
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 ۲ادامه جدول 

رديف
 

 λmax λtrace دوره مطالعه نام كشور

تعداد 
بردارهاي 
همگرايي 

(r) 
 VAR آماره VAR آماره   
 ٨٧/٧٥ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ الجزاير ٦

 )۲۲/۱۹و ١٨/١٧(
١٦/٨٠ ٢ 

 )٧٧/٢٥ و ٠٨/٢٣(
١ ٢ 

 ٩١/١٥ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ گابن ٧
 )٨٧/١٨و ۸۱/۱۶(

٧٣/١٧ ١ 
 )٨٣/٢٣ و ٢٣/٢١(

٠ ١ 

 - - - - - - ونزوئال ٨
 - - - - - - اكوادور ٩
 ٩٦/١١ ۱۹۹۸-۱۹۶۰ يهنيجر ١٠

 )٠٣/١١و ۲۸/۹(
٦٢/١٢ ١ 

 )٣٦/١٢ و ٢٥/١٠(
١ ١ 

 - - - - - - عراق ١١
 - - - - - - ليبي ١٢
 - - - - - - قطر ١٣

  .محاسبات تحقيق: مأخذ
افـزار    باشد كه توسط نـرم      مي% ٩٠و  % ٩٥ارقام داخل پرانتز به ترتيب از چپ به راست مقدار بحراني            : يادداشت

Microfit.۴ ارائه شده است. 

 

كسري خارجي در  (Sustainability)پايداري  خالصه نتايج آزمون. ۳جدول 
 )١٩٦٠-٩٨(كشورهاي عضو اوپك 

رديف

نتيجه آزمون  خواص آماري متغيرها نام كشور
 همگرايي

 پايدارينتيجه آزمون 
 كسري خارجي

X/GDP M/GDP (X-M)/GDP) 
جمهوري اسالمي  ١

 ايران
)١(I )١(I )٠(I نيستپايدار ستندنيگرا هم  

 پايدار ستندههمگرا  I)١( I)١( I)١( اندونزي ٢
  نيستپايدار همگرا نيستند I)١( I)١( I)١( عربستان سعودي ٣
  نيستپايدار همگرا نيستند I)١( I)١( I)١( كويت ٤
 پايدار همگرا هستند I)١( I)١( I)١( امارات ٥
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۳ادامه جدول   
  متغيرهاخواص آماري

رديف
 نام كشور 

X/GDP M/GDP (X-M)/GDP) 

نتيجه آزمون 
 همگرايي

 پايدارينتيجه آزمون 
 كسري خارجي

 پايدار همگرا هستند I)١( I)١( I)١( الجزاير ٦
  نيستپايدار همگرا نيستند I)١( I)١( I)١( گابن ٧
 - - I)١( I)١( I)٠( ونزوئال ٨
 - - I)٠( I)٠( I)٠( اكوادور ٩
 پايدار همگرا هستند I)١( I)١( (١)I نيجريه ١٠
 - - - - - عراق ١١
 - - - - - ليبي ١٢
 - - - -  قطر ١٣

 .محاسبات تحقيق: مأخذ
 

 هابندي و پيشنهاد  جمع.٥

هـا بـه جريـان       رداخت پ ت كه براي برقراري تعادل در تراز       اس مفهومنبودن كسري خارجي بدين     پايدار  

پـذير   راض از بازارهاي جهاني سرمايه به طـور نامحـدود امكـان      اما استق . مي ورود سرمايه نياز است    يدا

بـه  .  تغييراتـي ايجـاد كـرد      ،پايـداري هاي تجاري كشور در صورت عدم حفظ         نيست و بايد در سياست    

كسـري خـارجي از     پايـداري   منظور شناسايي رابطه بلندمدت بين صـادرات و واردات و آزمـون شـرط               

هـاي    كشور عضو اوپك طـي سـال       ١٠اي صادرات و واردات     ه  ، داده )۱۹۹۲(الگوي پيشنهادي هاستد    

 . و روش همگرايي يوهانسن استفاده شده است۱۹۶۰-۱۹۹۸

در مطالعات تجربي موجود، رابطه تعادلي بلندمدت بين صادرات و واردات براي كشورهاي صنعتي              
كشور بيست و شش  و  ) )۱۹۹۶(و همكاران    و ويو ) ۱۹۹۲(هاستد  (امريكا و كانادا در مطالعات      (پيشرفته  
 مورد بررسي قرار گرفته و نتايج متفـاوتي بـه دسـت             )۲۰۰۱ژا،  ( توسعه با درآمد كم و متوسط        در حال 

نكته حائز اهميت در اين مطالعات اين است كه مشابه بودن ساختار اقتصادي كشورها و يـا   .آمده است 
 كشـورهاي صـنعتي پيشـرفته     در، مثـال براي. ه يك نتيجه يكساني منتج نشده است   عدم تشابه آنها ب   

و همچنـين در كشـورهاي در       ) ۱۹۹۶( و ويو و همكاران      )۱۹۹۲(مريكا و كانادا طبق مطالعات هاستد       ا
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مدتي بين متغيرهـا مشـاهده نشـده     رابطه بلند)۲۰۰۱( حال توسعه مانند هند، كنيا و اردن در مطالعه ژا 
ال توسعه با در آمـد كـم و متوسـط           براي كشورهاي در ح   ) ۲۰۰۱( همچنين بر اساس مطالعه ژا    . است

 ،شـود كـه براسـاس مطالعـات موجـود      بنـابراين مالحظـه مـي   . دست نيامـده اسـت   ه  نتيجه يكساني ب  
  . گردد  بودن نتايج نميمتفاوت منجر به متفاوت بودن ساختار اقتصادي كشورها ضرورتاً

ه بـه نبـود آمـار و        با توجـ  . در اين مقاله اين رابطه براي كشورهاي عضو اوپك بررسي شده است           
همچنـين نتـايج    . اطالعات براي كشورهاي عراق، ليبي و قطر امكان بررسي ايـن رابطـه مهيـا نشـد                

هاي ريشه واحد نشان داد كه در كشورهاي ونزوئال و اكوادور متغيرهاي مورد نظـر مانـا بـوده و               آزمون
نتـايج آزمـون همگرايـي در       . دبنابراين در اين كشورها نيز امكان استفاده از روش همگرايي وجود ندار           

 رابطه بين متغيرهاي مورد نظر در كشورهاي اندونزي، امارات، الجزايـر        اين ساير كشورها نشان داد كه    
و نيجريه وجود داشته ولي در كشورهاي جمهوري اسالمي ايران، عربستان سـعودي، كويـت و گـابن                  

ردات بدين معني است كه كسري خارجي       نبود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي صادرات و وا       . وجود ندارد 
اهت ساختار اقتصادي كشـورهاي     شود كه شب   شاهده مي مر اينجا همانند ساير مطالعات      د. نيستپايدار  
 بنابراين پيشـنهاد    . نشده است منجر  به نتيجه يكساني    ) وابستگي به درآمدهاي نفتي   (كننده نفت   صادر
 :د كهشو مي

ايران، عربستان سـعودي، كويـت و گـابن بـه جهـت             هاي كشورهاي جمهوري اسالمي       دولت .۱
هـاي   هاي خود، در سياست    مين مالي كسري خارجي و بهبود وضعيت تراز پرداخت        أكاهش مشكالت ت  

عدم تعادل مربوط ) ١٣٧٧(در مطالعه صمدي . تجاري خويش تجديدنظر كرده و تغييراتي اعمال نمايند     
ي اعتباري نسبت داده شده و كنترل نرخ بسـط اعتبـار         ها ها در اقتصاد ايران به سياست      به تراز پرداخت  

 .هاي خارجي پيشنهاد شده است داخلي براي مقابله با عدم تعادل
هاي ساختاري مانند     هاي همگرايي در حضور تغيير جهت       نتيجه اين مطالعه با استفاده از آزمون       .۲

ير تغييرات ساختاري نيـز     ثأبررسي شود تا ت   . …اندريوز و    -هانسن، زيوت  -روش همگرايي گريگوري  
 .مشخص شود

هاي  بر اساس روش) و كسري داخلي(هاي دولت   رابطه بلندمدت بين درآمدهاي دولت و هزينه    .۳
 .دشو بررسي (Twin Deficit)ه كسري دوگانه ئلمتفاوت همگرايي بررسي و مس
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