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  چكيده

تجارت سعي در تبيين و بررسي عوامل موثر  نظرياين مقاله با بهره گيري از يك الگوي خود همبسته با وقفه توزيعي و استفاده از مباني 
گذاران كشور در تبيين اهداف كالن اقتصادي و ساماندهي هرچه بهتر  ات غير نفتي ايران دارد تا راه را براي برنامه ريزان و سياستبر صادر

 الگوييك  مربوطه كشور و مباني نظري از برخي مطالعات انجام شده در داخل و خارج توجه بهاين تحقيق با . و، هموار تر سازدمسائل پيش ر
صادرات غير نفتي در موثر بر را به عنوان متغير هاي  توليد ناخالص داخلي، قيمت هاي داخلي و خارجي، نرخ ارز هايمتغير  بر مبتنيمناسب 

 نتايج حاكي از وجود رابطه بلند مدت و موثر بودن كليه متغير هاي فوق الذكر بر صادرات غير نفتي با عالمت مورد انتظار. ارائه مي كند ايران
هم جنين ضريب متغير تصحيح خطاي . ر نفتي داردير منفي و معني دار آن بر صادرات غمتغير جهاني شدن كه نشان از تاثي براي است به جزء

       .ع انحرافات كوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت استه كوتاه مدت گوياي سرعت تعديل سريتاخيري در رابط

  

 

  الگوي خود همبسته با وقفه توزيعي صادرات غير نفتي، جهاني شدن،  :كليد واژه ها

  مقدمه
انتظار دستيابي به نتايج و بازدهي مثبت از . دام به امر صادرات حساب شده و سنجيده، احتياج به آينده نگري و برنامه ريزي هدفمند و بلند مدت داردقا

بنابراين براي بهبود تجارت و توسعه . مكن است هميشه عملي نباشدفعاليت ها و سرمايه گذاري صادراتي همراه با شتابزدگي و عملكرد مقطعي در درازمدت م
به بياني ديگر سياست گذاري بر طبق الگو و استراتژي توسعه اقتصادي، . صادرات غير نفتي مي بايست خطوط كلي و دور نماي توسعه اقتصادي را مشخص كرد

با توجه به مباحث فوق و بيان اهميت توجه دقيقتر و . را در اين توسعه مشخص خواهد كرد تعيين چارچوب توسعه صادرات به دنبال آن جايگاه صادرات غير نفتي
مت يدر ق، تغيير شدنجهاني از جمله چگونگي تاثير به برخي سواالت پيش روي صادرات غير نفتي  در پاسخ گويي اين تحقيق سعيبه مقوله صادرات  عميق تر

  .ران دارديا ير نفتيبر صادرات غو توليد  رزنوسانات نرخ ا ي و داخلي، واردات يكاالها
 در نزديك تر به موضوع مورد بحث به هر حال در راستاي انجام اين تحقيق الزم است از تجارب حاصل از برخي از مطالعات انجام شده در زمينه صادرات 
هم ( كشورو داخل  )]22[ 1داووسون، ]26[ 6رزماري، ]27[ 5شارما، ]19[ 4احمد ،]25[3پينرز ،]23[2دلميرل ،]20[1و گارسيا اندرسن همچون(كشور خارج از 
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 ، ]8[، شاكري ]1[ ، ابريشمي و همكاران]13[، مجاور حسيني ]12[كريمي   ،]10[ ، غالمي]9[عظيمي  ،]11[ فتحي ،]6[دنيا ديده  ،]18[ولدخاني  چون
  .بهره جست تمطالعاهمراه با بسياري از ديگر  ) ]16[و مهرگان ] 14[ مدهوشي و تاري

 
  تجارت آزاد در اقتصاد

 اگرچه. مي دانند 1846در سال  اغلب مورخين اقتصادي ، شروع تجارت آزاد در جهان معاصر را نيمه دوم قرن نوزدهم و متعاقب آن قانون غالت انگلستان
تجارت آزاد را بنياد نهاده بودند  نظريهه قبل از آن ، مباني چندين د)  1817( و ديويد ريكاردو )  1776( چون آدام اسميت  نويسندگان و اقتصاددانان كالسيك

رسماً به صورت سياست  و دوواردات محصوالت كشاورزي به انگلستان آزاد ش، باعث شد  ، اما اين نظريه كالسيكها پس از تحوالتي چند و نهايتاً با لغو قانون فوق
  .خود درآمدتجاري اين كشور به عنوان صنعتي ترين كشور جهان در عصر 

ساً بر اين نظريه تجارت آزاد اگرچه از زمان آدام اسميت تا نظريات پيچيده رياضي عصر حاضر چه در شكل و چه در محتوي خود تغيير كرده است ،اما اسا
از اين .ات مصرف را گسترش مي دهدديدگاه استوار است كه تخصص گرايي اقتصادي موجب افزايش كارآيي مولد و درآمد ملي مي گردد و تجارت آزاد اساساً امكان

  .        رو تجارت بين الملل بر هر دو جنبه عرضه و تقاضاي اقتصادي اثر مثبت دارد
بحث مي كند كه كليد ثروت و قدرت ملي كشورها رشد اقتصادي است و اين رشد نيز اساساً تابعي از )  1776( آدام اسميت در كتاب ثروت ملل خود 

و گسترش بازارها  بنابراين زماني كه يك دولت مركانتاليست در مقابل مبادله آزاد كاالها .كه آن هم به نوبه خود به اندازه بازار وابسته استتقسيم كار مي باشد 
بايد در هر آنچه كه  از اين رو اسميت مدعي بود كه تجارت بايد آزاد باشد و كشورها. كند ، باعث كاهش رفاه داخلي و افول رشد اقتصادي مي گردد موانعي ايجاد

تجارت  نظريهگردند ، تقسيم كار ميان كشورها بر اساس نظريه مزيت مطلق ، اساس  از اين طريق ثروتمند و قدبه بهترين وجه توليد مي كنند متخصص شوند و 
  .                  اسميت را تشكيل مي داد

 نظريهقانون يا .باشدمي ه به طور علمي نشان داد تجارت بين الملل داراي منافع متقابل نويسنده ديگر كالسيك يعني ديويد ريكاردو ، اولين كسي است ك
وي با در نظر گرفتن بسياري از  نظريهاگرچه .تجارت آزاد و اساساً ستون فقرات كل اقتصاد ليبرال به شمار مي رفت نظريهمبناي جديدي براي  يمزيت نسب

مزيت نسبي ريكاردو يكي از اصول بنيادين تجارت بين الملل محسوب مي  نظريه، بعدها تعديل گرديد ، با اين حال  مالحظاتي كه براي او قابل پيش بيني نبود
  .                         اقتصادي ناميده است نظرياتبه طوري كه پل ساموئلسون آن را زيباترين ايده در .شود

آدام اسميت مدعي بود كه تجارت بين الملل  .خود را به عنوان منطق اساسي تجارت آزاد بنا نهادريكاردو بر اساس ديدگاههاي اسميت ، قانون مزيت نسبي 
 كمتري در مقايسه با هر رقيب ديگريعني يك صادركننده با ميزان معيني از منابع مي تواند محصول بيشتري با هزينه .بر اساس مزيت مطلق صورت  مي گيرد

طبق اين نظريه اگر طبيعت در دادن مزيت مطلق به كشوري هيچ .اسميت اساس تجارت بين الملل در طول تاريخ بوده است چنين مزيت مطلقي از نظر.توليد كند
اما انقالب صنعتي و رشد صنايع اين وضعيت را تغيير داد و اين نبوغ ريكاردو بود كه عمق اين .گونه لطفي نكرده باشد ، اين كشور در تجارت توفيقي نخواهد داشت

كاالهاي توليد شده ) و نه مطلق ( وي در قانون مزيت نسبي خود نشان داده است كه جريان تجارت ميان كشورها بر اساس  هزينه هاي نسبي . را درك كردول تح
  .صورت مي گيرد

  
  اقتصاد ٢شدن جهاني چارچوب تبيين

 خواهد منجر جهان سراسر در فرهنگي و اقتصادي همگرايي به و داده قرار تأثير تحت را دولتها توانايي كه است هاييدگرگوني از ايمجموعه شدن جهاني
به  شدن جهاني. دارد نام شدن جهاني كندمي ژرف دگرگوني دستخوش هاجنبه تمامي در را انسان زندگي شرايط و است دادن رخ حال در آنچه واقع در. شد

 كثرت حفظ عين در وحدت و دوستي و صلح بر مبتني جهاني ايجاد جنگ، و عدالتيبي و فقر رفع جهاني، وابستگي هم به كشورها، تمامي شدن صنعتي معناي
  .است هاهويت و فرهنگها تنوع

كند، ارتباطات را گسترش داده و تعامل رنگ ميميالدي، فرآيندي از تحول است كه مرزهاي سياسي و اقتصادي را كم 1990شدن واژه رايج دهه جهاني
هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، فرهنگي، يك مفهوم چند بعدي است كه آثار آن قابل تسري به فعاليت "شدنجهاني". دهدها را افزايش ميفرهنگ

جهاني شدن را ادغام بيشتر بازارهاي جهاني3 بالزبهكيش به نقل از كروگمن و  . كندهايي همچون محيط زيست را نيز متأثر ميباشد و فعاليتآوري مينظامي و فن
در اين فرآيند بازارهاي داخلي . شودشدن باعث افزايش آزادي افراد و بنگاهها جهت انجام معامالت با افراد و بنگاههاي سايركشورها ميجهاني ].3[كندتعريف مي

   .كنندكنندگان داخلي نيز به بازارهاي خارجي دسترسي پيدا ميكنندگان خارجي باز شده و عرضهبه روي عرضه
  

  ئه ساختار كلي الگو راا
  .بپردازيم اثرگذار بر صادرات غير نفتي متغيرهاي به بررسي  ARDL)(4ه ساختار كلي يك الگوي خودهمبسته با وقفه توزيعييدر اين قسمت قصد داريم با ارا

مزيت اصلي اين روش آن است كه متغيرهاي الگو . پيشنهاد شده است ARDLالگوي در چارچوب ]24[5و شين روش آزمون هم انباشتگي توسط پسران
بدين ترتيب پسران و شين رويكرد خودهمبسته با وقفه . بودن كليه متغيرهاي الگو نيست1I)(يعني ديگر نيازي به. باشند 1I)(يا0I)(توانندمي

در مرحله اول . ه دوم تخمين پارامترهاي الگو استكنند كه مرحله اول آزمون هم انباشتگي و مرحلبه هم انباشتگي را به دو مرحله تقسيم ميARDL)(توزيعي

                                                                                                                                                                  
1 Dawson 
2 Globalization 
2 Krugman  And Balz  
3 Auto Regressive Distributed Lag 
4 Pesaran  and Shin 
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بر روي ضرايب ] 21[1و همكارانه توسط بنرجي قابل مقايسه با جدول ارايه شد  tوجود رابطه بلند مدت ميان متغيرهاي تحت بررسي با استفاده از آماره 
هاي بهينه از معيارهاي با تعيين تعداد وقفه ARDLبراي اين منظور ابتدا الگوي. 2گيردمورد آزمون قرار مي ARDLمتغيرهاي وابسته تاخيري در الگوي

   :شودبرآورد مي به روش حداقل مربعات معمولي زير شكل در HQC5)(و حنان كوئين  SBC4)(شوارتز ،AIC3)(يكيمختلفي مانندآكائ
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  : خطاي رابطه بلند مدت است جزء ECMگردد به گونه اي كه در آن متغير 
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  .استانحرافات كوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت تاخيري بيانگر ضريب تعديل ECMعملگر تفاضل و ضريب متغير∆كه در آن

  
  ي عرضه صادرات غير نفتيالگو

   :مي شودبه شكل تابع زير در نظر گرفته  تابع عرضه صاذرات ]26[رزماري در اين تحقيق به پيروي از مطالعه
)3(                                                                                              ),,,,( LopenLpmLpLeLgdpfLnox =  

و متغيرهاي مستقل به ترتيب Lnox)(يصادرات غير نفت لگاريتم لگوگونه اي كه متغير وابسته در اين اكه در آن تابع عرضه صادرات  در فرم لگاريتمي بوده به 
لگاريتم و  Lpm)(شاخص قيمت وارداتي لگاريتم ، Lp)(شاخص قيمت هاي داخليلگاريتم ، Le)(نرخ ارزلگاريتم ، Lgdp)(ص داخليلتوليد ناخالگاريتم 

  .مي باشندLopen)(شاخص باز بودن اقتصاد 
را در شكل لگاريتم خطي  ايرانرات رزماري تابع عرضه صاد يروي از به پ با توجه به مشخصه هاي  تجارت خارجي ايران به هر حال تحقيق حاضر نيز 

صادرات ايران به طور كلي به دو . داردو ارز حاصل از آن ) نفت(صادرات تك محصوليزيرا تجارت خارجي ايران وابستگي شديد به . در نظر مي گيرد) 4(رابطه 
به وسيله عواملي مثل تقاضاي بين المللي، موقعيت ايران و سهميه آن در اوپك تعيين مي شود و مقدار صادرات نفت خام . بخش نفتي و غير نفتي تقسيم مي شود

غير نفتي درون زا و  از آنجايي كه هيچ يك از اين عوامل، تابع عملكرد اقتصاد داخلي نيستند، بنابراين صادرات نفتي يك عامل برون زا است در حالي كه صادرات
طبق زيرا  مي باشد... ي، شاخص قيمت هاي داخلي و وارداتي، نرخ ارز و عوامل تعيين كننده ديگري همچون درجه باز بودن اقتصاد و تابعي از ظرفيت توليد داخل

ان تر همچنين باال رفتن نرخ ارز به منزله ارز. مباحث نظري هرچه ظرفيت توليدي در اقتصاد افزايش يابد صادرات غير نفتي به تبع آن بايد افزايش داشته باشد
عالمت مورد انتظار در مورد شاخص قيمت هاي  .غير نفتي نيز افزايش داشته باشدشدن كاالي ما براي كشور وارد كننده مي باشد بنابراين انتظار مي رود صادرات 

ان را هم تحت تاثير قرار مي دهد و داخلي منفي و درباره قيمت وارداتي مثبت مي باشد بدين ترتيب كه گران تر شدن كاالي ما در داخل تقاضاي وارد كنندگ
ي در كشور صادر منجر به كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش صادرات غير نفتي مي شود و از آن سو افزايش قيمت وارداتي سبب افزايش تقاضا براي صادرات غير نفت

  .صادرات غير نفتي افزايش يابدد شو در مورد شاخص باز بودن اقتصاد نيز انتظار داريم هر چه اقتصاد بازتر. كننده خواهد شد
   

  برآورد الگوي خودهمبسته با وقفه توزيعي
 آن در كه مي پذيردانجام ) 1(مبتني بر رابطهARDL)(توزيعي هاي همبسته با وقفه روش خوداز  الگوبرآورد تجربي  ،قبل يقسمت هاتوضيح  مطابق با 
]  وابسته متغير هايبردار ]Lnoxyt ] مستقل ،= ]'LopenLpmLpLeLgdpxt = ]  ازرونبو    ]5957 DDTrendCWt به  است=,,,

آورد كه در جدول نتايج اين بر .متغيرهاي روند زماني، مجازي زمان وقوع انقالب و دفاع مقدس مي باشد بيانگر ترتيب به  59Dو Trend  ،57D گونه اي كه
وجود متغير هاي مجازي وقوع انقالب و دفاع مقدس و ارايه گرديده است حاكي از  انتخاب دو وقفه به عنوان وقفه بهينه بر اساس معيار شوارتز بيزين بوده و ) 1(

  .روند زماني را تائيد مي كند

هاي تشخيصي مورد مالحظه قرار مي بنا بر اين قبل از برآورد ضرايب بلند مدت و بر آورد الگو تصحيح خطا جهت اطمينان از كارآيي برآورد معادالت آزمون
شود كه مالحظه مي) 2(، طبق آماره هاي خي دو ارائه شده در جدول %5با توجه به عدم رد فرضيه صفر در هر يك از اين چهار آزمون در سطح خطاي . گيرد

                                                 
4 Banerjee and et al. 
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6 Akaike Information Criterion ( AIC ) 
7 Schwartz Baysesian Criterion ( SBC ) 
8 Hannan Quinn Criterion (HQC) 
9 Error Correction Model 
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هم چنين نتيجه آزمون مجموع تراكمي مجذور خطاهاي . بيانگر وجود شرايط نرمال بر روي خطا و صحت شرايط برآورد مي باشد 1هاي تشخيصينتايج آزمون
  باشندبلند مدت برخوردار مي الگويجهت تحليل  از ثبات الزم الگوپارامترهاي  نشان از آن دارد كه)  1(ارائه شده در نمودار  CUSUMSQ)( 2بازگشتي

  با وقفه توزيعته ي خودهمبسالگوبرآورد ضرايب  )1(جدول
نام متغير توضيحي ضريباحتمال تائيد فرضيه صفرنام متغير توضيحي ضريباحتمال تائيد فرضيه صفر

002/0 398/0 Le 009/0 411/0 Lnox(-1) 
483/0 111/0- Lopen 020/0 335/0 - Lnox(-2) 
112/0 182/0- Lopen(-1) 117/0 602/0 - Lgdp 
001/0 453/0- Lopen(-2) 011/0 065/1 Lgdp(-1) 
000/0 653/0 Trend 009/0 925/1 - Lp 
241/0 203/0- D57 004/0 449/3 - Lp(-1) 
000/0 748/0- D59 896/0 0572/0 -Lpm 

38719 /:AIC9902 .:R65220/:F 004/0 208/2 Lpm(-1) 
   023/0 870/0 - Lpm(-2) 

  يافته هاي تحقيق: منبع                  

 نتايج آزمون تشخيصي الگوي )2(جدول
  SC FF N H آزمون

) LM آماره  2χ )  0039/0 926/1 4058/0 4864/0  
  485/0 816/0 165/0 95/0 احتمال تائيد

 يافته هاي تحقيق: منبع                                                       
 
 

  
  تكراري مربع جمع انباشته آزمون پسماندهاي) 1(نمودار

  
  الگوآزمون برآورد بلند مدت  

برروي مجموع ضرايب  را مبني بر تاييد وجود رابطه بلند مدت tبودن تمامي متغيير ها در تفاضل مرتبه اول ،مي بايست درابتدا آزمونبا توجه به مانا 
 25/4با مقدار  محاسباتي tس آماره اين اسابر  .بلند مدت كرد الگويانجام داده و پس از تاييد وجود رابطه بلند مدت اقدام به برآورد  متغيرهاي وابسته تاخيري 

مورد  يپويا الگويو  ،وجود دارد الگويك رابطه تعادلي بلند مدت بين متغيرهاي  كه گيريماين نتيجه مي بر بنا .3شودمي درصد پذيرفته  90فاصله اطمينان  در
اين رابطه تعادلي  ،سمت تعادل بلند مدت به الگوباحث مطرح شده در فوق و اثبات گرايش بر اساس م. به سمت تعادل گرايش خواهد داشتدر بلند مدت  بررسي

   .گزارش شده است) 3(بلند مدت كه توسط نرم افزار برآورد شده، در جدول
، فرضيه صفر )2(ي در جدولخودهمبسته با وقفه توزيع الگويمدت ضرايب شود، از لحاظ معني داري ضرايب مانند برآورد كوتاههمانگونه كه مالحظه مي

، Lpm)(يقيمت كاالهاي واردات،Le)(نرخ ارز، Lp)(شاخص سطح عمومي قيمت ها، Lgdp)(توليد ناخالص داخليمبني بر عدم تأثيرگذاري متغيرهاي 
همانطور كه مي دانيم به دليل آنكه مدل مورد  تغير صادرات غير نفتي رد مي گردددرصد بر روي م 95در فاصله اطمينان  Lopen)(شاخص جهاني شدن

. ي باشندبررسي به صورت لگاريتمي تصريح شده است ضرايب برآورد شده يبانگر كشش بلند مدت صادرات غير نفتي نسبت به هر يك از متغير هاي توضيحي م

                                                 
  .دهدنشان مي 4با درجه آزادي 2χبا چهار وقفه بر اساس آماره ) LM( جمله پسماند الگو را با استفاده از آزمون تكاثري الگرانژ :  SC)(همبستگيآزمون فرضيه عدم وجود خود 1

 .دهدانجام مي 1با درجه آزادي  2χرمزي بر اساس آماره  RESETرا با استفاده از آزمون :  FF)(الگويه تصريح فرم تابعي آزمون فرض

  .دهدانجام مي 1با درجه آزادي  2χزمون ناهمساني وايت و معرفي هر دو آماره را براي هر معادله بر اساس آ:  H)(آزمون فرضيه عدم وجود ناهمساني واريانس 

  .بيان مي كند 1با درجه آزادي  2χبارو و آماره -را بر مبناي آزمون جاكو: N)(آزمون فرضيه نرمال بودن جمالت خطا
2 Cumoulative  Sum of Square of Recorsive Residuals 

 مي باشد 82/3 برابر %90متغير مستقل در سطح اطمينان  5براي بنرجي   مقدار آماره 1
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درصد از تغييرات صادرات غير  43/0درصد تغيير در نرخ ارز با  1درصد از تغييرات صادرات غير نفتي و  5/0د تغيير در توليد ناخالص داخلي با بنابراين يك درص
درصد  38/1هم چنين با فرض ثبات ساير شرايط يك درصد تغيير در قيمت كاالهاي وارداتي منجر به . نفتي به صورت هم جهت رابطه تعادلي بلند مدت دارند

همان طور كه نتايچ نشان مي دهد رابطه بين سطح عمومي شاخص قيمت ها و شاخص باز بودن اقتصاد با صادرات غير نفتي . تغيير در صادرات غير نفتي مي شود
ساير بيشتر از ) صادرات غير نفتي(ي در اين بين تاثير شاخص سطح عمومي قيمتها بر متغير مورد بررس. در سال هاي مورد مطالعه  غير مستقيم برآورد شده است

  متغير هاي توضيحي مي باشد
 بلند مدت الگويبرآورد ضرايب )1(جدول

 LgdpLP Lpm Le LopenT D57 نام متغير توضيحي

 - 706/0 220/0 - 38/1 431/0 809/0 -501/0 81/5 ضريب
 000/0 000/0009/0004/0 002/0 000/0 236/0احتمال تائيد فرضيه صفر

 يافته هاي تحقيق: منبع                              
  

  ECM)( تصحيح خطا الگويبرآود     
ح تصحي الگويترين شهرت عمده. سازدهاي تصحيح خطا را فراهم ميالگواي از متغيرهاي اقتصادي مبناي آماري استفاده از تجمعي بين مجموعهوجود هم

خواهيم  الگودر اين قسمت به بررسي تخمين و تحليل نتايج اين . ددهمدت آنها ارتباط ميمدت متغيرها را به مقادير تعادلي بلندخطا آن است كه نوسانات كوتاه
  .ده استگزارش ش )4(تصحيح خطاي صادرات غير نفتي ارائه شده توسط نرم افزار ماكروفيت در جدول الگوينتايج مربوط به . پرداخت

تجمعي برآورد ضرايب بلند مدت مدل را با يك وقفه زماني به عنوان تصحيح خطا كافي است كه جمالت خطاي مربوط به رگرسيون هم الگويبراي تنظيم 
فيت در نرم افزار ماكرو. يمرا برآورد كن الگوسپس با كمك روش تخمين حداقل مربعات، ضرايب . قرار دهيم الگو يك متغير توضيح دهنده در كنار ساير متغيرهاي

آن را نيز ارائه تصحيح خطاي مرتبط با الگويخودهمبسته با وقفه توزيعي استخراج شد،  الگويمدت مرتبط با تعادلي بلند الگوياين امكان وجود دارد كه وقتي 
ضريب تعيين . را تاييد مي كند الگوشده  برآوردمعني داري كليه ضرائب  Fشود، آمارهتصحيح خطا مالحظه مي الگويهمانگونه كه در پايين جدول برآورد  .ردك

ي تصحيح خطاي برداري اثبات الگوهمانطوركه در مباحث نظري اقتصاد سنجي به ان اشاره مي شود هدف از برآورد . درصد برآورد شده است 89/0، برابر الگو
همانطور كه از جدول . مي باشيم ECMلذا به دنبال معني داري، كوچكتر از يك و منفي بودن ضريب متغير . شدپيوند بين رابطه كوتاه مدت و بلند مدت مي با

ي مي كه اين ضريب معني دار، كوچكتر از يك و منف(برآورد شده است  92/0حدود  ECM)(تصحيح خطا قابل مشاهده مي باشد  ضريب جمله تصحيح خطا 
از عدم تعادل ايجاد شده، تعديل شده و رابطه كوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت با سرعت همگرا مي  92/0اين ضريب نشان مي دهد كه در هر دوره ). باشد
 .باشد

 كوتاه مدت الگوينتايج تخمين  )2(جدول  

 ضريباحتمال تائيد فرضيه صفر
نام متغير
 توضيحي

 ضريباحتمال تائيد فرضيه صفر
نام متغير 
 توضيحي

481/0 111/0- DLopen 018/0 335/0 DLnox 
001/0 4538/0 DLopen1 113/0 602/0 DLgdp 
000/0 6530/0 DT 008/0 925/1 - DLp 
238/0 2034/0-DD57 895/0 0572/0 -DLpm 
000/0 748/0- DD59 020/0 870/0 DLpm1 
000/0 923/0- ECM(-1) 002/0 398/0 DLe 

 يافته هاي تحقيق: منبع                   
  

  كالم آخر
از آنجا كه مسائل آن ارائه داد اما  يتمام يخاص  برا ينسخه ا ياقتصاد يها نظريه يده تر از آن است كه بتوان با جادويچيك كشور پياگر چه اقتصاد 

ر يش صادرات غيدانند كه منجر به افزا يد كاال و خدمات ميگسترش تول يند مدت كشور رااستراتژران، محور توسعه بلياز متخصصان علم اقتصاد در ا ياريبس
ا يپو يمطالعه حاضر با ارائه يك الگو. مورد توجه قرار خواهد داد ير نفتيت صادرات غيرا با محور ياقتصاد يرهاير متغيسا ين استراتژين ايبنابرا. شودي  مي نفت
هر چند كوچك در راه توسعه  ين تالش بتواند گاميد است،ايام. ران بپردازديا ير نفتيمهم اثر گذار بر صادرات غ يرهايمتغ ير برخياثن تييداشت تا به تب يسع
 .ن مرز و بوم برداشته باشديا
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