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بررســی اثــر نتیجــه رابطــه مبادلــه بازرگانــی بــر رفــاه اقتصــادی در 
ایــران
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چکیده
دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو 

کشور است  قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر 

مبادله  رابطه  نتیجه   90 دهه  در  باشد.  گذار  اثر  رفاه  بر  می تواند  و 

بازرگانی کشور تغییرات جدی )کاهشی( داشته است و از طرفی رفاه 

اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی 

اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده 

از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های 

تا بتوان  یعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است  توز

از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور 

شاخص  و  مبادله  رابطه  نتیجه  بین  می دهد  نشان  نتایج  سنجید. 

کاهش   ،90 دهه  در  یعنی  دارد.  وجود  مستقیم  رابطه  رفاه  ترکیبی 

در  است.  داده  کاهش  را  کشور  اقتصادی  رفاه  مبادله،  رابطه  نتیجه 

نتیجه  و  ملی  پس انداز  داخلی،  ناخالص  تولید  بلندمدت  حالت 

 0/009  ،0/003  ،0/007 ضریب  با  ترتیب  به  بازرگانی  مبادله  رابطه 

تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با 

توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از 

عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت 

خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود. 
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1. مقدمه: طرح مسأله  
ی  برخوردار میزان  بررسی  برای  ی  معیار مبادله  رابطه  نتیجه 

کشورها  می کند  بیان  و  است  کشور  هر  در  تجارت  منافع  از 

به ازای یک واحد صادرات چه مقدار واردات دارند )کشاورز 

صادرات  افزایش  از  ناشی  ی  ارز ذخایر  رفتن  باال   .)1395

منجر به افزایش تولید ملی و رفاه اقتصادی می شود. مفهوم 

نهفته  مبادله  رابطه  خود  در  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه 

از  مشخصی  حجم  مقابل  در  واردات  مقدار  چه  هر  است، 

صادرات بیشتر باشد نتیجه رابطه مبادله رو به بهبود می رود 

و هر چه مقدار واردات در مقابل حجم مشخصی از صادرات 

کمتر باشد نتیجه رابطه مبادله رو به کاهش می رود به عبارتی 

نتیجه  وخامت  یا  بهبود  به  می توان  مبادله  رابطه  طریق  از 

مبادله  رابطه  نتیجه   .)2019 ید  )جاو برد  پی  مبادله  رابطه 

خدمات  و  کاال  خارجی  تجارت  بر  ناظر  مفهومی  بازرگانی 

واردات  نسبی  قیمت های  تغییر  از  ناشی  اقتصادی  آثار  و 

رابطه  نتیجه  اثر  است.  کشور  یک  اقتصاد  در  صادرات  و 

که درجه باز  کشورهایی  مبادله بر رشد و رفاه اقتصادی برای 

است.  اهمیت  حائز  بسیار  است،  باال  به  متوسط  آنها  بودن 

درآمدی  شکاف  افزایش  باعث  مبادله  رابطه  نتیجه  کاهش 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می شود. بهبود  بین 

کیفیت، تحرک  ی،  نتیجه رابطه مبادله باعث افزایش بهره ور

نتیجه  واقع  در  می شود.  صادرات  قیمت  افزایش  و  منابع 

در  مهمی  نقش  جهانی  درآمد  یع  توز بر  تاثیر  با  مبادله  رابطه 

تعیین منافع کشورهای طرفین معادله دارد.

ی ملی نتیجه  بر اساس تعریف موجود در نظام حسابدار

کاال  خارجی  تجارت  بر  ناظر  مفهومی  بازرگانی  مبادله  رابطه 

و  )بیات  می باشد  واقعی  ملی  درآمد  بر  آن  اثر  و  خدمات  و 

بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  کلی  طور  به   .)1395 معادی 

یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد 

کالن از جمله رفاه اقتصادی قلمداد می شود. 

صادرکننده  و  توسعه  حال  در  کشور  یک  به عنوان  ایران 

با  و  است  وابسته  ی  ارز درآمدهای  به  به شدت  خام  مواد 

سال  از  می شود.  نوسان  دچار  اولیه  مواد  قیمت  نوسانات 

یادی بر تجارت داشته که  1390 به بعد تحریم ها هزینه های ز

شده  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  کاهش  به  منجر  احتماال 

است و نسبت به دوره های دیگر این کاهش محسوس است. 

کاهش چشمگیر  با  اقتصادی  رفاه  نیز  این دوره  در  از طرفی 

مواجه شده است. تحقیق حاضر این هدف را دنبال می کند 

که رابطه بین نتیجه رابطه مبادله بازرگانی و رفاه اقتصادی در 

اقتصادی شهروندان  رفاه  که  آنجایی  از  ایران چگونه است. 

برای حکمرانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، با بررسی 

ی بین نتیجه رابطه مبادله و  گر ارتباط معنی دار این موضوع و ا

ی است که سیاست گذاران،  رفاه اقتصادی بر قرار بود، ضرور

ی و دیپلماسی اقتصادی تجدید نظر  در سیاست های تجار

ی به نظر می رسد.  نمایند، لذا از این جنبه این تحقیق ضرور

در  را  سیاست گذاران  می تواند  پژوهش  این  نتایج  پس 

به  نسبت  مختلف  کنش های  وا مورد  در  خط دهی  جهت 

جهانی شدن، ارتباط با کشورهای دنیا و محاسبه هزینه های 

کنون  تا که  آنجا  از  کند.  کمک  تحریم ها  احتمالی  رفاهی 

بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  اثر  بررسی  حوزه  در  مطالعه ای 

کشور آن هم با شاخص ترکیبی صورت  بر رفاه اقتصادی در 

نگرفته است، بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه 

حائز  شارپ  و  اوزبرگ  ترکیبی  شاخص  از  الهام  با  اقتصادی 

و  موانع  رفع  جهت  در  می تواند  آن  نتایج  و  است  اهمیت 

چالش های نیل به رفاه اقتصادی کمک شایانی داشته باشد. 

پژوهش،  پیشینه های  نظری،  چارچوب  بررسی  به  ادامه  در 

پیشنهادات  ارائه  و  نتیجه گیری  و  مدل،  برآورد   ، الگو بررسی 

یم. می پرداز

 

2. چارچوب نظری تحقیق
برای  مبادله  رابطه  از  نئوکالسیک  و  کالسیک  اقتصاددانان   

به  مربوط  قواعد  تعیین  و  خود  ی های  تئور تحلیل  و  تجزیه 

از نسبت قیمت  رابطه مبادله  کرده اند.  تقسیم سود استفاده 

به دست  وارداتی  محصوالت  قیمت  به  صادراتی  محصوالت 



رگانی ...        11 رسی اثر نتیجه رابطه مبادله باز بر

می آید و بیان می کند که چند واحد کاالی وارداتی توسط یک 

ی می شود. اثر هاربرگر )1959(،  واحد کاالی صادراتی خریدار

موجب  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  ارتقا  که  می کند  بیان 

افزایش سطح درآمد واقعی خواهد شد که خود افزایش قدرت 

به  شدید  وابستگی  علت  به  دارد.  پی  در  را  صادرات  خرید 

درآمد حاصل از صادرات و واردات کاالهای سرمایه ای، رابطه 

اهمیت  حائز  بسیار  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  مبادله 

نتیجه  که  می کنند  مطرح   ،)1968( شوارتز  و  هنسلی  است. 

واردات  مقدار  بر  ی  اثرگذار طریق  از  بازرگانی  مبادله  رابطه 

بار  اولین  برای  اثر می گذارد.  بر درآمد ملی  و مقدار صادرات 

رابطه مبادله توسط مارشال )1979( برای تعیین منافع طرفین 

کاال  ی نشان داد عرضه و تقاضای دو  مبادله استفاده شد. و

تعادلی  ارزش  که  است  مبادله  رابطه  از  تابعی  کشور  هر  در 

جمله  از  اقتصاددانانی  بعدها  می کند.  صفر  را  جهانی  مازاد 

میل )1999( با دخالت دادن عامل تقاضای متقابل نشان داد 

کشش و حجم  که  که مبادله تنها در نقطه ای انجام می شود 

کاالهای یکدیگر آن را تعیین  کشور برای  تقاضای متقابل دو 

یکاردو  ر می گویند.  طرفین  مبادله  رابطه  را  نقطه  آن  و  می کند 

هزینه های  عنوان  با  خود  معروف  نظریه  در  نیز   ،)1980(

دو  مبادالت  انجام  بین المللی  مبادالت  درباره ی  تطبیقی 

را  رابطه مبادله  از تغییرات  کاال، در فاصله معین  و دو  کشور 

نظریه  چندین  می داند.  مبادله  طرفین  برای  منافع  متضمن 

نظریه   -1 می کند  مرتبط  اقتصادی  رفاه  به  را  مبادله  رابطه 

که در مورد وخامت رابطه مبادله است و بیان  پربیش )2001( 

باعث  طبیعی  منابع  و  اولیه  کاالهای  صادرات  که  می کند 

می شود  بلندمدت  در  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  وخامت 

گدیش  جا  -2  .)2009 )وانگ  دارد  به دنبال  را  رفاه  کاهش  و 

کشورهای  برای  صادرات  افزایش  که  می کند  بیان   )2007(

به شمار  جدی  تهدید  تجدیدناپذیر  و  اولیه  مواد  صادرکننده 

تفاوت  که  می کند  بیان   )1999( هکشراوهلین   -3 می آید. 

نیل  برای  کشورها  و  است  عرضه  در  تفاوت  علت  به  قیمت 

لیندر   -4  .)2003 )کاهویکا  کنند  تجارت  هم  با  باید  رفاه  به 

که تجارت به تقاضای مصرف کنندگان  )2002( بیان می کند 

)کرگمن  دارد  بستگی  درآمد  به  خود  مصرف  و  دارد  بستگی 

 .)2003

به  مربوط  قواعد  تخمین  برای  کالسیک  اقتصاددانان 

کشورهای ذینفع  نحوه تقسیم منافع حاصل از مبادالت بین 

در  کلی سه عامل  به طور  استفاده می کردند  رابطه مبادله  از 

دو  در  دستمزد  بین  نسبت  دارد:  نقش  مبادله  رابطه  تعیین 

دو  از  معین  مقدار  کاال،  دو  واحد  قیمت  بین  نسبت   ، کشور

یلیام 2004(. کاالی مبادله شده )و

رابطه بین رشد اقتصادی و رابطه مبادله بازرگانی از اواسط 

قرن 19 مورد بررسی قرار گرفت پربیش و سینگر )1950( به این 

نتیجه رسیدند که نتیجه رابطه مبادله بازرگانی در کشورهای 

در حال توسعه طی زمان با کاهش همراه بوده و با تخصصی 

شدن آنها در محصوالت اولیه این کاهش ادامه داشته است 

یع درآمد را به همراه  که کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن توز

داشته است.

این نتیجه  به  رائول پربیش طی سال های 1876-1983 

رسید که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده مواد اولیه، 

ی مهم ترین  رابطه مبادله خالص کاهش یافته است و از نظر و

عامل افزایش کارایی در کشورهای صنعتی می باشد که منجر 

کشورهای  در  اما  می شود  قیمت ها  و  دستمزدها  افزایش  به 

باال  را  قیمت ها  و  دستمزد  کارایی  افزایش  نیافته  توسعه 

تقاضای  درآمدی  کشش  بودن  پایین   ، دیگر عامل  نمی برد. 

که تقاضای آن  با محصوالت صنعتی  اولیه در مقایسه  مواد 

ی  کاهش می یابد. از نظر و متناسب با درآمد تغییر می کند، 

منافع  اقتصاد  ساختار  در  تفاوت  علت  به  آزاد  تجارت  در 

حاصل از رابطه مبادله بیشتر نصیب کشورهای توسعه یافته 

می شود.

در چند دهه اخیر کشورهای در حال توسعه اقتصاد خود 

کشورها  نوع  این  صادرات  اعظم  بخش  و  نموده اند  بازتر  را 

کاالهای اولیه و خام است. بیشتر کشورهای در حال توسعه 

بزرگی  به عنوان بخش  کاالها  از  به تعداد محدودی  به شدت 



 12      شماره 115، مهر و آبان 1401

ایران   .)2015 )گوشه ای  هستند  وابسته  ملی شان  درآمد  از 

کشور در حال توسعه وضعیت مشابهی دارد با  به عنوان یک 

توجه به اهمیت نتیجه رابطه مبادله بازرگانی در یک اقتصاد 

باز کوچک دسته ای از مطالعات نشان می دهد که شوک های 

منفی نتیجه رابطه مبادله بازرگانی نه تنها رشد اقتصادی را 

اقتصادی خواهند  ی  ناپایدار به  بلکه منجر  مختل می سازد 

که شوک های نتیجه رابطه مبادله  یافت  کوز )2002(، در شد. 

کشورهای در حال  تولید در  ایجاد نوسانات  بازرگانی باعث 

کشور  برای  مطالعه ای  طی   ،)2014( العبری  می شود.  توسعه 

اثر نوسانات نتیجه  که با توجه به  آفریقا به این نتیجه رسید 

متغیرهای  سایر  و  اقتصادی  رشد  بر  بازرگانی  مبادله  رابطه 

اقتصادی مطالعه اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی از اهمیت 

باالیی برخوردار می باشد.

اصلی  موانع  از  یکی  امروزه  مبادله  رابطه  نوسانات 

از  یکی  به عنوان  نوسانات  این  و  می باشد  اقتصادی  رفاه 

بر  توجهی  قابل  اثر  می توانند  بی ثباتی  مهم  شاخص های 

در  فراوانی  نظری  ادبیات  بگذارند.  جای  بر  کالن  متغیرهای 

حوزه بررسی نوسانات رابطه مبادله و آثار آن وجود دارد اولین 

و  می باشد  متزلر  الرسن  هاربرگر  مطالعه ی  شده  ارائه  یه  نظر

نظریه  این  یافت  شهرت  متزلر  الرسن  هاربرگر  اثر  به عنوان 

به  منجر  مبادله  رابطه  سطح  ارتقا  که  است  این  از  کی  حا

بودن  از یک  کمتر  به  توجه  با  اما  افزایش درآمد ملی می شود 

میل نهایی به مصرف بخشی از درآمد به دست آمده پس انداز 

خواهد شد که خود منجر به افزایش رفاه می شود.

ایچنگرین )1996(، نوسان در رابطه مبادله منجر به کاهش 

پرداخت ها  تراز  در  ایجاد مشکل  و  ورود سرمایه های خارجی 

شده که خود کاهش رفاه اقتصادی را به همراه دارد. 

ی غیر نظامی برای اجبار دولت های  تحریم ها به عنوان ابزار

ی  )درور می شود  انجام  نظر  مورد  کنش  وا انجام  جهت  هدف 

اهداف  از  خارجی  تجارت  افزایش  و  ثبات  بنابراین   .)2005

هر  برای  خارجی  تجارت  بخش  چون  می آید  به شمار  دولت ها 

در  اختالل  و  است  توسعه  و  رشد  جهت  در  مهم  عاملی  کشور 

داشته  دنبال  به  کشور  آن  اقتصاد  برای  منفی  آثار  می تواند  آن 

نوع  موثرترین  و  مهم ترین  از  یکی  اقتصادی  تحریم های  باشد. 

زمان  به  تحریم ها  این  از  استفاده  پیشینه  هستند.  تحریم ها  از 

برای  ایران  کشور  می گردد.  باز  باستان  یونان  شهرهای  دولت 

از  نفت  صنعت  شدن  ملی  علت  به   1330 دهه  در  بار  اولین 

انقالب  ی  پیروز از  بعد  شد.  تحریم  انگلستان  دولت  جانب 

قرار  تحریم  مورد  آمریکا  سفارت  تسخیر  علت  به  نیز  اسالمی 

و  شروع   1380 سال  از  ایران  علیه  تحریم ها  جدید  دور  گرفت. 

هزینه  تجارت  برای  تحریم ها  رسید  خود  اوج  به   1390 سال  در 

کاهش  علت  خود،  مطالعه  در   ،)1395( اخوی  سادات  دارند. 

تحریم ها  را  بعد  به   1390 سال  از  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه 

می داند که خود کاهش رفاه اقتصادی ناشی از تجارت را درپی 

خواهد داشت. البته در کشورهایی که به صادرات نفت وابسته 

هستند، کاهش قیمت نفت نیز می تواند رابطه مبادله را کاهش 

دهد ولی در طول سال های دهه 90 رابطه یک به یک بین قیمت 

نفت و کاهش نتیجه رابطه مبادله در ایران وجود نداشته است.

3. بررسی شواهد آماری
نمودار )1( ارتباط بین نتیجه رابطه مبادله بازگانی و شاخص 

ترکیبی رفاه اقتصادی در ایران را بهتر نشان می دهد. همان طور 

مستقیم  رابطه  یک  بیانگر  نمودار  این  می شود،  مشاهده  که 

شکلی بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه است.

 90 دهه  در  مبادله  رابطه  کاهش  دلیل  اینکه  برای 

منحنی  چهار  کرد.  توجه   )2( نمودار  به  باید  شود  مشخص 

صادرات،  حجم  و  واردات  ارزش  واردات،  حجم  به  مربوط 

این  در  است.  شده  ترسیم   )2( نمودار  در  صادرات  ارزش 

گرچه حجم صادرات افزایش یافته است، اما ارزش آن  دوره 

کاهش حجم واردات، ارزش واردات  کاهش یافته و با وجود 

می توان  جهانی  قیمت  نسبی  ثبات  با  است.  یافته  افزایش 

یافت که هزینه های جانبی صادرات و واردات برای کشور  در

نتیجه  کاهش  دلیل  اصلی ترین  این  و  یافته  افزایش  ایران 

رابطه مبادله در دهه 90 است. 
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 1931-1931های  نتیجه رابطه مبادله بازرگانی طی سال( شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و 1نمودار) 
 

 
 های پژوهش منبع یافته

 
 منحنیچهار توجه کرد.  2مشخص شود باید به نمودار  09برای اینکه دلیل کاهش رابطه مبادله در دهه 

در این  ترسیم شده است. 2نمودار مربوط به حجم واردات، ارزش واردات و حجم صادرات، ارزش صادرات در 
دوره گرچه حجم صادرات افزایش یافته است اما ارزش آن کاهش یافته و با وجود کاهش حجم واردات، 

های جانبی صادرات  توان دریافت که هزینه ارزش واردات افزایش یافته است. با ثبات نسبی قیمت جهانی می
 است.  09تیجه رابطه مبادله در دهه ترین دلیل کاهش ن و واردات برای کشور ایران افزایش یافته و این اصلی

های بیشتر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کاهش یافته است و از  به بعد با اعمال تحریم 09در واقع از دهه 
آنجا که ارتباط بین نتیجه رابطه مبادله بازرگانی و رفاه اقتصادی مستقیم است بنابراین شاهد کاهش رفاه 

 باشیم. به بعد می 09اقتصادی از دهه 
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منبع: یافته های پژوهش
نمودار 1- شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی طی سال های 1364-1398

بیشتر  تحریم های  اعمال  با  بعد  به   90 دهه  از  واقع  در 

آنجا  از  و  است  یافته  کاهش  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه 

که ارتباط بین نتیجه رابطه مبادله بازرگانی و رفاه اقتصادی 

از دهه  اقتصادی  رفاه  کاهش  بنابراین شاهد  مستقیم است 

90 به بعد می باشیم.
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 8931-8931های  ( ارزش و حجم مربوط به صادرات و واردات طی سال2نمودار )

 
 های پژوهش منبع یافته

 

 
 

 پیشینه تحقیق  -1

 ARDLدر پژوهشی با موضوع رابطه مبادله و تخصصی شدن اقتصاد، با استفاده از روش (، 0202) فیلیپ
که افزایش در تنوع  به طوری شود رابطه مبادله می اقتصاد منجر به بهبود تخصصی شدنکه نشان داد 

 شود. المللی می کاالهای صادراتی منجر به افزایش صادرات و رقابت بین
 OLS( با روش 0210) و آزمون علیت گرنجر واحد، امانوئل ARDL( با روش0202کوانگان و همکاران )

رشد  به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر ARDLبا روش  (0222) برای کشور غنا و ویلسون
دهد بین رفاه اقتصادی و رشد اقتصادی رابطه مستقیم  پردازند و نتایج هر سه پژوهش نشان می اقتصادی می

 وجود دارد.
به عنوان  GDP( با در نظر گرفتن 0212) برای نیجریه، باداماسی ARDL( با روش 0212) آمادومایگا

 GDI( برای کشور چین و استفاده از 0210( برای کشور هند، جینگ و ژانگ )0212) شاخص رفاه، آلریچ
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منبع: یافته های پژوهش
نمودار 2- ارزش و حجم مربوط به صادرات و واردات طی سال های 1364-1398
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4. پیشینه تحقیق 
و  مبادله  رابطه  موضوع  با  پژوهشی  در   ،)2020( فیلیپ 

نشان   ARDL روش  از  استفاده  با  اقتصاد،  شدن  تخصصی 

که تخصصی شدن اقتصاد منجر به بهبود رابطه مبادله  داد 

کاالهای صادراتی منجر  ی که افزایش در تنوع  می شود به طور

به افزایش صادرات و رقابت بین المللی می شود.

آزمون  و   ARDLروش با   ،)2020( همکاران  و  کوانگان 

کشور  گرنجر واحد، امانوئل )2019( با روش OLS برای  علیت 

نتیجه  اثر  بررسی  به   ARDL روش  با   )2005( یلسون  و و  غنا 

نتایج  و  می پردازند  اقتصادی  رشد  بر  بازرگانی  مبادله  رابطه 

رشد  و  اقتصادی  رفاه  بین  می دهد  نشان  پژوهش  سه  هر 

اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد.

نیجریه،  برای   ARDL روش  با   ،)2014( آمادومایگا 

شاخص  به عنوان   GDP گرفتن  نظر  در  با   )2014( باداماسی 

کشور هند، جینگ و ژانگ )2012(  آلریچ )2013( برای  رفاه، 

رفاه،  شاخص  به عنوان   GDI از  استفاده  و  چین  کشور  برای 

مبادله  رابطه  نتیجه  اثر  بررسی  به   )2006( جرزمانوفسکی  و 

بازرگانی بر رفاه اقتصادی می پردازند و نتایج پژوهش ها نشان 

اقتصادی  رفاه  و  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  بین  می دهد 

ی وجود دارد. رابطه مستقیم و معنادار

محاسبه  به  مطالعه ای  در   ،)1998( شارپ  و  اوزبرگ 

ایالت متحده  و  کانادا  برای   IEWB اقتصادی رفاه  شاخص 

نشان  نتایج  و  پرداختند   1971-1997 زمانی  بازه ی  طی 

می دهد که این شاخص برای آمریکا و کانادا نسبت به سال 

پایه یعنی سال 1971 روند صعودی داشته است در ادامه با 

 MEW،ISH، اندازه گیری شاخص  های رفاهی دیگر از جمله

شاخص  که  رسیدند  نتیجه  این  به  کشور  دو  این  برای   GPI

ارجحیت  دیگر  شاخص های  به  نسبت   IEWB رفاهی 

بیشتر  توجه  مورد  بعدها  رفاهی  ترکیبی  شاخص  این  دارد. 

پژوهشگران قرار گرفت.

با  را  مبادله  رابطه  نتیجه  اثر  پژوهشی  هیچ  ایران  در 

شاخص  )همانند  رفاه  ترکیبی  شاخص های  از  استفاده 

اوزبرگ و شارپ(، بررسی و مورد توجه قرار نداده است گرچه 

به  می تواند  موضوع  این  مطالعه  گردید  بیان  که  همان طور 

ی کمک  سیاست گذاران در جهت اتخاذ سیاست های تجار

ولی  است  حاضر  پژوهش  موضوع  مورد،  این  کند.  یادی  ز

این  با  بیشتر مرتبط  که  برخی مطالعات داخلی  به  ادامه  در 

موضوع هستند پرداخته می شود.

حری و همکاران )1399(، مطالعه ای با بررسی چرخه های 

-1395 سال های  طی  ایران  در  اقتصادی  رفاه  بر  ی  تجار

1359 انجام داده اند و برای بررسی رفاه نیز از شاخص ترکیبی 

که  می دهد  نشان  تحقیق  یافته های  کردند  استفاده  اوزبرگ 

یع درآمد و جریان مصرف دارای باالترین وزن  مولفه های توز

اثر  اقتصادی  رفاه  بر  ی  تجار چرخه های  اینکه  و  می باشد 

مثبت می گذارند.

بدرزاده و برقی اسگویی )1398(، با استفاده از داده های 

سری زمانی 1396-1360 به بررسی اثر رابطه مبادله بازرگانی 

پژوهش  این  پرداختند،  ایران  خصوصی  بخش  پس انداز  بر 

که نوسانات  گرفت و نشان می دهد  به روش ARDL صورت 

و  دارد  خصوصی  بخش  پس انداز  بر  منفی  اثر  مبادله  رابطه 

سیاست گذاران  سوی  از  مبادله  رابطه  نوسانات  مدیریت 

اقتصادی و برنامه ریزان اقتصادی به شدت احساس می شود.

سرمایه  و  مبادله  رابطه  بودن  باز  اثر   ،)1398( اسدپور 

طی  را  ایران  در  تولید  عوامل  کل  ی  بهره ور و  رفاه  بر  انسانی 

بازه ی زمانی 1391-1360 را مورد بررسی قرار داد روش سنجی 

کی  حا نیز  نتایج  و  بود   ARDL پژوهش  این  در  رفته  کار  به 

بر  مثبتی  اثر  مبادله  رابطه  و  انسانی  سرمایه  که  است  این  از 

ی کل عوامل تولید و رفاه دارند. بهره ور

قیاس  روشن  و  نونژاد  و   )1398( فر  ساجدیان  و  کبریان  ا

رشد  بر  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  اثر  بررسی  به   ،)1390(

که  اقتصادی در ایران می پردازند و نتایج آنها نشان می دهد 

ارتباط مستقیم بین این دو متغیر وجود دارد.

کشاورز )1395(، به بررسی تاثیر رابطه مبادله بر درآمد ملی 

ایران طی سال های 1389-1355 با روش ARDL می پردازد. 
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نتایج این مطالعه بیانگر آن است که در بلندمدت بین رابطه 

مبادله و درآمد ملی در کشور ایران رابطه معنی دار وجود دارد 

و   0/76 مثبت  اثر  ترتیب  به  سرمایه  و  اشتغال  متغیرهای  و 

0/47 واحدی بر درآمد ملی در بلندمدت خواهند داشت.

رابطه  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)1393( قربان زاده 

مبادله بازرگانی و سیر تغییرات آن در ایران پرداختند که سه 

ناخالص،  بازرگانی،  یا  و  )تهاتری(  خالص  مبادله  رابطه  نوع 

رابطه مبادله خالص  و بیان نمودند  کردند  و درآمدی مطرح 

این  است.  رفاه  اندازه گیری  برای  مبادله  رابطه  نوع  بهترین 

پژوهش نشان می دهد که رابطه مبادله در ایران طی سال های 

بر متغیرهای  این نوسانات  و  اخیر دچار نوسان شده است 

کالن اقتصادی اثر منفی داشته اند.

عوامل  شناسایی  به  پژوهشی  طی   ،)1382( حسینی 

موثر  از جمله عوامل  پرداخت،  ایران  مبادله  رابطه  بر  اثرگذار 

تنوع   ، ارز نرخ  اقتصادی،  رشد   : از عبارتند  مبادله  رابطه  بر 

ی و دانش.  ارتقاء متغیرهای تکنولوژ صادراتی، تولید سرانه، 

مبادله  رابطه  ارتقاء  به  منجر  خود  نوبه ی  به  بعد  هر  بهبود 

بازرگانی می شود، هیچ یک از این ابعاد بر سایر ابعاد برتری 

ندارد و ارتقاء هر بعد به تنهایی می تواند منجر به توسعه رابطه 

مبادله گردد.

حسینی و سیدی )1381(، طی پژوهشی به بررسی رفتار 

بیان  از  بعد  پرداختند  ایران  خارجی  بازرگانی  مبادله  رابطه 

آن  رفتار  چگونگی  به  مبادله  رابطه  یخی  تار و  نظری  مبانی 

در بازرگانی خارجی ایران و ابعاد مختلف آن طی چند دهه 

کی از این می باشد که طی  گذشته پرداختند. نتایج کلی حا

در  کشورهای  خالص  مبادله  رابطه   1996-1970 سال های 

حال توسعه همواره کمتر از کشورهای توسعه یافته می باشد. 

منتخب  کشورهای  همه   1997-1968 سال های  طی 

از  بیش  خالص  مبادله  رابطه  متوسط  از  نفت  صادر کننده 

200 و بی ثباتی نسبی بسیار باالیی داشتند. سه رابطه مبادله 

)خالص، ناخالص و درآمدی( برای کشور ایران از سال 1960 

تا قبل از انقالب رشد مالیم و با ثباتی را نشان می دهد. رابطه 

غیرنفتی  صادرات  درآمدی،  و  ناخالص  خالص،  مبادله 

نتایج  و  گرفتند  قرار  مقایسه  مورد  نظر  مورد  دوره  طی  ایران 

که رابطه مبادله ناخالص باالترین میانگین و  نشان می دهد 

بی ثباتی نسبی را نسبت به دو رابطه قبلی دارد.

رابطه  نتیجه  اثر  مورد  در  پژوهشی  کنون  تا آن  به  توجه  با 

نگرفته  صورت  ایران  در  اقتصادی  رفاه  بر  بازرگانی  مبادله 

از  الهام  با  که  است  این  بر  سعی  پژوهش  این  در  است 

چهار  بررسی  به   )1989( شارپ  و  اوزبرگ  ترکیبی  شاخص 

مصرف،  جریان  درآمد،  یع  توز یعنی  اقتصادی  رفاه  مهم  بعد 

نتیجه  اثر  سپس  و  شود  پرداخته  ثروت  و  اقتصادی  امنیت 

برای  معموال  شود.  سنجیده  اقتصادی  رفاه  بر  مبادله  رابطه 

بررسی رفاه اقتصادی از شاخص های منفرد استفاده می شود 

که تنها یکی از ابعاد رفاه اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد 

ی این پژوهش استفاده  و سایر ابعاد مغفول می مانند اما نوآور

و مولفه های  کثر متغیرها  ا که  ترکیبی است  از یک شاخص 

موثر بر رفاه اقتصادی را در بر دارد. 

رابطه  نتیجه  اثر  بررسی  حاضر  پژوهش  اصلی  بحث 

و  می باشد  ایران  کشور  در  اقتصادی  رفاه  بر  بازرگانی  مبادله 

مختصری  اشاره  شده  استخراج  نتایج  به  توجه  با  انتها  در 

رفاه  و  بازرگانی  رابطه مبادله  نتیجه  بر  آنها  اثر  و  به تحریم ها 

اقتصادی می گردد.

، پایه های آماری و برآورد مدل 5. معرفی الگو
روش و مدل

یعی  توز با وقفه های  از روش خود رگرسیونی  برآورد مدل  برای 

و پسران و همکاران )2001(  که توسط پسران و شین )1999( 

از  می شود.  استفاده   10 ایویوز  نرم افزار  از  و  شده  داده  بسط 

سایر  به  نسبت  سنجی  اقتصاد  روش  این  مزیت های  جمله 

وابسته  و  مستقل  متغیرهای  بین   : از است  عبارت  روش ها 

می شود،  درونزایی  مشکل  بروز  مانع  و  می شود  قائل  تفاوت 

تخمین  هم  و  کوتاه مدت  تخمین  هم  است  قادر  روش  این 

گر متغیری ناایستا شود و بعد از  بلندمدت را انجام دهد و ا
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رگرسیون  با  تخمین  نتایج  شود  ایستا  تفاضل گیری  بار  یک 

کاذب مواجه نخواهد شد.

: مدل مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از

  IEWB=f)TOT+S+GDP(   )1(

متغیر  و  اقتصادی  رفاه  ترکیبی  شاخص   IEWB که 

رابطه  نتیجه   TOT شامل،  مستقل  متغیرهای  است.  وابسته 

ناخالص  تولید   GDP و  ملی  پس انداز   S بازرگانی،  مبادله 

انتخاب شده اند  گونه ای  به  داخلی است. متغیر های مدل 

از  آن ها  همه  و  نشویم  مواجه  مشکل  با  مدل  تخمین  در  تا 

جمله متغیرهای موثر بر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی و رفاه 

اقتصادی می باشند.

شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی، طبق رابطه )2( به دست 

می آید:

  IEWB= CF+ ID+ES+WS   )2(

که  می باشد  اقتصادی  رفاه  ترکیبی  شاخص   IEWB

به عنوان  و  گردید  معرفی   )1998( شارپ  و  اوزبرگ  توسط 

این   )3( رابطه  طبق  است.  شده  مدل  وارد  وابسته  متغیر 

درآمد  یع  توز  ،CFمصرف جریان  بعد  چهار  شامل  شاخص 

و  اوزبرگ  می باشد   WS ثروت  و   ES اقتصادی  امنیت   ،ID

شارپ )1998(.

 IEWB=a1 )C+G(+a2 )GI+E(+a3   )3(

)UR+INF+PR+∆UM(+a4 )K+FDI(  

GI دولت،  سرانه  مخارج   G سرانه،  مصرف   C آن:  در  که 

 PR ،تورم INF ،ی ضریب جینی، E ضریب انگل، UR بیکار

 K ملی،  پول  ارزش  نوسانات   UM اقتصادی،  مشارکت  نرخ 

ی خارجی است. سرمایه سرانه و FDI جذب سرمایه گذار

در  اقتصادی  رفاه  ترکیبی  شاخص  به  وزن دهی  روش 

 )2007( فاستر  و  آلکایر  وزن دهی  روش  همانند  پژوهش  این 

می باشد.

رابطه  نتیجه  و  اقتصادی  رفاه  بین  ارتباط  بررسی  برای 

یعی  توز وقفه های  با  رگرسیونی  خود  مدل  از  بازرگانی  مبادله 

)ARDL( به صورت زیر استفاده می شود:

Yt=B0+B1Yt-1+...+BpYt-p+α0Yt+α1Yt-   )4(

  1+...+αqYt-q+εt

اول  مرحله  در  می باشد  مرحله  دو  شامل   ARDL روش 

بررسی  نظر  مورد  معادله  در  متغیرها  بین  پویای  رابطه  وجود 

کوتاه مدت  و  بلندمدت  ضرایب  دوم  مرحله  در  می شود. 

قرار  تخمین  مورد   ECM و   ARDL مدل های  از  استفاده  با 

می گیرند. )پسران و شین 1999( و )پسران وهمکاران2001(

پایه های آماری

به  مربوط  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  ی  آمار داده های 

که از سایت بانک مرکزی  سال های 1364 تا 1398 می باشد 

این  انتخاب  علت  شده اند  استخراج  ایران  آمار  مرکز  و 

زمانی  بازه ی  این  در  داده ها  کلیه  که  بود  این  زمانی  بازه ی 

این  در  استفاده  مورد  ترکیبی  شاخص  بودند.  دردسترس 

پژوهش نیز برگرفته از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی اوزبرگ 

استفاده  با   ، حاضر پژوهش  طی  که  است   )1998( شارپ  و 

کدام از مولفه ها و سال های مورد  از داده های ایران برای هر 

بررسی محاسبه شده است. متغیرهای مستقل مورد استفاده 

بازرگانی،  مبادله  رابطه  نتیجه   : از عبارتند  پژوهش  این  در 

پس انداز ملی و تولید ناخالص داخلی. متغیر وابسته پژوهش 

داده ها  کثر  ا می باشد.  اقتصادی  رفاه  ترکیبی  شاخص  نیز 

یاضی  ر عملیات  طی  و  اند  شده  استخراج  خام  صورت  به 

بررسی  به   )1( جدول  در  اند.  شده  تبدیل  نظر  مورد  داده  به 

یم.  متغیرها می پرداز

جدول 1- متغیرهای پژوهش

نماد متغیر نام متغیر

IEWB شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی:

C مصرف سرانه
بعد مصرف

G مخارج سرانه دولت

GI ضریب جینی یع  بعد توز
Eدرآمد ضریب انگل
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نماد متغیر نام متغیر

UR بیکاری

بعد امنیت اقتصادی
INF تورم

PR نرخ مشارکت اقتصادی

UM نوسانات ارزش پول ملی

K سرمایه سرانه
بعد ثروت

FDI جذب سرمایه گذاری خارجی

TOT نتیجه رابطه مبادله بازرگانی

S پس انداز ملی

GDP تولید ناخالص داخلی

منبع: یافته های پژوهش

ADF یشه واحد آزمون ر

بروز  عدم  و  مدل  متغیرهای  جمعی  درجه  بررسی  منظور  به 

بررسی  رگرسیون  یک  بررسی  در  اول  قدم  کاذب  رگرسیون 

ایستایی یا ناایستایی متغیرها می باشد برای بررسی ایستایی 

یشه واحد را انجام می دهیم. یا ناایستایی یک متغیر آزمون ر

جدول 2- آزمون ریشه واحد برای بررسی ایستایی متغیرهای 
اصلی مدل

نتیجه
تعداد 

تفاضل گیری 
آماره

t
احتمال نام متغیرها

)1(

)0(

)1(

)1(

1

0

1

1

-6/618953

-3/354278

-7/421358

-5/197081

0/0000

0/0208

0/0000

0/0002

شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی

پس انداز ملی

نتیجه رابطه مبادله بازرگانی

تولید ناخالص داخلی

منبع: یافته پژوهش

یشه واحد نشان می دهد  طبق جدول )2(، نتایج آزمون ر

می باشد  ایستا  تفاضل گیری  بدون  ملی  پس انداز  متغیر  که 

نتیجه  اقتصادی،  رفاه  ترکیبی  شاخص  متغیرهای  اما 

بار  یک   با  داخلی  ناخالص  تولید  و  بازرگانی  مبادله  رابطه 

یشه واحد مورد استفاده  تفاضل گیری ایستا می باشند. آزمون ر

یشه واحد دیکی فولر می باشد که یکی  در این پژوهش آزمون ر

یشه واحد می باشد. از مهم ترین آزمون های ر

تخمین مدل در کوتاه مدت

مدل  معادله  کوتاه مدت  در  مدل  برآورد  نتایج  اساس  بر 

ARDL به صورت معادله )5( می باشد:

LOGIEWB= 0.171LOGIEWB)-1(   )5(

+ 4.384LOGTOT+ 0.007LOGTOT)-1( + 0.0002

LOGGDP + 0.006LOGGDP)-1( - 0.001LOGS + 

0.004LOGS)-1( + 6185.7

 ARDL جدول )3( نتایج حاصل از تخمین مدل به روش

در کوتاه مدت را نشان می دهد.

ARDL جدول 3- نتایج حاصل از تخمین مدل با روش

متغیر
 ضرایب

برآورد شده
 انحراف 

معیار
T آماره احتمال

LOGIEWB)-1( 0/171630 0/076175 2/253094 0/0356

LOGTOT 4/380005 0/003188 0/013750 0/9892

LOGTOT)-1( 0/007654 0/003719 2/058108 0/0528

LOGS -0/001682 0/002119 -0/786441 0/4408

LOGS)-1( 0/004682 0/001711 2/736048 0/0127

LOGGDP 0/000251 0/002201 0/113867 0/9105

LOGGDP)-1( 0/006112 0/002670 2/288708 0/0331

C 6185/752 1205/897 5/129586 0/0001

126/15 f آماره
معیار شوارتز
تعداد وقفه 1

آماره دوربین واتسون 1/36
ضریب تعیین 97

منبع: یافته پژوهش

که ضریب شاخص رفاه  مدل برآورد شده نشان می دهد 

اقتصادی با یک وقفه دارای عالمت مثبت بوده و شاخص 

رفاه اقتصادی یک دوره قبل بر شاخص رفاه اقتصادی دوره 
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افزایش در شاخص  ازای یک درصد  به  اثر مثبت دارد.  بعد 

اقتصادی  رفاه  ترکیبی  شاخص  قبل،  دوره  اقتصادی  رفاه 

دوره حال 0/17 افزایش می یابد. 

عالمت  دارای  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  ضریب 

رابطه  نتیجه  در  افزایش  درصد  یک  ازای  به  و  بوده  مثبت 

افزایش   4/38 اقتصادی  رفاه  شاخص  بازرگانی  مبادله 

بر  نیز  قبل  دوره  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  می یابد. 

شاخص رفاه اقتصادی اثر مثبت دارد و به ازای یک درصد 

شاخص  قبل  دوره  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  در  افزایش 

رفاه اقتصادی 0/007 افزایش می یابد. 

پس انداز ملی بر رفاه اقتصادی اثر منفی می گذارد یعنی  

رفاه  شاخص  ملی  پس انداز  در  افزایش  درصد  یک  به ازای 

ملی  پس انداز  اما  می یابد  کاهش   0/001 اندازه   به  اقتصادی 

دوره قبل بر شاخص رفاه اقتصادی اثر مثبت دارد و به ازای 

یک درصد افزایش در پس انداز ملی دوره قبل شاخص رفاه 

اقتصادی به اندازه 0/004 افزایش می یابد.

ضریب تولید ناخالص داخلی نیز مثبت است و به ازای 

رفاه  شاخص  داخلی  ناخالص  تولید  در  افزایش  درصد  یک 

ناخالص  تولید  ضریب  می یابد.  افزایش   0/0002 اقتصادی 

داخلی دوره قبل نیز دارای عالمت مثبت بوده و به ازای یک 

درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی دوره قبل شاخص 

رفاه اقتصادی 0/006 افزایش می یابد. 

نشان دهنده  و  است  درصد   97 برابر  تعیین  ضریب 

قدرت توضیح دهندگی باالی مدل می باشد و به این معنی 

توسط  وابسته  متغیر  تغییرات  از  درصد   97 که  می باشد 

متغیرهای مستقل توضیح داده می شود.

 

تخمین مدل ARDL در بلندمدت

ARDL یک روش برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها 

می باشد که توسط باند پسران و همکاران )2001( برای بررسی 

گر مقدار آماره F بیشتر از  هم جمعی بین متغیرها ارائه شد. ا

مقادیر بحرانی باند باالیی باشد بین متغیرها رابطه بلندمدت 

 ،F وجود دارد. طبق جدول )4(، در این پژوهش مقدار آماره 

25/87 می باشد که بیشتر از باند باالیی یعنی 3/2 می باشد 

پس فرض وجود رابطه بلندمدت تایید می شود.

جدول 4- نتایج بررسی وجود روابط بلندمدت بین متغیرهای 
مدل

نماد Fباند پایینیباند باالیی

3/22/3٪10

3/62/7٪5

4/03/1٪25

4/63/6٪1

25/87161    F آماره

منبع: یافته پژوهش

مدل  معادله  بلندمدت  در  مدل  برآورد  نتایج  اساس  بر 

ARDL در بلندمدت به صورت معادله )6( می باشد:

LOGIEWB= 0.009LOGTOT + 0.007LOGG-   )6(

DP + 0.003LOGS + 7467.380

مثبت  بلندمدت  در  داخلی  ناخالص  تولید  ضریب 

شده و به ازای یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی 

شاخص رفاه اقتصادی در ایران 0/007 افزایش می یابد.

و  می باشد  مثبت  بلندمدت  در  ملی  پس انداز  ضریب 

رفاه  شاخص  ملی  پس انداز  در  افزایش  درصد  یک  ازای  به 

اقتصادی در ایران 0/003 افزایش می یابد.

بلندمدت  در  نیز  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  ضریب 

مثبت می باشد و به ازای یک درصد افزایش در نتیجه رابطه 

 0/009 ایران  در  اقتصادی  رفاه  شاخص  بازرگانی  مبادله 

پژوهش  مطابق  بلندمدت  در  تخمین  نتایج  می یابد  افزایش 

به  پژوهشی  طی  ی  و می باشد  نیجریه  در   )2014( آمادومایگا 

بر رفاه  اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی  که  این نتیجه رسید 

گاند و وال )2010(، نیز طی پژوهشی  اقتصادی مثبت است. 
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مهم  علت های  از  یکی  یافت.  دست  مشابه  نتیجه  به 

کاهش نتیجه رابطه مبادله بازرگانی اثر تحریم ها می باشد با 

و  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  بین  مستقیم  ارتباط  به  توجه 

رفاه  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  کاهش  با  اقتصادی  رفاه 

اقتصادی نیز کاهش می یابد.

جدول )5( نیز آماره های معادله )6( را نشان می دهد.

جدول 5- تخمین مدل در بلندمدت

متغیرضرایب برآورد شدهانحراف معیارآماره Tاحتمال

0/0000

0/0866

0/0342

0/0000

6/931516

1/802136

2/273351

6/509562

0/001108

0/002010

0/004088

1147/140

0/007680

0/003622

0/009293

7467/380

LOGGDP

LOGS

LOGTOT

C

در ادامه به منظور اطمینان کامل از رابطه بلندمدت بین 

متغیرهای مدل از یک روش دیگر نیز به نام روش هم انباشتگی 

یوهانسن جوسیلوس استفاده می کنیم. این روش با استفاده 

کثر مقادیر ویژه رابطه تعادلی بلندمدت  از دو آزمون اثر و حدا

هم انباشتگی  تحلیل  می کند.  تعیین  را  الگو  متغیرهای  بین 

 VAR الگوی  در  بهینه  وقفه  طول  تعیین  مستلزم  جوهانسن 

از معیار  از صد است  کمتر  که تعداد داده ها  آنجا  از  است. 

تعیین  از  نتایج حاصل  زیر  استفاده می  شود. جدول  شوارتز 

وقفه بهینه مدل را نشان می دهد.

جدول 6- آماره های معیارهای اطالعاتی برای تعیین طول وقفه 
بهینه

کائیکشوارتزحنان کوئین وقفهآ

97/1697/3097/130

92/5193/2092/231

92/8794/1192/372

منبع: یافته های پژوهش

برآورد  به  یوهانسن  روش  از  مناسب  وقفه  تعیین  از  بعد 

اثر  از آزمون  یم و با استفاده  ضرایب بلندمدت الگو می پرداز

بردار   R یم.  می پرداز بررسی  به  ویژه  مقادیر  کثر  حدا آزمون  و 

از  کمتر  آزمون  آماره  که  می شود  پذیرفته  زمانی  هم انباشته 

مقادیر بحرانی آن باشد.

کثر مقادیر  اثر و حدا  بر اساس جدول )7( هر دو آزمون 

پنج  سطح  در  هم انباشته  بردار  یک  وجود  از  کی  حا ویژه 

درصد می باشد.

جدول 7- نتایج آزمون هم انباشتگی

آزمون حداکثر مقادیر ویژهآزمون اثر

آماره آزمون
مقادیر بحرانی در 

سطح %5
آماره آزمون

مقادیر بحرانی در 
سطح %5

51/7047/8531/3527/58

20/3529/7915/5721/13

4/7715/493/8614/26

0/9153/840/9153/84

منبع: یافته های پژوهش

بررسی آزمون ها و آماره های تشخیص

یانس  وار همبستگی،  خود  بررسی  نتایج   )8( جدول 

به  توجه  با  را  مدل  درست  شکل  و  نرمالیتی  ناهمسانی، 

آزمون مرتبط را نشان می دهد. که در ادامه به توضیح هر یک 

پرداخته می شود.

جدول 8- آزمون ها و آماره های تشخیص

نتیجه آزمونآمارهاحتمالنام آزموننوع بررسی

بررسی خود 
همبستگی

Lmtest0/33571/16045
عدم خود 
همبستگی

یانس  بررسی  وار
ناهمسانی

Arch0/93750/00626
همسانی 
واریانس

*Jarque-Bera0/7587بررسی نرمالیتی
یع نرمال  توز

جمالت پسماند

بررسی شکل 
درست مدل 

 Ramsey,
sReset

0/98650/17153
شکل تبعی 

صحیح

منبع: یافته های پژوهش
*  آماره ندارد.
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آزمون بررسی خود همبستگی	 

برای بررسی خود همبستگی از آزمون Lmtest استفاده می شود. 

می باشد   0/05 از  بیشتر  باال  جدول  در  احتمال  مقدار  چون 

فرضیه H0 مبنی بر عدم خود همبستگی را می پذیریم.

یانس ناهمسانی	  آزمون بررسی وار

می دهد  رخ  مقطعی  داده های  در  بیشتر  ناهمسانی  یانس  وار

وجود  مختلفی  آزمون های  ناهمسانی  یانس  وار بررسی  جهت 

از نوع  که داده های مورد استفاده در این پژوهش  از آنجا  دارد. 

یانس ناهمسانی از آزمون  سری زمانی می باشند برای بررسی وار

Arch استفاده می شود. چون مقدار آماره باالتر از 0/05 می باشد 

یانس ناهمسانی وجود ندارد. فرضیه H0 را می پذیریم و وار

آزمون بررسی نرمالیتی	 

تحلیل  روش  و  نوع  داده ها  یع  توز از  اطالع  ی  آمار مباحث  در 

Jarque- بودن  نرمال  آزمون  کمک  با  می کند  معین  را  آن ها 

آزمون  احتمال  مقدار  یم.  می پرداز شرط  این  بررسی  به   Bera

را  بر پسماند نرمال  باالی 0/05 می باشد پس فرضیه H0 مبنی 

می پذیریم.

آزمون بررسی شکل تبعی درست مدل	 

آزمون  از  نیز  رگرسیون  الگوی  تبیین  خطای  بررسی  برای 

Ramsey, sReset استفاده می شود. چون مقدار احتمال باالی 

رگرسیونی  خطای  و  است  درست  مدل  یعنی  می باشد   0/05

یم. ندار

آزمون بررسی ثبات ضرایب	 

پسماند  جمالت  تجمعی  جمع  اساس  بر   Cusum آزمون 

جمالت  تجمعی  جمع  آزمون   )1( نمودار  می شود.  انجام 

بررسی  به  آزمون  این  و  می دهد  نشان  را  زمان  طی  پسماند 

ی معادله می پردازد. ثبات ساختار

02 
 

 
 ت ضرایب( آزمون بررسی ثبا3نمودار )

 

   

-15

-10

-5

0

5

10

15

1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1395 1398

CUSUM 5% Significance 
  

  

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1395 1398

CUSUM of Squares 5% Significance 
 منبع یافته پژوهش

 
شود و نمودار  مربعات بر اساس جمع تجمعی مربعات جمالت پسماند برگشتی انجام می Cusumآزمون 

که به بررسی  دهد آن جمع تجمعی مربعات جمالت پسماند برگشتی همراه با دو خط بحرانی را نشان می
پردازد. اگر خط درون مرزها باشد یعنی خطای ساختاری نداریم و ضرایب تخمینی طی  ثبات ساختاری می

 باشند. زمان قابل اعتماد می
 
 آزمون تصحیح خطا 5-7

باشد این الگو نوسانات  مبنای آماری استفاده از آزمون تصحیح خطا وجود هم انباشتگی بین متغیرها می
متغیر وابسته و سازد و نشانگر رابطه کوتاه مدت  غیرها را به نوسانات بلند مدت مرتبط میکوتاه مدت مت

 سمت به تعادل عدم ندیفرا لیتعد سرعت انگریب زین خطا حیتصح جمله بیضر. باشد متغیر مستقل الگو می
 خطا حیحتص جمله بیضر چوناین ضریب قابل مشاهده است.  7در معادله . باشد یم مدت بلند در تعادل

منبع: یافته پژوهش
نمودار 3- آزمون بررسی ثبات ضرایب
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بر اساس جمع تجمعی مربعات  آزمون Cusum مربعات 

جمع  آن  نمودار  و  می شود  انجام  برگشتی  پسماند  جمالت 

دو  با  همراه  برگشتی  پسماند  جمالت  مربعات  تجمعی 

ی  بررسی ثبات ساختار به  که  را نشان می دهد  خط بحرانی 

ی  گر خط درون مرزها باشد یعنی خطای ساختار می پردازد. ا

یم و ضرایب تخمینی طی زمان قابل اعتماد می باشند. ندار

آزمون تصحیح خطا

وجود  خطا  تصحیح  آزمون  از  استفاده  ی  آمار مبنای 

نوسانات  الگو  این  می باشد  متغیرها  بین  هم انباشتگی 

کوتاه مدت متغیرها را به نوسانات بلندمدت مرتبط می سازد 

و نشانگر رابطه کوتاه مدت متغیر وابسته و متغیر مستقل الگو 

سرعت  بیانگر  نیز  خطا  تصحیح  جمله  ضریب  می باشد. 

بلندمدت  در  تعادل  سمت  به  تعادل  عدم  فرایند  تعدیل 

است.  مشاهده  قابل  ضریب  این   )7( معادله  در  می باشد. 

یک  منفی  و  صفر  بین  خطا  تصحیح  جمله  ضریب  چون 

است و معنی دار می باشد وجود رابطه همجمعی و بلندمدت 

بین متغیرها از این روش نیز تایید می شود.

 DLOGIEWB= 0.0002D)LOGGDP( -   )7(

                 0.0016D)LOGS( + 4.38D)LOGTOT( - 0.828 ecm)-1(

نشان  را  خطا  تصحیح  آزمون  آماره های  نیز   )9( جدول 

می دهد.

جدول 9- نتایج حاصل از آزمون تصحیح خطا

انحراف معیارآماره tاحتمال
ضرایب برآورد 

شده
متغیر 

0/88000/152930/0016390/00025D)LOGGDP(

0/2394-1/212920/001387-0/00168D)LOGS(

0/98650/017190/0025504/38005D)LOGTOT(

0/0000-12/459120/066487-0/82837ECM

منبع: یافته پژوهش

 -0/82 خطا  تصحیح  جمله  ضریب  اینکه  به  توجه  با 

 82 حدود  دوره  هر  در  که  می باشد  معنی  این  به  می باشد 

درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته، از مقادیر 

تعدیل  بعد  دوره  در  دوره،  یک  در  خود  بلندمدت  تعادلی 

شده و از بین می رود.

6. جمع بندی و توصیه های سیاستی
است  ی  کشور هر  توسعه  و  رشد  موتور  تجارت  که  آنجا  از 

رفاه  بر  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  اثر  مطالعه  بنابراین 

موضوع  می باشد.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  اقتصادی 

جمله  از  آن  برای  ی  شاخص ساز مسئله  و  اقتصادی  رفاه 

قرار  توجه  مورد  جدی  طور  به  کشور  در  که  است  موضوعاتی 

عوامل  اقتصادی  رفاه  ماهیت  به  توجه  با  و  است  نگرفته 

بنابراین  باشند.  گذار  اثر  اقتصادی  رفاه  بر  می توانند  یادی  ز

حائز  بسیار  ترکیبی  شاخص  کمک  با  اقتصادی  رفاه  بررسی 

از  اقتصادی  رفاه  بررسی  برای  معموال  می باشد.  اهمیت 

ترکیبی  شاخص های  اما  می شود  استفاده  منفرد  شاخص 

رفاه  از  واقعی تری  وضعیت  به  را  ما  هستند،  بعدی  چند  که 

اقتصادی نزدیک می سازند. 

دست  نتیجه  این  به  مدل  تخمین  نتایج  با  توجه  با 

اقتصادی  رفاه  بر  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه  که  می یابیم 

اثر گذار می باشد و این دو متغیر با هم رابطه مستقیم دارند. 

کاهش  بازرگانی  مبادله  رابطه  نتیجه   ،90 دهه  سال های  در 

چشمگیری داشته و با توجه به نتیجه مدل که مبنی بر وجود 

رابطه  نتیجه  و  اقتصادی  رفاه  شاخص  بین  مستقیم  رابطه 

مبادله بازرگانی است، با کاهش نتیجه رابطه مبادله بازرگانی 

حجم  که  آنجایی  از  است.  یافته  کاهش  نیز  اقتصادی  رفاه 

واردات  حجم  و  یافته  کاهش  آن  ارزش  و  افزایش  صادرات 

معنی  به  می تواند  است،  یافته  افزایش  آن  ارزش  و  کاهش 

افزایش هزینه های باالسری صادرات و واردات باشد. در این 

ی همراه بوده  دهه ایران با تحریم های سنگین بانکی و تجار

مسیرهای  از  تحریم ها  زدن  دور  برای  بوده  مجبور  که  است 
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استفاده  مختلف(  واسطه های  )ورود  طوالنی تری  و  فرعی 

ی خالص حاصل از صادرات با وجود  کند، لذا هم درآمد ارز

واردات  بهای  هم  و  یافته  کاهش  صادرات  حجم  افزایش 

ارزش  کم  موجب  تحریم ها  که  چون  است،  یافته  افزایش 

شدن صادرات و گران تمام شدن واردات می شوند که نتیجه 

وارد  کمتری  کاالی  صادرات،  واحد  یک  ازای  به  یعنی  آن 

می شود. به عبارتی هزینه دور زدن تحریم ها برای صادرات و 

واردات موجب کاهش نتیجه رابطه مبادله بازرگانی و کاهش 

رفاه اقتصادی ناشی از تجارت می شود. 

مشخص  اقتصادی  رفاه  ترکیبی  شاخص  محاسبه  با 

یع درآمد 30/56  توز که بعد مصرف 28/10 درصد، بعد  شد 

ثروت  بعد  و  درصد   24/88 اقتصادی  امنیت  بعد  درصد، 

سهیم  اقتصادی  رفاه  ترکیبی  شاخص  در  درصد   16/68

در  سهم  بیشترین  درآمد  یع  توز و  مصرف  بعد  که  هستند 

شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند این نتیجه گیری مشابه 

نتیجه پژوهش حری و همکاران )1399( می باشد.

بین  بلندمدت  رابطه  از  نشان  نیز  بلندمدت  تخمین 

مقدار  چون  می باشد  اقتصادی  رفاه  و  مبادله  رابطه  نتیجه 

آماره F بیشتر از باند باالیی و عالمت ضریب در بلندمدت 

نتایج  با  نتیجه گیری  این  است.  شده  معنادار  و  مثبت  نیز 

 )2013( آلریچ   ،)2014( آمادومایگا   ،)2019( امانوئل  پژوهش 

 LMTEST و جینگ و ژانگ )2012( همسو می باشد. آزمون

ندارد.  وجود  همبستگی  خود  مدل  در  که  می دهد  نشان 

است.  یانس  وار ناهمسانی  وجود  عدم  از  نشان   Arch آزمون 

نرمال  پسماندها  که  می باشد  این  از  کی  حا نرمالیتی  آزمون 

هستند، و آزمون ثبات ضرایب نیز نشان از عدم وجود خطای 

می باشد.  صحیح  نیز  مدل  تبعی  شکل  است،  ی  ساختار

 82 می دهد،  نشان  نیز  خطا  تصحیح  جمله  ضریب  مقدار 

درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر 

تعادلی خود در یک دوره، در دوره بعد از بین می رود.

کاهش نتیجه  که  از آن جایی  با توجه به نتایج پژوهش، 

و  کوتاه مدت  در  ی  معنی دار اثر  رفاه  کاهش  بر  مبادله  رابطه 

برای  سیاست گذاران  می شود  پیشنهاد  دارد،  بلندمدت 

از  یکی  که  بردارند  جدی  گام  تجارت  هزینه های  کاهش 

زنجیره  ساماندهی  می باشد.  تحریم ها  حذف  آن،  الزامات 

کاهش  تامین و همچنین توسعه شبکه صادرات و واردات، 

می تواند  نیز  ی  تجار بیمه های  توسعه  و  ی  کشور یسک  ر

موجب کاهش هزینه های مبادله شود.

تک  صادرکننده  یک  به عنوان  ایران  کشور  که  آنجا  از 

نتیجه  تغییرات  معرض  در  همواره  نفتی  مواد  محصولی 

رابطه مبادله بازرگانی است، لذا باید در جهت افزایش تنوع 

صادرات و توسعه صادرات غیر نفتی گام برداشت.

یعی نتیجه  پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی اثرات توز

جزییات  که  زیرا  گیرد  قرار  پژوهش  مورد  نیز  مبادله  رابطه 

در  را  خانوارها  درآمدی  گروه های  رفاه  کاهش  از  بیشتری 

نمود  خواهد  بیان  و  می دهد  قرار  سیاست گذاران  اختیار 

پی  در  بیشتری  رفاه  کاهش  خانوارها،  دهک های  کدام  که 

کاهش نتیجه رابطه مبادله بازرگانی خواهند داشت و بیشتر 

کالن  سطح  اثرات  با  مقایسه  در  اثرات  این  می شوند.  متاثر 

رفاه می تواند به برنامه ریزی کمک بیشتری نماید.

گر  ، ا همچنین با توجه به محدودیت های پژوهش حاضر

گیرد می تواند سیاست گذاران را بیشتر  بررسی های زیر انجام 

برای  ویژه  بخش  یک  ایجاد  با  ایران  آمار  مرکز  رساند:  ی  یار

تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز سنجش رفاه اقتصادی همواره 

کشور را رصد نموده و تصمیم گیران  تغییرات رفاه اقتصادی 

مبادله  رابطه  نتیجه  سازد.  مطلع  را  کشور  عالی  سطوح 

مقایسه  توسعه  حال  در  کشورهای  سایر  و  ایران  بازرگانی 

شود. عوامل درونزا و برونزا موثر بر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی 

شناسایی گردد.
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