
  1393 پاییز و زمستان، 8شمارة ،دوره جدید،  سال  بیست ویکم )دانش وتوسعه سابق(اقتصاد پولی، مالی دوفصلنامه
  

بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با 
  ARDLاستفاده از روش 

  
  1زادهمصطفی کریم

  استادیار دانشکده علوم اداري و اقتصادي 
  دانشگاه فردوسی مشهد

  
  20/5/1393: تاریخ پذیرش                       8/11/1392: تاریخ دریافت 

  
  چکیده

الملل، جریان تجارت دو جانبـه و الگوسـازي آن از اهمیـت خاصـی     ژه اقتصاد بیندر ادبیات اقتصادي به وی
هـاي گمرکـی،   هاي مختلف مناطق آزاد تجاري، اتحادیـه تشکیل ادغام اقتصادي در شکل. برخوردار است

با توجه به اینکه . باشدهاي اقتصادي حاکی از اهمیت این موضوع میهاي مشترك و در نهایت اتحادیهبازار
شود، تحقیق اخیر به بررسی جریان تجارت ترین شرکاء تجاري ایران مطرح میرکیه به عنوان یکی از عمدهت

  .پردازددو جانبه دو کشور می
براسـاس   . اسـتفاده گردیـد  ) 1990(به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش از الگوي واردات دو جانبه مارکز 

داخلـی، شـاخص قیمـت عمـده فروشـی، شـاخص قیمـت        الگوي مارکز، واردات تابعی از تولیـد ناخـالص   
جهت برآورد اقتصاد سنجی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیـه،  . صادرات طرف تجاري و نرخ ارز است

  . شدکار برده  به) 1360-1389(و دوره زمانی (ARDL) هاي توزیعی روش خود توضیحی با وقفه
بر طبق . دت تعادلی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه استنتایج تحقیق حاکی از تایید وجود رابطه بلندم

هاي اقتصاد سنجی مربوط به هر دو کشور، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت عمـده  نتایج برآورد الگو
گـذاري شـاخص قیمـت صـادرات     دار بر واردات دو جانبه دارند در حالی که تاثیرفروشی تاثیر مثبت معنی

  .باشددار میرز به صورت منفی معنیطرف تجاري و نرخ ا
  جمعی، ترکیه واردات دو جانبه، الگوي مارکز، بردار هم :هاي کلیديواژه
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Abstract 
 The bilaterale trade flows has an important role in economic literature specially in 
international literature. Economic integration in different forms such as free trade 
areas, customs unions, common markets and economic unions indicates this 
important role. Considering Turkey as one of the main  trade partner of Iran, this 
paper intends to modeling bilateral trade flows between these countries. 
We applied Marquez’s(1990) bilateral import function. According to Marquez 
model these varibles are determinantes of bilateral imports: gross domestic product, 
wholesale price index, forign export price index and exchange rate. We used 
Autoregressive Distributed Lags (ARDL) approach to estimate of bilateral import 
function between Iran and Turkey for the period (1981-2010). 
The finding results verified an equilibrium long run bilateral import relation between 
two countries. According to our econometric estimations results for both Iran and 
Turkey, gross domestic product and wholesale price index have positive and 
significant affect on bilateral import. Whereas the influnce of  forign export price 
index and exchange rate are significantly negative. 
 
Keywords: Bilateral import function, Marquez model, Cointegration vector, Turkey  
 
 JEL Classification: F140, F150, O570 
 

 مقدمه .1

کشـورهاي جهـان از   . شودروزانه میلیاردها دالر کاال و خدمات بین کشورهاي جهان مبادله می
توان کشـوري را  امروزه به سختی می. اندنظر اقتصادي، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده

 محدود کـردن مصـرف فقـط در حـد تولیـدات     . فا باشدکدر جهان  یافت که از نظر اقتصادي خود
 هـا داخلی به دلیل کوچک شدن دامنه انتخاب محصوالت، کاهش کیفیت کاالها و افزایش قیمـت 

بنـابراین در عصـر حاضـر موفقیـت یـا      . ه اسـت شـد باعث پایین آمدن سطح رفاه مردم یـک کشـور   
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با توجه به وضعیت اقتصاد داخلـی آنهـا مـورد ارزیـابی      توان صرفاًناکامی اقتصادي کشورها را نمی
بر این اسـاس  . ، چرا که تعامل با اقتصاد جهانی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده استقرار داد

الملل و مبـادالت بازرگـانی آنهـا بـا دنیـاي خـارج از       بررسی وضعیت کشورها در حوزه اقتصاد بین
ارزیـابی موفقیـت کشـورها در عرصـه      ودر همـین راسـتا بررسـی    . اهمیت شایانی برخـوردار اسـت  

  .باشداجتناب ناپذیر می یضرورت ،یتجارت خارج
این موضوع اساساً بـه  . شودهاي پایانی قرن بیستم به توسعه و تعمیق جهانی شدن شناخته میسال
پویـایی فراینـد   . گـردد سازي ابعاد اقتصادي، اجتماعی و سیاسی اقتصاد کل جهـان بـاز مـی   یکپارچه

  .شودها نیز میبین کشورسازي تجارت و معامالت مالی جهانی شدن، شامل یکپارچه
اولـین  . ي در خصـوص ادغـام اقتصـادي توسـعه پیـدا کردنـد      هاي زیـاد از دیدگاه تحلیلی، الگو

واینر دو اثر متضاد بر رفاه . صورت گرفت 1مطالعه در زمینه آثار رفاهی ادغام اقتصادي توسط واینر
هاي خـود  کشورهاي عضو تعرفه. 3و اثر انحراف تجارت 2اثر ایجاد تجارت: را مورد توجه قرار داد

ــه،  را کــاهش مــی ــا کیفیــت داخــل اتحادی ــد و واردات محصــوالت ارزان قیمــت و ب جانشــین  دهن
در . گرددکه این امر موجب افزایش رفاه و توسعه اقتصادي می شودمحصوالت پر هزینه داخلی می

ت کم هزینه سایر هاي عضو اتحادیه، جانشین محصوالانحراف تجارت محصوالت پر هزینه کشور
شود که نتیجه طبیعی آن، کاهش رفاه و توسعه اقتصادي می) هاي خارج از اتحادیهکشور(نقاط دنیا 

  .است
اي اسـت کـه در سـال    هاي اقتصادي، سازمان همکاري توسعه منطقـه ترین ادغامیکی از با سابقه

بـا  . و ترکیـه بـه وجـود آمـد     هاي ایران، پاکستاناي و متشکل از کشوربه منظور عمران منطقه 1343
اي بـا نـام جدیـد    هاي پاکستان و ترکیه و نظر مساعد ایران، سـازمان همکـاري توسـعه منطقـه    تالش

4سازمان همکاري اقتصادي ECO     افغانسـتان و  1371در سـال  . احیا شد و شـروع بـه کـار کـرد ،
آذربایجـان، قزاقسـتان، قرقیزســتان،    هـاي تــازه بـه اسـتقالل رســیده شـوروي سـابق یعنــی     جمهـوري 

تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز به اکو پیوسـتند و اکنـون ایـن سـازمان متشـکل از ده عضـو       
________________________________________________________________ 

1- Viner 
2- Trade Creation Effect 
3- Trade Diversion Effect 
4- Economic Cooperation Organization 
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هـاي خـود، بـر    در اجالس استانبول، توانست با تجدید نظـر در برنامـه   1373اکو در اسفند . باشد می
چهار زمینـه تجـارت، حمـل و نقـل،      اي به خصوص درهاي منطقهتقویت اهداف و اصول همکاري

، )1377(، آلمـاتی  )1375(آباد تشکیل اجالس اکو در عشق. ارتباطات و انرژي تاکید بیشتري نماید
هاي دیگـري در بـین اعضـاء از جملـه     ، همکاري)1383(و دوشنبه ) 1381(، استانبول )1379(تهران 

توسـعه و تجـارت، ایجـاد شـرکت      هاي تجاري، تاسیس اتاق بازرگانی، تاسیس بانککاهش تعرفه
را بـه وجـود   ... کشتیرانی، هواپیمایی و خط آهن مشترك و صدور روادید تجاري و جهانگردي و 

موقعیت ویژه جغرافیایی و همبستگی تاریخی کشورهاي اکو از دیـر بـاز مـورد توجـه سـران      . آورد
ستگی ایران و پاکسـتان و  همب. المللی بوده استهاي بینکشورهاي عضو و نیز گردانندگان سیاست

چنین کشورهاي تازه استقالل یافتـه غـرب    ترکیه و کشورهاي ماوراء النهر و شرق دریاي خزر و هم
دریاي خزر یک واقعیت انکار ناپذیر تاریخی است و ایجاد موانع مصنوعی توسط شوروي سابق در 

بیشـتر  . ه و جهـان بکاهـد  سال گذشته نتوانسته است از اهمیت نقـش بـالقوه آن در اقتصـاد منطقـ     70
انـد و  هاي مبادالتی چند هـزار سـاله نظیـر راه ابریشـم قـرار گرفتـه      کشورهاي عضو اکو در مسیر راه

  . همبستگی دوباره این کشورها یک نیاز طبیعی است
آن از  الگوسـازي الملـل، جریـان تجـارت دو جانبـه و     در ادبیات اقتصادي به ویـژه اقتصـاد بـین   

مختلف منـاطق آزاد تجـاري،    هايادغام اقتصادي در شکل تشکیل. ر استاهمیت خاصی برخوردا
هـاي اقتصـادي حـاکی از اهمیـت ایـن      هاي مشترك و در نهایت اتحادیههاي گمرکی، بازاراتحادیه

تـرین شـرکاء تجـاري ایـران مطـرح      با توجه به اینکه ترکیه به عنوان یکی از عمده. باشدموضوع می
مطالعـه حاضـر ضـمن    . پردازدجریان تجارت دو جانبه دو کشور میررسی شود، تحقیق اخیر به بمی

بررسی ادبیات موضـوع مـرتبط، بـه دنبـال آن اسـت تـا براسـاس یـک نظریـه اقتصـادي مـتقن و در            
چارچوب یک الگوي اقتصادسنجی مناسب، جریان تجارت دو جانبه ایران و ترکیه را مورد تجزیـه  

و بررسـی انطبـاق آن بـا     واردات دو جانبـه مـارکز  ده از الگـوي  اسـتفا بنـابراین،  . و تحلیل قرار دهـد 
تابع واردات دو جانبـه ایـران   تواند چارچوب تحلیلی مناسبی را براي تبیین واقعیات اقتصاد ایران می

  . آوردفراهم  و ترکیه 
. گردددر قسمت بعد مطالعات تجربی مالحظه می. مقاله حاضر از پنج قسمت تشکیل شده است

مبـانی نظـري تحقیـق در قسـمت     . پـردازد م به حجم تجارت دو جانبه ایران و ترکیـه مـی  قسمت سو
قسمت پنجم به برآورد تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش . شودچهارم ارایه می
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ARDL دهدگیري نیز قسمت ششم را تشکیل میبندي و نتیجهجمع. شوداختصاص داده می  .  
  

   قیقتح پیشینه
در این قسـمت بـه   . مطالعات متعددي در خصوص جریان تجارت دو جانبه صورت گرفته است

  .شودگردند، اشاره میبندي میبرخی از این مطالعات که در قالب مطالعات داخلی و خارجی طبقه
  

  مطالعات خارجی. 1 - 2
Baltagi et al. (2003)  ژاپـن را در دوره   کشور اروپایی، آمریکا و 15جریان تجارت دو جانبه

 1آنها جهت تصریح مـدل تحقیـق، از الگـوي جاذبـه    . مورد بررسی قرار دادند) 1986-1997(زمانی 
دو  GDPبه این صورت که در مـدل آنهـا صـادرات دو جانبـه تـابعی از مجمـوع       . استفاده نمودند

ساخته شده بود، تفـاوت   GDPشریک تجاري، شاخص تشابه دو کشور از نظر اندازه که براساس 
به منظور بـرآورد الگـو، روش   . هاي حمل و نقل بودنسبی موجودي عوامل تولید دو کشور و هزینه

دار نتیجـه مطالعـه ایـن محققـین نشـان دهنـده تـاثیر مثبـت معنـی         . را به کار بردنـد  2هاي تابلوییداده
دار تفاوت نسبی موجودي عوامل تجاري و شاخص تشابه و تاثیر منفی معنیشرکاء  GDPمجموع 

بـه عبـارت دیگـر، نتـایج آنهـا نظریـه جدیـد تجـارت هلـپمن و          . هاي حمل و نقل بودتولید و هزینه
   .را از نظر تجربی تایید نمود 3کروگمن

 Konno & Fukushige (2003)  ه تجـارت  نامـ به بررسی این موضوع پرداختند که آیـا موافقـت
جانبه آمریکا و  موجب ایجاد تغییرات ساختاري در واردات دو) NAFTA(  4آزاد آمریکاي شمالی

شود؟ این محققان براي پاسخ به ایـن سـوال بـه تصـریح و بـرآورد توابـع واردات دو       و مکزیک می
بـه  . دهاي فصـلی پرداختنـ  با استفاده از داده) 1981-1994(جانبه آمریکا و مکزیک در دوره زمانی 

طوري که در مدل برآورد آنها، واردات به عنوان متغیر وابسـته تحـت تـاثیر درآمـد ملـی، شـاخص       
بـه منظـور بـرآورد    . خارجی و نـرخ ارز قـرار گرفـت   قیمت داخلی، شاخص قیمت صادرات کشور 

________________________________________________________________ 

1- Gravity Model 
2- Panel Data 
3- Helpman & Krugman 
4- North American Free Trade Agreement  
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نتیجـه بـرآورد آنهـا نشـان داد کـه      . اسـتفاده نمودنـد   1مدل از روش حـداقل مربعـات معمـولی پویـا    
اي بر توابع واردات دو کشور مـذکور  نامه تجارت آزاد آمریکاي شمالی تاثیر قابل مالحظهموافقت

   .مدت وجود داشته استندارد اما یک انتقال تدریجی در رابطه بلند
Beck  & Winker (2004)  هاي تجارت دو جانبه در اقتصاد ها و بازخوردسازي سرریزلبه مد

ایـن محققـین یـک چـارچوب عـدم تعـادل کـالن        . پرداختنـد ) 1976-1997(آلمان در دوره زمانی 
در مـدل طراحـی شـده    . سازي قرار دادنـد سنجی با مالحظه جریانات تجاري دو جانبه را مبناي مدل

اي هـ هـا بـه دو دسـته متغیـر    جوسلیوس برآورد گردید، متغیر –جمعی یوهانسن آنها که با روش هم
زا شامل شـاخص قیمـت صـادرات و     ري که متغیرهاي درونبه طو زا تقسیم گردید؛زا و بروندرون

، ایتالیـا، هلنـد،   هـاي فرانسـه  شـرکاء تجـاري اصـلی آلمـان نیـز کشـور      . شاخص قیمت واردات بـود 
هـاي ناشـی از شـوك    نتایج برآورد مدل نشان داد که سـرریز . انگلستان و آمریکا در نظر گرفته شد

بـود، منجـر بـه افـزایش واردات آلمـان از شـرکاء       تقاضا که به دلیل وحدت آلمان شـرقی و غربـی   
از سـوي  . آوردها را به وجـود مـی  شود و در نتیجه یک رونق اقتصادي در آن کشوراش میتجاري

شود که این مطلب به عنوان دیگر رونق اقتصادي شرکاء تجاري موجب افزایش صادرات آلمان می
 . شودبازخورد در نظر گرفته می

 Egger (2008)  بررسی تاثیر چهارده مدل ترتیبـات نـرخ ارز بـر صـادرات دو جانبـه اقتصـاد       به
نتیجه بررسی وي نشان داد که یک درجـه افـزایش   . پرداخت) 1948-2001(جهانی در دوره زمانی 

-%4(موجب افـزایش   2هارت و روگوفبندي شده توسط ریندر چسبندگی ترتیبات نرخ ارز طبقه
  .واهد بوددر جریان تجاري دو جانبه خ%) 2

Neumayer (2011) گـذاري مسـتقیم   دو جانبـه و سـرمایه  هاي ویزا بر تجـارت  تاثیر محدودیت
نتیجـه بـرآورد وي   . براي این منظور مدل استاندارد جاذبه را به کار گرفت. خارجی را بررسی نمود

ي دو اش ویزا بگیرد، این عمل جریـان تجـار  نشان داد اگر کشوري از اتباع خارجی شریک تجاري
. دهـد درصـد کـاهش مـی    25درصـد و   19گـذاري مسـتقیم خـارجی را بـه ترتیـب      جانبه و سـرمایه 

چه هر دو کشور طرف تجاري از اتباع خارجی متقابل ویزا بگیرند، جریان تجاري دو جانبه به  چنان
________________________________________________________________ 

1- Dynamic Ordinary Least Square 
2- Reinhart & Rogoff 
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 گذاري مستقیم خارجی همانند حالت قبلیابد اما تاثیرگذاري بر سرمایهدرصد کاهش می 28میزان 
  . باشدمی

  
  مطالعات داخلی. 2- 2

Fathi (2002)           1998(بـه بـرآورد پتانسـیل صـادراتی ایـران بـه کـره جنـوبی در دوره زمـانی – 
هـاي تجـاري دو جانبـه    سازي پتانسـیل براي رسیدن به این هدف از مدل شبیه. پرداخته است) 1994

هاي جاذبه اسـت کـه هـدف    مدل مذکور در واقع یک مدل اقتصادسنجی از نوع مدل. استفاده نمود
هاي اصلی آن، برآورد پتانسیل تجاري دو جانبه بین یک کشور در حال توسعه با هر کدام از طرف

از آنجا که هدف تحقیق مذکور برآورد پتانسیل تجاري دو جانبه ایران و کـره  . باشدتجاري آن می
 45اطالعات تجاري ایران با  جنوبی و مقایسه جایگاه کره جنوبی در تجارت خارجی ایران بود، لذا

در مدل جاذبـه بـه کـار بـرده شـده صـادرات ایـران بـه         . کشور و مدل جاذبه مورد استفاده واقع شد
آنها، درآمد سرانه آنهـا، فاصـله جغرافیـایی شـرکاء تجـاري از       GDPاش تحت تأثیر شرکاء تجاري

زي نیـز کـه مربـوط بـه حضـور      چنین از یـک متغیـر مجـا   هم. میانگین تعرفه آنها قرار داشت و ایران
نتیجه تحقیق . هاي تجاري که ایران در آنها عضویت داشت، استفاده گردیدنامهمشترك در موافقت

هـاي محصـوالت غـذایی،    هاي صادراتی ایران به کره جنوبی در زمینـه مذکور نشان داد که پتانسیل
-، قطعـات خـودرو و ماشـین   یهاي شـیمیایی و پتروشـیم  انواع پوست خام و آماده، مواد و فرآورده

آالت، مبلمان و مصنوعات چـوبی و محصـوالت آهـن، فـوالد، مـس و آلومینیـوم از امکـان رشـد         
  .بیشتري برخوردار است
Mehrabi (2007) اي و تـراز  اي بر جریانـات تجـاري، درآمـد تعرفـه    اثرات کاهش موانع تعرفه

هـاي آسـیاي   جیحـی بـین ایـران و کشـور    نامه ترتیبات تجـاري تر تجاري ایران پس از ایجاد موافقت
وهش  ژ را بـراي انجـام پ   1بدین منظور مدل تعادل جزیـی اسـمارت  . مرکزي را مورد بررسی قرار داد

-نتایج بررسی وي نشان داد کـه ایجـاد موافقـت   . به کار گرفت) 2002-2003(خود در دوره زمانی 
بـه دلیـل افـزایش بیشـتر واردات      گردد ونامه مزبور باعث گسترش حجم مبادالت تجاري ایران می

________________________________________________________________ 

1- Smart 
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چنـین جهـت گـرفتن امتیـازات     هـم . یابـد نسبت به صادرات، کسري تراز تجاري ایران افـزایش مـی  
هایی مـد نظـر قـرار گیـرد کـه بیشـترین ایجـاد تجـارت و کمتـرین          اي در مذاکرات، باید کاالتعرفه

  .دهاي آسیاي مرکزي براي ایران را داشته باشنانحراف تجارت در کشور
Tayebi et al. (2008) پـذیري صـادرات شـرکاء تجـاري منتخـب      گیري درجه رقابـت به اندازه

پذیري صـادرات را  براي این منظور شاخص رقابت. پرداختند)  1374- 1382(ایران در دوره زمانی 
پذیري صـادرات از اخـتالف بـین قیمـت صـادرات کشـور و قیمـت صـادرات         رقابت. به کار بردند
شود که قیمـت صـادرات یـک کشـور بـه      آید و فرض میازارهاي جهانی به دست میرقبایش در ب

پـذیري  براسـاس نتـایج تحقیـق آنهـا کشـورهایی کـه از قـدرت رقابـت        . کشور مقصد بستگی ندارد
. انـد ي مورد بررسی در حال تغییـر بـوده  اند در طول دورهصادرات به بازارهاي ایران برخوردار بوده

از میان بیست شریک تجاري اول ایران، کشـورهاي انگلسـتان، امـارات     1374به طوري که در سال 
اند لیکن در سال پذیري صادرات برخوردار بودهمتحده عربی، کانادا، برزیل و هند از قدرت رقابت

پذیري کشورهاي سوئیس، انگلستان، ژاپن، چین، کره جنوبی، اتریش و برزیل قدرت رقابت 1382
  .صادرات را دارا بودند

Manteghi & Taghavi (2008)   نامـه تجـارت   با استفاده از مدل اسمارت، آثار ایجـاد موافقـت
ترجیحی دو جانبه را به صورت اثرات ایجاد و انحراف تجارت در هر یـک از کشـورهاي ترکیـه و    

گیـري  بـراي انـدازه  . چنین در ایران براي کشورهاي مزبور بررسی نمودنـد پاکستان براي ایران و هم
اد تجارت، از یک تابع تقاضاي واردات استفاده کردند که متغیرهـاي مسـتقل اثـر گـذار بـر آن      ایج

براسـاس نتـایج مطالعـه آنهـا     . سطح عمومی قیمـت داخلـی و خـارجی    و درآمد ملی: عبارت بود از
نامـه و اثـرات انحـراف    مجموع اثر ایجاد تجـارت بـراي ایـران در بـازار کشـورهاي عضـو موافقـت       

ي افزایش صادرات ایران بـه  نامه به نفع ایران، نشان دهندهار کشورهاي عضو موافقتتجارت در باز
باشد و از سوي دیگر مجموع اثر ایجاد تجارت و انحـراف تجـارت در ایـران    کشورهاي مذکور می

چنـین انحـراف تجـارت    هـم . نامـه اسـت  معادل افزایش واردات ایران از کشـورهاي عضـو موافقـت   
نامه از شرکاء نامه به نفع ایران دقیقاً برابر با انحراف تجارت اعضاء موافقتکشورهاي عضو موافقت

  . باشدتجاري دیگر می
Sagheb & Noruzi (2009)   هـاي همکـاري تجـاري ایـران و ترکیـه در دوره      به بررسـی زمینـه

محققین مزبور، جهت انجام مطالعه خود شاخص تجارت مکملی و . پرداختند) 1999-2003(زمانی 
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نتایج تحقیق آنها نشان داد که ایران و ترکیـه در تجـارت کاالهـاي    . تانسیل تجاري را به کار بردندپ
آالت و وسـایل  این مطلب به ویژه در بخـش ماشـین  . نفتی و غیر نفتی داراي تجارت مکملی هستند

چنـین نتـایج تحقیـق مـذکور حـاکی از آن بـود کـه        هم. مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است
میلیارد دالر و پتانسیل صادراتی ایران در تجـارت بـا    7/4پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 

  .میلیارد دالر است 4/1آن کشور 
Tayebi et al. (2010)     هـاي  اي شـامل ایـران و کشـور   تاثیر تشکیل یـک پیمـان تجـاري منطقـه

. را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادندخاورمیانه بر گسترش روابط تجاري و همگرایی درآمدي ایران 
، سـطوح  هـاي سـاختار اقتصـادي   بدین منظور از یک مدل جاذبه تجـاري کـه در برگیرنـده ویژگـی    

روابط سیاسی و مراودات فرهنگی، دین، خط و زبان، شاخص توسعه انسـانی، فاصـله جغرافیـایی و    
آورد، اي را فـراهم مـی  منطقههاي مورد نظر در قالب یک اتحادیه چنین عامل یکپارچگی کشورهم

امـارات، اردن، بحـرین، ترکیـه،    (آمارهـاي دوازده کشـور شـریک تجـاري ایـران      . استفاده کردنـد 
جهـت  ) 1993-2003(در دوره زمـانی  ) عربستان، کویت، عمان، سوریه، لبنان، مصر، قبرس و یمـن 

نتـایج  . بـرآورد گردیـد   هاي تـابلویی برآورد مدل مورد استفاده قرار گرفت که به وسیله روش داده
توانـد حجـم جریـان    تحقیق آنها نشان داد که یکپارچگی اقتصادي در بـین کشـورهاي مـذکور مـی    

  . اما همگرایی درآمدي آنها را به دنبال ندارد ،تجاري دو جانبه آنها را افزایش دهد
Hosseini& Agheli Kohneh Shahri (2009) شهاي تـابلویی، کشـ  با استفاده از روش داده-

مـورد  ) 1998-2002(هاي قیمتی و درآمدي تجارت دو جانبه ایران و اعضاء اکو را در دوره زمانی 
-نتایج برآورد آنها گویاي آن بود که کشش درآمدي واردات ایـران از کشـور  . برآورد قرار دادند

هاي عضو اکو بیشتر از کشش درآمدي صادرات ایـران بـه اعضـاء اکـو اسـت؛ امـا کشـش قیمتـی         
هاي عضو اکو بیشتر از قدر مطلق کشش قیمتی واردات ایران از اعضاء اکو ایران به کشور صادرات

  .باشدمی
Asgari (2011)     هـاي آذربایجـان، ارمنسـتان، روسـیه، ترکیـه،      پتانسیل تجـاري ایـران بـا کشـور

 هـاي صـادرات و واردات  ي بـردار ترکمنستان، گرجستان و قزاقستان را بـا اسـتفاده از روش مقایسـه   
نتیجه تحقیق وي نشان داد که به استثناء ترکیـه در  . بررسی نمود 2008ها در سال متقابل زوج کشور

هـاي جدیـد   نامـه ها بیشتر از پتانسیل صادراتی استفاده شده است و امکان انعقاد موافقـت تمام کشور
ل واردات از نظـر واردات نیـز در بیشـتر کشـورهاي مـورد بررسـی از حـداکثر پتانسـی        . وجود نـدارد 
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هـا بـراي اسـتفاده از ایـن     اي تجاري با این کشورهاي منطقهنامهاستفاده نشده و امکان انعقاد موافقت
  .پتانسیل وجود دارد

  
  حجم تجارت دو جانبه ایران و ترکیه

در جدول زیر سهم صادرات و واردات دو جانبه ایران و ترکیه از کل تجارت خارجی ایران در 
  .گرددارایه می) 1381-1391(دوره زمانی 

  
  حجم تجارت دو جانبه ایران و ترکیه): 1(جدول 

درصد ارزش صادرات   سال
  ایران به ترکیه

جایگاه ترکیه در صادرات 
  ایران به شرکاي تجاري 

درصد ارزش واردات 
  ایران از ترکیه

جایگاه ترکیه در واردات 
  ایران از شرکاي تجاري 

1381  23/2  13  85/1  15  
1382  85/1  15  95/1  14  
1383  87/1  18  05/2  15  
1384  95/1  15  21/2  14  
1385  51/2  11  13/2  12  
1386  69/3  6  84/1  12  
1387  89/2  8  69/2  10  
1388  71/2  6  66/3  6  
1389  97/3  5  19/6  5  
1390  23/4  4  36/5  5  
1391  53/4  4  51/8  3  

   بازرگانی خارجی ایران هاي آماريسالنامه: ماخذ
   

به ستون دوم به این صورت است که صادرات ایران به ترکیه بر کل صادرات ایـران  نحوه محاس
شود و به همیت ترتیب ستون چهارم نیز از نسبت واردات ایران از ترکیه بـه کـل واردات   تقسیم می

با توجه به این دو ستون رتبه و جایگاه کشور ترکیه در بین شـرکاي تجـاري   . آیدایران به دست می
صادرات و واردات دو جانبـه ایـران و ترکیـه در دهـه اخیـر       رتبه با مالحظه. شودبه میکشور محاس

هاي اخیر وزن و اهمیت کشـور ترکیـه در تجـارت خـارجی     توان به این نکته پی برد که در سالمی
به طوري که رتبه این کشور از نظر ارزش صـادرات ایـران بـه شـرکاي     . تر شده استایران پر رنگ
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به همین ترتیب رتبه ترکیه از نظـر  . بهبود یافته است 1390در سال  4به  1383در سال  18تجاري از 
  .بهبود یافته است 1391در سال  3به  1381در سال  15ارزش واردات شرکاي تجاري از ایران از 

  
 مبانی نظري تحقیق

واردات دو در این مطالعه به منظـور تصـریح الگـوي واردات دو جانبـه ایـران و ترکیـه، از تـابع        
براساس الگـوي مـارکز، تـابع واردات دو    . گردداستفاده می) 1990( 1جانبه ارایه شده توسط مارکز

  :گرددبه صورت زیر تصریح می bاز کشور aجانبه کشور
tt

a
t

b
t

a
t

a
t

a UERPXWPIGDPM  43210      )1                         (  
 

  :که درآن 
t

aM :واردات کشورa از کشورb  
t

aGDP :تولید ناخالص داخلی کشورa   
t

aWPI :شاخص قیمت عمده فروشی کشورa  
 t

bPX :شاخص قیمت صادرات کشورb  
  t

aER : نرخ ارز  
  . است 

  :باشدعالمت انتظاري ضرایب نیز به شرح زیر می

01 



 a
t

a
t

GDP
M : ایــن ارتبــاط مثبــت بــین واردات و تولیــد ناخــالص داخلــی ناشــی از ایــن

ی کشور داخلی، قدت خرید افراد جامعه افزایش خواهد یافت واقعیت است که با افزایش درآمد مل
  .باشدهاي خارجی میو نتیجه آن ایجاد تقاضاي بیشتر براي کاال

02 



 a
t

a
t

WPI
M :هاي داخلـی  تر شدن کاالهاي داخلی به معناي گرانافزایش سطح قیمت

هـاي گـران داخلـی از    به جاي کـاال دهند افراد ترجیح می ،لذا. هاي خارجی استدر مقایسه با کاال
________________________________________________________________ 

1- Marquez 
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  .هاي نسبتاً ارزان خارجی استفاده نمایندکاال

03 

 b

t

a
t

PX
M :هاي تر شدن کاالنتیجه افزایش شاخص قیمت صادرات طرف تجاري، گران

بنابراین، تقاضاي افراد براي کاالهاي خـارجی کـاهش   . هاي داخلی استخارجی در مقایسه با کاال
  .خواهد یافت

04 

 a

t

a
t

ER
M : چنانچه نرخ ارز افزایش یابد افراد داخلی مجبور هستند در ازاء دریافت یک

هـاي خـارجی   لذا هزینه خرید کاال. هاي بیشتري از پول داخلی را بپردازندواحد پول خارجی واحد
  .یابدمی هاي خارجی کاهشیابد و بالطبع تقاضاي کشور داخلی  براي واردات کاالافزایش می

  :باشدنیز به صورت زیر می aاز کشور bمتقابالً تصریح تابع واردات دو جانبه کشور
tt

b
t

a
t

b
t

b
t

b UERPXWPIGDPM  43210      )2                         (  
  :که درآن 

t
bM :واردات کشورb از کشورa  

t
bGDP :تولید ناخالص داخلی کشورb   

t
bWPI :شاخص قیمت عمده فروشی کشورb  

 t
aPX :شاخص قیمت صادرات کشورa  

 t
bER : نرخ ارز  

  . است 
  :باشدعالمت انتظاري ضرایب نیز به صورت زیر می
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  برآورد اقتصادسنجی الگو و تحلیل نتایج . 5
   انتابع واردات دو جانبه ایربرآورد . 1- 5

همان گونه که در قسمت قبل و براساس  الگوي مارکز مالحظه گردید، واردات تابعی از تولید 
ناخالص داخلی، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص قیمت صـادرات طـرف تجـاري و نـرخ ارز     

با توجه به اینکه ضرایب توابع لگاریتمی بیانگر درصد تغییرات و به عبارت دیگر مفهوم کشش . بود
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  :گردد، لذا تابع واردات دو جانبه ایران به صورت لگاریتمی تصریح میباشدمی
)3  (

ttttttt UDDLERLPXTULWPILGDPLM  8468 6543210 

  :که درآن 
tLM :لگاریتم واردات ایران از ترکیه  
tLGDP :لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران  
tLWPI :مت عمده فروشی ایرانلگاریتم شاخص قی  
tLPXTU :لگاریتم شاخص قیمت صادرات ترکیه  
 tLER : نرخ برابري ریال به دالر(لگاریتم نرخ ارز (  

68D :متغیر مجازي براي شروع اصالحات ساختاري در اقتصاد ایران  
84D :هاي جهانی استجازي براي افزایش قیمت نفت در بازارمتغیر م .  

  :هاي تحقیق به شرح زیر استمنابع آماري متغیر
هاي مربوط به واردات ایران از ترکیه از سالنامه آماري بازرگانی خـارجی ایـران و سـالنامه    داده

خلی، شـاخص  هاي مربوط به تولید ناخالص داداده. آماري مرکز آمار ایران جمع آوري شده است
هـاي اقتصـادي، گـزارش    نمـاگر (قیمت عمده فروشـی و نـرخ ارز از منـابع آمـاري بانـک مرکـزي       

گرد آوري شده ...) هاي زمانی اقتصادي و اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي، بانک اطالعات سري
تمام . آمار مربوط به شاخص قیمت صادرات ترکیه نیز از منابع آماري آنکتاد تهیه شده است. است

و متغیرهـا بـه صـورت    ) 1360-1389(دوره زمـانی تحقیـق   . باشـند مـی  1376متغیرها به قیمت ثابت 
  .ساالنه است

جهت بررسـی پایـایی و ناپایـایی    . شودپایایی و ناپایایی متغیرها بررسی می ،بل از بر آورد مدلق
  . گردداستفاده می) ADF ( 1یافتهفولر تعمیم  - متغیرها از آزمون دیکی

  .شودنتایج آزمون ریشه واحد روي سطح متغیرها در جدول زیر ارائه می
 
  

________________________________________________________________ 

1- Augmented Dicky - Fuller Unit Root Test 
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  یافته روي سطح متغیرهافولر تعمیم  -  آزمون ریشه واحد دیکی): 2(جدول 
 آماره آزمون  کمیت بحرانی  آماره آزمون  کمیت بحرانی  متغیر  عرض از مبدا بدون روند  عرض از مبدا با روند 

5796/3- 2503/2- 9706/2- 6777/0- LM 
5796/3- 0118/3- 9706/2- 3846/0 LGdP 
5796/3- 5243/1- 9706/2- 9895/0- LWPI 
5796/3- 3343/2- 9706/2- 7098/1- LPX 
5796/3-  5163/0-  9706/2-  6118/2-  LER 
5796/3-  7977/2-  9706/2-  6332/1-  LMTU 
5796/3-  0935/2-  9706/2-  2446/0-  LGdPtu 
5796/3-  0295/0  9706/2-  9101/1-  LWPItu 
5796/3-  4143/2-  9706/2-  5961/2-  LPXtu 
5796/3-  4513/0  9706/2-  0540/2-  LERTU 

  محاسبات تحقیق: ماخذ
  

بنـابراین،   .باشـند  ناپایـا مـی   ي الگـو، متغیرهـا  تمـام  شـود کـه  فوق مشخص میجدول  با مالحظه
نتـایج   )3(جـدول  . ول متغیرها انجام شـود ضروري است که آزمون ریشه واحد روي تفاضل مرتبه ا

  .دهدنشان میتفاضل مرتبه اول  يواین آزمون را ر
  

  روي تفاضل مرتبه اول متغیرها یافتهتعمیم فولر -  آزمون ریشه واحد دیکی): 3(جدول 
 ره آزمون آما کمیت بحرانی  آماره آزمون  کمیت بحرانی  متغیر  عرض از مبدا بدون روند  عرض از مبدا با روند 

5867/3- 4031/5- 9750/2- 0198/5- DLM  
5867/3- 1716/4- 9750/2- 7415/3- dlgdp 
5867/3- 8421/3- 9750/2- 6322/3- dLWPI 
5867/3- 7480/5- 9750/2- 8480/4- DLPX 
5867/3- 6016/3- 9750/2- 1596/3- LERD 
5867/3- 3941/5- 9750/2- 490/5- DLMTU 
5867/3- 3722/5- 9750/2- 4774/5- DLGdPtu 
5867/3- 8657/3- 9750/2- 9918/2- DLWPItu 
5867/3- 6674/6- 9750/2- 4523/6- DLPXtu 
5867/3- 9501/3- 9750/2- 5213/3- DLERTU 

  محاسبات تحقیق: ماخذ
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دهـد کـه متغیرهـاي ناپایـا بـا یـک بـار        نتایج آزمون نشـان مـی  گردد همان گونه که مالحظه می
   .باشند می I) 1( از مرتبه یک  1به عبارت دیگر متغیرهاي مزبور جمعی. ري پایا شدندگیتفاضل

ممکن است در مواردي سري زمانی مورد بحـث داراي رونـد زمـانی باشـد و ایـن رونـد دچـار        
گیـرد ممکـن   به همین دلیل وقتی مورد آزمون ریشـه واحـد قـرار مـی    . شکست ساختاري شده باشد

در چنین مواردي بایـد از  . در صورتی که در واقعیت امر روند پایا بوده استاست ناپایا جلوه کند، 
-به منظور بررسی این موضوع، نمـودار زمـانی متغیـر   . استفاده کرد 2آزمون شکست ساختاري پرون

هاي ترسـیم شـده کـه در قسـمت پیوسـت ارایـه شـده        با توجه به نمودار. هاي تحقیق ترسیم گردید
رسد دچـار شکسـت سـاختاري شـده اسـت واردات  ایـران از       به نظر می است، تنها سري زمانی که

اکنـون بـراي   . باشد که نوع شکست ساختاري نیز به صـورت تغییـر عـرض از مبـدا اسـت     ترکیه می
یافتـه  فـولر تعمـیم    -آزمون ریشه واحد پرون معادله زیر در چارچوب آزمـون ریشـه واحـد دیکـی     

  :گیردمورد برآورد قرار می
)4(                                         tttt UYYTDTBDY   113210   

  :که در آن
tY :سري زمانی  

D :ها یک هاي قبل از شکست ساختاري صفر و براي بقیه سالمتغیر مجازي است که براي سال
  است

DTB  : هـا  بعد از شکست ساختاري یـک و بـراي بقیـه سـال     براي سالمتغیر مجازي است که
  .باشدزمان شکست ساختاري می TB. صفر است

T  :روند زمانی  
tY  :است تفاضل مرتبه اول سري زمانی. 

گـردد  با توجه به نمودار ترسیم شده براي لگاریتم واردات دو جانبه ایران از ترکیه، مالحظه می
 OLSنتیجه آزمون ریشه واحد پـرون کـه بـا روش    . باشدمی 1380ان شکست ساختاري سال که زم

________________________________________________________________ 

1- Integrated 
2- Perron 
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  : باشدبرآورد شده است به صورت زیر می
  

Dependent variable is LM                                                    
    
 28 observations used for estimation from 1362 to 1389                      
     
****************************************************************************
*** 
 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-
Ratio[Prob] 
 C                          3.5020             1.5758             
2.2224[.037] 
 T                         .073134            .032466             
2.2527[.035] 
 D80                        .66956             .41528             
1.6123[.121] 
 DTB80                      .72352             .56080             
1.2901[.210] 
 LM(-1)                     .63505             .16140             
3.9346[.001] 
 DLM(-1)                   .045851             .16507             
.27777[.784] 
****************************************************************************
*** 
 R-Squared                     .97006   R-Bar-Squared                   
.96326 
 S.E. of Regression            .43312   F-stat.    F(  5,  22)  
142.5728[.000] 
 Mean of Dependent Variable   13.1928   S.D. of Dependent Variable      
2.2596 
 Residual Sum of Squares       4.1271   Equation Log-likelihood       -
12.9255 
 Akaike Info. Criterion      -18.9255   Schwarz Bayesian Criterion    -
22.9221 
 DW-statistic                  2.0746   Durbin's h-statistic     -
.37928[.704] 
****************************************************************************
*** 

 
 
                               Diagnostic Tests                         
****************************************************************************
*** 
*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version        
  * 
****************************************************************************
*** 
*                     *                          *                          
  * 
* A:Serial Correlation*CHSQ(   1)=   .91547[.339]*F(   1,  21)=   
.70981[.409]* 
*                     *                          *                          
  * 
* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   1.1546[.283]*F(   1,  21)=   
.90317[.353]* 
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*                     *                          *                          
  * 
* C:Normality         *CHSQ(   2)=  12.3296[.002]*       Not applicable     
  * 
*                     *                          *                          
  * 
* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   2.6218[.105]*F(   1,  26)=   
2.6861[.113]* 
****************************************************************************
*** 
   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation 
   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values 
   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals 
   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values 

 
آنچه که در معادله برآورد شده فوق مهم است، ضریب مربوط به لگاریتم واردات دو جانبـه بـا   

اسـت کـه بـا     63505/0شود که کمیت این ضریب برابر با مالحظه می. باشدوقفه ایران از ترکیه می
  :شودبه صورت زیر محاسبه می به منظور انجام آزمون ریشه واحد، آماره. مقدار یک فاصله دارد

26.2
16140.0

163505.0ˆ

ˆ











s

 

هاي بحرانی مورد نیاز جهت انجام آزمون توسط پرون استخراج شده است که براي این کمیت 
از آنجایی که کمیت محاسـبه شـده   . باشدمی -76/3درصد برابر با  5تحقیق مقدار بحرانی در سطح 

پذیرفته  ،ت لذا فرض صفر که داللت بر ریشه واحد سري زمانی داشتبزرگتر از کمیت بحرانی اس
  .باشدمی  ADFنتیجه این آزمون موید آزمون . شودمی

هـاي  روش خـود توضـیحی بـا وقفـه    فـوق از  تحقیـق  تصریح شـده   اکنون جهت برآورد الگوي
و نـرم افـزار   شـود  در نظر گرفتـه مـی   1هاي مدل حداکثر وقفه. دشومی استفاده ) (ARDL 1توزیعی

Microfit4   1،0،0،0،1( مـدل  (ARDL     بیـزین بـه عنـوان بهتـرین مـدل       –را مطـابق معیـار شـوارتز
  .دکنارائه می مزبور رامدل بر آورد شده ) 4(جدول  . کند برآوردي انتخاب می

هـاي  باال است که به معناي قـدرت توضـیح دهنـدگی بـاالي متغیـر      R2مدل برآورد شده داراي 
عـدم خـود   ( آوردي فروض کالسـیک مربـوط بـه جملـه اخـتالل      چنین مدل برهم. اشدب مستقل می
. کنـد را تامین مـی )  نرمال بودن جمالت اختالل و فرم تابعی مناسب ،واریانس همسانی  ،همبستگی

________________________________________________________________ 

1- Auto Regressive Distributed Lags 
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  . باشد عالئم برآورد شده نیز مطابق انتظار تئوریک می
  

  LMپویاي مربوط به  ARDLالگوي ): 4(جدول 
 متغیر  ضریب  نحراف معیار ا tآماره 

57/1 20/0 32/0 LM (-1) 
99/2 57/1 71/4 LGDP 
49/2 60/0 50/1 LWPI  
48/1- 43/0 64/0- LPXTU 

03/0 05/1 04/0 LER 
21/2- 82/0 82/1- LER (-1) 
04/2-  56/18  47/38-  C 
33/2-  41/0  95/0-  D68 
12/1-  41/0  46/0-  D84 

96/0  = 2R   97/0   R2=   021/2D.W =  
 

  محاسبات تحقیق: ماخذ
 

جمعی انجام شود تـا از  الزم است آزمون هم ،مدت مدل برآورد گرددقبل از آنکه ضرایب بلند
جمعـی از  جهت انجام آزمون هـم . مدت براي متغیرهاي مدل اطمینان حاصل گرددوجود رابطه بلند

محاسـبه شـده آزمـون     Fدهد کـه   نتایج آزمون نشان می. دشوروش هاشم پسران و شین استفاده می
مـدت  بلنـد که به معناي وجود رابطه است  25/3باشد و بزرگتر از کمیت بحرانی  می 40/3جمعیهم

   .دهدمدت برآورد شده را نشان میجدول زیر رابطه بلند. باشد می الگومتغیرهاي بین 
  

  LM  هجمعی مربوط ببردار هم): 5(جدول 
 متغیر  ضریب  انحراف معیار  t آماره

52/3 97/1 94/6 LGDP 

06/2 07/1 12/2 LWPI  

25/1- 75/0 94/0- LPXTU 

94/1- 35/1 62/2- LER 

48/2-  82/22  64/56-  C 

51/2-  56/0  4/1-  D68 

99/0-  68/0  67/0-  D84 

  محاسبات تحقیق: ماخذ
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. باشـد  مـی نظـري  ه شده مطابق انتظار عالئم ضرایب برآورد دهد کهنشان مینتیجه برآورد الگو 
گردد که تولید ناخالص داخلی، شـاخص قیمـت عمـده فروشـی و     براساس جدول فوق مالحظه می

داري بـر  تـاثیر معنـی   امـا شـاخص قیمـت صـادرات ترکیـه     . باشد دار میمعنی% 95در سطح نرخ ارز 
تولیـد  مـدت  چـه در بلنـد   نچنـا : اسـت شرح ین به انیز برآوردي تفسیر ضرایب  .واردات ایران ندارد

درصـد افـزایش خواهـد     94/6 واردات ایران از ترکیـه درصد افزایش یابد،  1 ناخالص داخلی ایران
 12/2 واردات ایران از ترکیـه  ،درصد افزایش یابد 1شاخص قیمت عمده فروشی ایران یافت و اگر 

اردات ایـران از  درصـدي شـاخص قیمـت صـادرات ترکیـه، و      1بـا افـزایش   . یابد ش میافزایدرصد 
 ،درصد افزایش یابـد  1 چنین اگر نرخ ارز ریال به دالرهم. کاهش خواهد یافت درصد 94/0 ترکیه

  .درصد کاهش خواهد یافت 62/2به میزان  واردات ایران از ترکیهدر این صورت 
الگوهاي تصـحیح  . باشدمی ) ECM(  1، برآورد الگوي تصحیح خطاARDLمرحله آخر روش 

تـرین دلیـل آن ایـن اسـت کـه      عمـده . انـد اي پیدا کـرده هاي تجربی کاربرد فوق العادهخطا در کار
از آنجا کـه در ایـن   . دهندمدت آنها ارتباط میمدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندنوسانات کوتاه

 I(0)متغیرهاي الگـو همگـی    پایا هستند،  و    شود و الگوها از تغییرات متغیرها استفاده می
توان آن را بدون هراس از به دست آوردن یک رگرسیون کاذب بـه روش  بنابراین می. خواهند بود

OLS در . کننـد مدت را مشخص میچنین سرعت تعدیل انحرافات کوتاهاین الگوها هم. تخمین زد
نتیجـه  ) 5(جدول  .رآورد نمودتوان این الگو را بمی  Microfitبا استفاده از نرم افزار  ARDLروش 

   .دهدرا نشان می)  ECM( معادله تصحیح خطاي مدل مورد نظر تخمین 
ضـریب  . باشد می ecm)  -1(داراي اهمیت اساسی است ضریب   )  ECM( آنچه که در معادله 

در حـدود   ecm)  -1(ضـریب بـرآوردي   . دهـد سرعت تعدیل فرآیند عدم تعادل را نشان می مزبور
تقاضـاي واردات  هـاي  از عـدم تعـادل   درصد 68باشد و به این معنا است که در هر دوره  یم -68/0

  . شودبرطرف میایران از ترکیه 
  

   تابع واردات دو جانبه ترکیهبرآورد . 2- 5
براساس  الگوي مارکز و مالحظه مفهـوم کشـش، تـابع واردات دو جانبـه لگـاریتمی ترکیـه بـه        
________________________________________________________________ 

1- Error Correction Model 
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  :گرددصورت زیر تصریح می
)5 (  

tttttt ULERTULPXLWPITULGDPTUTLMTU  543210 

  :آن  که در
  

  LMالگوي تصحیح خطاي مربوط به : )6(جدول
 متغیر  ضریب  انحراف معیار   tآماره 

99/2 57/1 71/4 dLGDP 
49/2 60/0 50/1 dLWPI 
48/1- 43/0 64/0- dLPXTU 

03/0 05/1 04/0 dLER 
04/2- 56/18 47/38- dC 
33/2- 41/0 95/0- dD68 
12/1-  41/0  45/0-  dD84 
33/3- 20/0 68/0- ecm (-1) 

4259/0=  2R                    59/0 =  2R    21/2D.W =  
 

  محاسبات تحقیق: ماخذ
  

tLMTU :لگاریتم واردات ترکیه از ایران  
tLGDPTU :ناخالص داخلی ترکیه لگاریتم تولید  
tLWPITU :لگاریتم شاخص قیمت عمده فروشی ترکیه  
tLPX :لگاریتم شاخص قیمت صادرات ایران  
 tLERTU : نرخ برابري لیره به دالر(لگاریتم نرخ ارز (  

  . است
  :ده استهاي تحقیق نیز از منابع آماري زیر تهیه شمتغیر
-هاي مربوط به واردات ترکیه از ایران از سالنامه آماري بازرگانی خارجی ایـران و سـالنامه  داده

هاي مربوط به تولید ناخالص داخلی ترکیه و نرخ ارز لیـره  داده. جمع آوري شده است آماريهاي 
ه فروشـی  آمار مربوط به شاخص قیمـت عمـد  . به دالر از منابع آماري آنکتاد گردآوري شده است
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  . ترکیه نیز از منابع آماري بانک مرکزي ترکیه تهیه شده است
-حداکثر وقفه. دشومی استفاده ARDLاز روش  مذکور در این مرحله به منظور برآورد الگوي

را مطـابق   ARDL)  0،3،2،0،0( مـدل   Microfit4شـود و نـرم افـزار    در نظر گرفته می 3هاي مدل 
آورد شده مدل بر) 7(جدول  . کند وان بهترین مدل برآوردي انتخاب میبیزین به عن –معیار شوارتز 

  . دکنارائه می مزبور را
  

 LMTUپویاي مربوط به ARDLالگوي ): 7(جدول 
 متغیر  ضریب  انحراف معیار  tآماره 

60/1 86/0 38/1 LGDPTU 
82/5 93/0 42/5 LWPITU 
49/1- 05/1 57/1- LWPITU(-1)  
61/2- 69/0 81/1- LWPITU(-2)  
19/1- 54/0 65/0- LPX 

17/0 86/0 14/0 LPX(-1) 
97/4- 85/0 24/4- LPX(-2) 

33/5 59/0 13/3 LPX(-3) 
83/1- 81/0 49/1- LERTU 
36/3-  24/12  20/41-  C 

64/3  13/0  47/0  T 

98/0  2R =  99/0  2R  =   72/2D.W =  

  محاسبات تحقیق: ماخذ
  

هـاي  باال است که به معناي قـدرت توضـیح دهنـدگی بـاالي متغیـر      R2مدل برآورد شده داراي 
عـدم خـود   ( آوردي فروض کالسـیک مربـوط بـه جملـه اخـتالل      چنین مدل برهم. باشد مستقل می
. کنـد را تـامین مـی  ) نرمال بودن جمالت اختالل و فرم تابعی مناسب ،واریانس همسانی  ،همبستگی

  . باشد عالئم برآورد شده نیز مطابق انتظار تئوریک می
جمعـی هاشـم   آزمـون هـم   ،مدت براي متغیرهاي مدلل اطمینان از وجود رابطه بلندوحصجهت 

 82/6جمعـی محاسبه شده آزمـون هـم   Fدهد که  نتایج آزمون نشان می. شودمی نجامپسران و شین ا
متغیرهـاي  بـین  مدت بلندو به معناي وجود رابطه است  6725/4باشد و بزرگتر از کمیت بحرانی  می
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   .دهدمدت بر آورد شده را نشان میجدول زیر رابطه بلند. باشد می الگو
  

  LMTUهجمعی مربوط ببردار هم): 8(جدول 
 متغیر  ضریب  انحراف معیار  tآماره 

60/1 86/0 38/1 LGDPTU 
17/2 93/0 03/2 LWPITU  
01/3- 54/0 62/1- LPX 
83/1- 81/0 49/1- LERTU 
36/3-  24/12  20/41-  C 

64/3  13/0  47/0  T 
  محاسبات تحقیق: ماخذ

  
. باشـد  مـی نظـري  عالئم ضرایب برآورده شده مطابق انتظار  دهد کهنشان مینتیجه برآورد الگو 

گردد که شاخص قیمـت عمـده فروشـی ترکیـه و شـاخص قیمـت       براساس جدول فوق مالحظه می
% 90در سـطح   و  نرخ ارز لیـره بـه دالر   و تولید ناخالص داخلی ترکیه% 95در سطح ن صادرات ایرا

). اسـت % 85داري تولیـد ناخـالص داخلـی ترکیـه در تقریبـاً در سـطح       البته معنـی ( باشد دار میمعنی
 1 تولید ناخالص داخلـی ترکیـه  مدت چنانچه در بلند: استشرح ین به انیز برآوردي تفسیر ضرایب 

شاخص قیمت درصد افزایش خواهد یافت و اگر  38/1واردات ترکیه از ایران ایش یابد، درصد افز
بـا  . یابـد  ش مـی افـزای درصد  03/2واردات ترکیه از ایران درصد افزایش یابد  1عمده فروشی ترکیه 

کـاهش   درصـد  62/1درصدي شاخص قیمـت صـادرات ایـران، واردات ترکیـه از ایـران       1افزایش 
واردات در ایـن صـورت    ،درصـد افـزایش یابـد    1ین اگر نرخ ارز لیره بـه دالر  چنهم. خواهد یافت

  .درصد کاهش خواهد یافت 49/1به میزان ترکیه از ایران 
معادلـه تصـحیح   ) 9(جـدول  . گرددبرآورد می ) ECM( در مرحله پایانی، الگوي تصحیح خطا 

   .کندبرآورد شده را ارایه میخطاي 
-سرعت تعدیل فرآیند عدم تعادل را نشـان مـی   ecm)  -1(ضریب  دهمان گونه که قبالً بیان ش

در هـر دوره   بنـابراین  ،باشد می -88/0در حدود  ecm)  -1(ضریب برآوردي به دلیل این که . دهد
  . شودبرطرف می تقاضاي واردات ترکیه از ایرانهاي از عدم تعادل درصد 88
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  LMTUالگوي تصحیح خطاي مربوط به : )9(جدول 
 متغیر  ضریب  انحراف معیار   tره آما

60/1 86/0 38/1 dLGDPTU 
82/5 93/0 42/5 dLWPITU 
61/2 69/0 81/1 dLWPITU1 
19/1- 54/0 65/0- dLPX 

08/2 53/0 11/1 dLPX1 
33/5- 59/0 13/3- dLPX2 
83/1- 81/0 49/1- dLERTU 
36/3- 47/12 19/41- dC 

64/3 13/0 47/0 dT 
93/2- 30/0 88/0- ecm (-1) 

80/0=  2R                    87/0 =  2R    72/2D.W =  
 

  محاسبات تحقیق: ماخذ
  

  گیريبندي و نتیجهجمع .6
الملـل، جریـان تجـارت دو جانبـه و الگوسـازي آن از      در ادبیات اقتصادي به ویـژه اقتصـاد بـین   

ایـران و  جریـان تجـارت دو جانبـه    هدف پژوهش اخیر الگوسـازي  . دار استاهمیت خاصی برخور
روش خـود توضـیحی بـا    واردات دو جانبـه مـارکز بـا اسـتفاده از    براي این منظور الگوي . ترکیه بود

  . مورد برآورد قرار گرفت )1360-1389(و در دوره زمانی (ARDL)  هاي توزیعیوقفه
شـد و نـرم   در نظـر گرفتـه    1هاي مـدل  حداکثر وقفه ان،جهت تخمین تابع واردات دو جانبه ایر

بردار . ردرا به عنوان بهترین مدل برآوردي انتخاب ک ARDL)  1،0،0،0،1( مدل  Microfit4افزار 
دار تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت عمـده  معنی حاکی از تاثیر مثبت برآورده شدهجمعی هم

هـر   اما شاخص قیمت صادرات ترکیـه . ، بر واردات ایران بوددار نرخ ارزفروشی و تاثیر منفی معنی
بـه  . دار نبـود چند تاثیر منفی بر واردات ایران داشت اما ضریب برآورد شده از لحـاظ آمـاري معنـی   

( شد و مدل در نظر گرفته  3 الگوهاي حداکثر وقفه منظور برآورد تابع واردات دو جانبه ترکیه نیز،
0،3،2،0،0  (ARDL برآورده شدهجمعی بردار هم. دگردی وان بهترین مدل برآوردي انتخاب به عن 

دار تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمـت عمـده فروشـی و تـاثیر منفـی      معنی حاکی از تاثیر مثبت
  .  دار نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات ایران، بر واردات ترکیه بودمعنی
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-و وزارت اقتصاد و دارایی، استفادهتجارت صنعت و گذاران اقتصادي، به ویژه وزارت سیاست
هـاي تجـاري مناسـب    تواننـد بـراي تـدوین سیاسـت    آنها می. ان نتایج این تحقیق خواهند بودگکنند

. ، از نتایج  این تحقیق استفاده نمایندبا ترکیه جریان  تجارت خارجی ایرانجهت اثرگذاري بهتر بر 
نوسانات نـرخ ارز و  توان آثار ، میهاادي کشوررشد اقتصدر تجارت خارجی به دلیل نقش اساسی 

براسـاس نتـایج تحقیـق اخیـر      .را تعیین نمود واردات دو جانبهبر  هاي نسبی داخلی و خارجی قیمت
  :هاي سیاستی زیر را ارایه نمودتوان توصیهمی

اي هـ دار نرخ ارز بـر واردات دو جانبـه ایـران، الزم اسـت سیاسـت     با توجه به تأثیرگذاري معنی
توانـد موجـب نوسـانات شـدید واردات کشـور      ثباتی نرخ ارز مـی ارزي مناسبی اتخاذ شود؛ زیرا بی

  .خواهد شد
جمعی برآورد شده براي واردات دو جانبه ترکیه از ایران، مالحظه گردید که براساس بردار هم

از آنجا . ستگذار اداري بر واردات ترکیه تاثیرشاخص قیمت صادرات ایران به صورت منفی معنی
که سهم زیادي از صادرات کشور متعلق به درآمدهاي ناشی از صدور نفت و گاز بوده و قیمت آن 

هاي اقتصادي ایران دارد الزم است که تالش جـدي در مـورد   پذیري بسیار ناچیزي از سیاستتأثیر
-زایش رقابتهاي افلذا مقامات اقتصادي کشور باید زمینه. صادرات غیر نفتی کشور صورت پذیرد

 . هاي هدف از جمله ترکیه را فراهم نمایندپذیري صادرات غیر نفتی در بازار
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