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 چكيده
 هايوردهافردر توليد انواع  ایران ،اما به دليل نبود شرایط مناسب .داردتوسعه كشورها  اقتصاد ونقش مهمی در فرهنگ، صنعت كاغذ 

ایران  بازار ارز از سوي دیگرقابل مشاهده است.  وضوحبهبه واردات  محصوالتوابستگی شدید این  و از مزیت برخوردار نيست يكاغذ
كه این مشکل فشار شدیدي  است وارداتامر براي  ارز بودن واقعيت محدود آن، مهمترینرو است كه با مشکالت فراوان و مختلفی روبه

هاي شدید در وجود تحریم با .كندمیرو بههاي جدي رورا در كشور با محدودیت انواع كاالها آورد و وارداتارزي وارد می یرذخابر 
دف هبنابراین . ستضروریموضوع این در مقابل  مناسبهاي سياستاتخاذ ، در دوره فعلی موضوعتر شدن این ساليان اخير و پررنگ

 تدر قبال این صنع صحيحباشد تا بتوان راهبردي میهاي كاغذي وردهافرنرخ ارز در واردات  تأثيرگذاريرو بررسی نحوه از مطالعه پيش
به روش الگوي  (1378 – 1398ر دوره زمانی )كاغذ را دصنعت نرخ ارز بر تقاضاي واردات  تأثيرمطالعه این اتخاذ نمود. ایران  در

فراوردهواردات تقاضاي مدت و بلندمدت به بررسی روابط كوتاه (ECM( و جمله تصحيح خطا )ARDLگسترده )با وقفه  يحخود توض
در ایران  آنهاتقاضاي واردات  و محصوالت ضروري است ءكاغذي در ایران جز فراوردهكه  دهدپردازد. نتایج نشان میمی يكاغذهاي 

 و واردات انواع كاغذ نسبت به نرخدارد درآمدهاي نفتی، نرخ ارز مؤثر، تعرفه و ارزش افزوده قرار  تأثيرتحت  ، بيشترترتيب اهميتبه
ل ك تأمينكشور توان  در شرایطی كهرو از این یابد.واردات انواع كاغذ افزایش می ،. زمانی كه نرخ ارز كاهش یافتهاست كششكمارز 

افزایش  ،رو است بهترین سياست مقابلههاي جدي ارزي روبهبا محدودیتواردات موضوع براي انجام  اقتصادرا ندارد و  تقاضاي مصرفی
هاي وردهابه واردات فررا تواند بخشی از نياز به این مفهوم كه افزایش بازیافت در كشور می است. محصوالتبازیافت در این  توان

مدت تابع تقاضاي واردات كاغذ همچنين رابطه كوتاه ه و از فشار مازاد بر ذخایر ارزي در داخل كشور جلوگيري كند.كاغذي پوشش داد
  كند و یك رابطه تعادلی باثبات در بلندمدت بين متغيرهاي الگو وجود دارد.به سمت تعادل بلندمدت حركت می 152/1با ضریب 

 
 .(ECM(، ضریب تصحيح )ARDLالگوي خودتوضيح با وقفه گسترده )، هاي كاغذيوردهافرنرخ ارز، واردات  كليدی: هایواژه

 

 مقدمه
تجارت خارجی )صادرات و واردات( در دنياي امروز از 

 برخوردار استشورها ــاد كـراي اقتصـاصی بـيت خـاهم
(Lotfalipour and Bazargan, 2016)عنوانبه نيز . نرخ ارز 

در بخش تجارت  كشورها، یکی از لنگرهاي اسمی اقتصاد
ارز در مفهوم محدود و مشخص باشد. خارجی مورد توجه می

ش ایافته گسترشو در مفهوم وسيع و  یآن پول كشور خارج
 هاي خارجی استولی پرداختــایل پــيه وسـامل كلـش
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(Samsami and Totonchi, 2010).  با حاكميت نرخ ارز
هومی فآن م هاي، نرخ ارز و نوسان1973ثابت در دنيا قبل از 

خایر بانك ذنداشت و در صورت كسري و مازاد حساب 
 با فروپاشی نظام برتنشد ولی مركزي دستخوش تغيير می

اغلب  تاكنون 1973از  ز شناوررو برپایی نظام نرخ ا 1وودز
كشورها نگران ایجاد نااطمينانی از طریق نرخ ارز شناور در 

 كشورهاي اروپاییبيشتر بنابراین . هستندبازارهاي جهانی 
سعی كردند تا از طریق الحاق به اتحادیه اروپا و اتخاذ واحد 

همه  كنند. اما همچنان پولی مشترك از این تهدیدها اجتناب
 كشورها با آثار جانبی نااطمينانی نرخ ارز مواجه هستند

(2018et al., Elyaspour ). 
هاي رابطه بين نرخ ارز و تراز تجاري از طریق روش

و ... بيان    Jها، منحنی مختلفی همانند روش كشش نظري
هاي واردات و ها به بيان كشششوند. روش كششمی

كنند كه تضعيف بيان می 2پردازد. مارشال و لرنرصادرات می
ارزش پول، تراز تجاري را در حالتی كه مجموع قدرمطلق 

از یك  تربزرگكشش قيمتی تقاضاي صادرات و واردات 
بعدها .  et al.,(Dejpasand 2009( یابدمی باشد، بهبود

و بُعد  داین روش را توسعه دادن 3متزلر-رابينسون-بکردایك
 شدتر هاي خود افزودند و مدل كاملعرضه را نيز به بررسی

(2018 et al.,Elyaspour ).  اما در مواردي مشاهده شد كه
 د وشوبعد از كاهش ارزش پول تراز تجاري در ابتدا بدتر می

به این ادبيات  Jكه مفهوم منحنی  یابدبعد از مدتی بهبود می
بعد از كاهش ارزش پول قيمت  زیرا بالفاصله اضافه شد،

-تر از قيمت صادرات افزایش میواردات به پول داخلی سریع

تر از صادرات )یعنی واردات به كاهش ارزش پول سریع یابد
نرخ جدید ارز دهد و ارزش پولی واردات با واكنش نشان می

یابد اما صادرات به نرخ جدید دیرتر واكنش داده افزایش می
 اما بعد از شود(و در این فاصله زمانی، تراز تجاري منفی می

ان واكنش نشارز به نرخ جدید  نيز صادراتتابع گذشت زمان 
چون محصوالت كشوري كه كاهش ارزش پول در  ودهد می

 تر است باعث افزایشزاناربقيه آن اتفاق افتاده نسبت به 
                                                           

1 - Bretton Woods System 

2 - Marshall & Lerner 

 ,Bahmani Oskooee) شودمی صادرات و بهبود تراز تجاري

در كشورهاي كمتر توسعه یافته كاهش ارزش پول اما  .(2003
ات صادر در اندكبسيار )افزایش نرخ ارز( منجر به گسترش 

هاي الزم و كاهش جزئی واردات به دليل نبود زیرساخت
ب به و اغل است بهبود بخشيده و تراز تجاري را اندكیگردیده 

از این سياست  يجارحسابهاي شدید كاهش كسري دليل
این در  (. Radetzki 1991 andGylfason)كنند اده میفاست

و همکاران  Dejpasandایران مطالعه  حالی است كه در
دليل نبود فروض و زیرساختد كه بهده( نشان می2009)

منجر به  كشوركاهش ارزش پول در  در ایران، هاي الزم
بهبود پس براي  .دشونمیافزایش صادرات و كاهش واردات 

 ، سياست افزایش نرخ ارز در ایران مناسب نيست.تراز تجاري
در  ویژهبهارز براي واردات ) تأمينیك واقعيت مهم در 

مورد كشورهاي در حال توسعه(، امکان دسترسی به ارز 
خارجی از طریق صادرات است اما به دليل كاهش شدید 

 ،هاي قويصادرات نفت به دليل اعمال تحریم ویژهبهصادرات 
تر از هميشه نموده و معضل دسترسی كشور را به ارز سخت

در (. Khezri, 2018كند )تر میمحدودیت ارزي را پررنگ
است كه این  عمده درآمدهاي ارزي منشأ دولتقتصاد ایران، ا

-اي در قيمتموجب شده تا دولت نقش تعيين كننده موضوع

 ,Samsami and Totonchiگذاري ارزي داشته باشد )

نرخ ارز و تغييرات آن بر سایر متغيرهاي اقتصاد كالن  (.2010
و ...  هاتراز پرداختتوليد، صادرات، واردات،  تورم، ازجمله

(. همچنين Samsami and Totonchi, 2010) گذاردمی تأثير
 يهاشوك تأثيردر كشورهاي در حال توسعه، نرخ ارز تحت 

ي بيشتر هايبنابراین نوسان ،ردگيداخلی و خارجی قرار می
از نظر تئوریکی، اثر دقيق نوسان نرخ ارز  یطوركلبهدارد اما 

در  مشخص نيست و طوركلیبهبر روي تجارت هنوز 
-توان یك ارتباط روشن و معنیكشورهاي در حال توسعه نمی

نرخ ارز و جریان تجارت كشف  هايبين نوسان یهدوسودار 
در مورد  الزم به ذكر است كه(.  et al.,Kazeroni 2014كرد )

واردات  ازجملهاثرگذاري نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصادي 

3 - Bickerdike-Robinson-Metzler 
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نرخ ارز را در هر بخش  ثيرتأاتفاق نظري وجود ندارد و باید 
 ,Zamanian and Behradamin) جداگانه بررسی نمود

 محصوالت كاغذيتوان به ها، میاین بخش ازجمله (.2015
مصرف انواع كاغذ  دليل رشد فزاینده تقاضايكه به كرداشاره 

 (، 2020et al., Dashti) آسيا یژهوبهمناطق در حال توسعه در 
از  يكاغذ هايوردهافررخ ارز بر تجارت در ن تأثيرموضوع 

 .باشدمیكه مورد عالقه محققان  موضوعاتی است
  Uusivuori ( 2008و همکاران )مدت تأثيرات كوتاه

بر واردات كاغذ آمریکا از را و بلندمدت تغييرات نرخ ارز 
اند. نتایج نشان داد كه فنالند و سوئد مورد بررسی قرار داده

اي بين نرخ ارز و مقادیر وارداتی وجود رابطهدر بلندمدت 
مدت كاهش ارزش كرون سوئد و مارك ندارد. اما در كوتاه

 Zhang شود.فنالند باعث افزایش واردات ایاالت متحده می
ها را بر تجارت محصول كاغذ تعرفه تأثير( 2008و همکاران )

. در این پژوهش نرخ ارز كردندایاالت متحده آمریکا بررسی 
بر مدل ذكر شده است.  اثرگذارو تغييرات آن یکی از عوامل 

نتایج نشان داده كه افزایش ارزش دالر آمریکا اثر مثبتی بر 
یك درصد  كهيطوربه ،روي واردات كاغذ در این كشور دارد

درصد افزایش در واردات  15/0افزایش در دالر منجر به 
بيان ( 2006و همکاران ) Haizheng گردد.كاغذ آمریکا می

فاكتور مهم در تقاضا براي واردات كاغذ براي  3دارند كه می
، نرخ ارز ونقلحملهاي هزینه ازجمله ،كشور چين وجود دارد

. نتایج در این پژوهش نشان داد كه در دوران ستهاو تعرفه
اي هاصالحات اول این كشور، تابع تقاضاي واردات به قيمت

ين به دليل كيفيت پای موضوعهد و علت این دداخلی پاسخ نمی
كاغذ داخل در مقابل كاغذ وارداتی است. در این مرحله تابع 

ر كشش است و چين بازاتقاضاي واردات نسبت به نرخ ارز بی
لی شود وخارجی كاغذ تلقی می يدكنندگانتولعظيمی براي 

 یابد كشش تقاضايهاي توليد كاغذ بهبود میهرچه زیرساخت
Tutueanu (2015 ) .گرددت به نرخ ارز بيشتر میواردا

می Jتجارت محصوالت جنگلی رومانی را با رفتار منحنی 
تمركز بيشتر این مطالعه بر كاهش ارزش پول رومانی  سنجد.

آن بر تجارت محصوالت جنگلی بررسی شده كه نتایج  تأثيرو 
در تجارت این صنعت براي  Jهيچ شواهدي از پدیده منحنی 

اي تقاض اند. همچنين تابع بلندمدترومانی نشان ندادهكشور 
نرخ ارز بر تراز  تأثيرنشان داد كه  واردات براي این كشور،

 حالینبااتجاري محصوالت جنگلی رومانی ناچيز است. 
متغيرهاي درآمد فقط در تجارت محصوالت كاغذي مهم 

 اند.شناخته شده
شمار به برديراهكاغذ در ایران نيز یکی از كاالهاي مهم 

پيشرفت اقتصادي و اجتماعی  رود كه نقش مهمی در رشد ومی
به  .( 2008b et al.,Tajdiniباشد )و فرهنگی برخوردار می

این دليل در ایران نيز مطالعات مختلفی در رابطه با این صنعت 
بر  مؤثر( عوامل 2020و همکاران ) Dashti انجام شده است.

واردات كاغذ و مقواي ایران با استفاده از آزمون باند كرانه 
دست بررسی نمودند، نتایج به 1396تا  1363هاي براي سال

آمده نشان داد از بين متغيرهاي مورد بررسی، توليد ناخالص 
هاي شمال كشور بهداخلی و توليد داخلی چوب از جنگل

 داشته است.را بر واردات كاغذ  تأثيرترتيب بيشترین 
Tavakkoli  مصرف كاغذ چاپ و  (2015)و همکاران

بينی كردند كه نتایج نشان داده پيش 1396تحریر را تا سال 
به دليل كاهش  96تا سال  و بعدمصرف كاغذ در ابتدا افزایش 

و همکاران  Tajdiniجمعيت، كاهش خواهد یافت. اما 
(2008b) نتایجهاي نرم در ایران بينی مصرف كاغذپيش در 

رف نشان داد كه مص آناننتایج مطالعه  اند.متفاوتی را ارائه كرده
افزایشی خواهد بود و ایران ناچار است  1400كاغذ تا افق 

 تأميندرصد از نياز مصرفی را از طریق واردات  78بيش از 
وضعيت عرضه و ( 2008aو همکاران ) Tajdiniنماید. 

 Biglariرا در ایران بررسی نمودند و  تقاضاي كاغذ فلوتينگ
به تخمين تابع عرضه و تقاضاي چاپ و  (2010) و همکاران

نتایج هر دو پژوهش نشان از  تحریر در ایران پرداختند.
شکننده بودن عرضه داخلی این محصول و وابستگی مصرف 

 . نشان دادداخلی به واردات را 
Bayatkashkoli (2010 ) غذ و واردات چوب و كانيز

 نتایج آنها را در جهان و ایران بررسی نموده است.هاي وردهافر
 ازجملهها وردهادهد كه واردات بيشتر فراین پژوهش نشان می

همچنين  زایشی با نوسان كم را داشته است.كاغذ روندي اف
كارآمدي واردات چوب و كاغذ در بين محصوالت با ارزش 
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اعث ب قيمت انرژي در ایرانافزوده باال، پایين است و افزایش 
به ارزیابی Ghavidel (2012 ) است.شده افزایش واردات 

 اي ایران به تفکيك كدمزیت نسبی صادرات صنایع كارخانه
ISIC  پرداخته است. نتيجه این مطالعه براي صنعت توليد كاغذ

و محصوالت كاغذي نشان از این دارد كه ایران در توليد این 
مساعدي برخوردار نيست و مزیت صنعت از مزیت نسبی 

 دست آمده است. به -78/0نسبی این صنعت 
 دهدبررسی آمار پوشش جنگلی ایران نشان میهمچنين 

 ميليون 4/12اً تقریب ایران طبيعی يهاجنگل مساحتكه 
 شامل را ایران مساحت كل از درصد 5/7 كه است هکتار

در زمره كشورهاي با پوشش كم قرار  دليلبدین  ،شودیم
گسترش شهرنشينی یکی از دالیل مهم جنگلسویی از داریم، 
 et Sotoudeh Foumani)باشد هاي اخير میهاي سالزدایی

2017 al.,) .تالزم اسحفظ اصولی این سرمایه ملی  بنابراین. 
-براي كارخانه كافیمواد اوليه  تأمينبه قادر كشور  روینازا

 يد انواع كاغذ و مقوا نيست.هاي تول
هاي اقتصادي، متأسفانه صنعت كاغذ از شاخص نظر از

-وضعيت چندان مطلوبی در قياس با صنایع دیگر برخوردار نمی

هاي گذاريدليل عدم سرمایهبه گردد كهباشد. بنابراین مشاهده می
در طی چندین دهه گذشته توليد این صنعت  انجام شدهمناسب 

در داخل كشور از وضعيت مناسبی براي پاسخگویی به نيازهاي 
حجم وسيعی از ناچار بهروزافزون داخل برخوردار نيست و 
شده و خواهد شد.  تأمينكمبودهاي موجود از طریق واردات 

موارد ر بيشتكاغذ و مقوا در كشور در  يدكنندهتولهمچنين صنایع 
ه دليل كيفيت پایين محصوالت خود قابليت رقابت با توليدات ب

مشابه وارداتی را نداشته و به مهمتر جلوه شدن امر واردات كمك 
تحقق واردات نيز در سویی از  (. 2008b et al.,Tajdiniكند )می

و امکان دسترسی كشور به ارز خارجی  است خارجی ارز روگِ
نرخ ارز بر تجارت  اثرگذاريموضوع بنابراین باشد، محدود می

تا نحوه برخورد  موضوعی شایان توجه است هاي كاغذيوردهافر
و چون  مشخص گردد محصوالتگذاران در قبال این سياست
این وجود  است اي به این مهم نپرداختههيچ مطالعه تاكنون

 .ستپژوهش الزامي
 

 هامواد و روش
سري زمانی هاي در این مقاله براي برازش مدل، از داده

 است.استفاده شده 1398تا  1378ساالنه در دوره زمانی 
سالنامه از  ن تمام اطالعات مربوط به متغير وارداتهمچني

اطالعات مربوط به ، تجارت خارجی جمهوري اسالمی ایران
وزارت صنعت معدن و تجارت و متغير تعرفه واردات از 

مار ایران مركز آاطالعات متغير مربوط به ارزش افزوده از 
همچنين به دليل اینکه آمار و اطالعات  است. استخراج شده

هاي وردهافرتر جزئیهاي ارزش افزوده براي زیر بخش
نویسندگان براي پوشش رو ازاین باشد،موجود نمی كاغذي

این مشکل آماري مجبور به در نظر گرفتن آمار تجميع شده 
و در  بودند در این صنعت يكاغذهاي فراوردهانواع مختلف 

كه مربوط به كل  HS 48اي مطالعه آمار واردات كد تعرفهاین 
مامی تچون سویی از  باشد در نظر گرفته شده است.صنعت می

هاي كاغذي با ارز مشخص و یکسانی وردهاواردات انواع فر
صنعت در  براي واردات اینو تخصيص ارز شود انجام می

)یعنی اغلب واردات از تمامی  نيست ارزكشور وابسته به نوع 
 و مدیریت (شودانجام میدالر وسيله به  عموماًشركاي تجاري 

در سطح كشور در جهت تخصيص ارز به صورت  يمؤثر
در دوره مورد  يكاغذ هايوردهافر دار در انواع مختلفاولویت

 در بازه زمانی مورد مطالعه اولویتی یعنی) مطالعه مشاهده نشده
هاي كاغذي وردهاانواع فراز سوي مدیران براي انجام واردات 

ليل دبنابراین به  ،وجود نداشته( كمبود ارز در شرایط بحرانی
انجام  ،يكاغذهاي فراوردهنرخ ارز در واردات  تأثيربررسی 

 . باشدمیبالمانع  محصوالتعمل تجميع آمار در این 
سایی عوامل با توجه به ارائه مالحظات نظري شنااكنون 

ز ام او نيز با اله هاي كاغذيوردهافربر تقاضاي واردات  مؤثر
 برايرابطه اقتصادسنجی مناسب مرور مطالعات پيشين، 

ا ب محصوالتاین ابع تقاضاي ـدمدت تــطه بلنـبرآورد راب
 .گرددیمبر آن به صورت زیر تصریح  مؤثرمتغيرهاي 

 
𝐿𝑀𝑃$𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑉𝑃𝑡 + 𝛽2𝐿𝐸𝐹𝑡 + 𝛽3𝐿𝑇𝑃𝑡 + 𝛽4𝐿𝑂𝑅𝑡 + 𝑈𝑡  



 بررسی تأثير نرخ ارز ...  360

 

 كه در آن:
LMP$: به  يكاغذ هايوردهافر واردات تقاضاي لگاریتم

لگاریتم ارزش افزوده  :LVP)ميليون دالر(،  هاي جاريقيمت
)ميليون ریال(،  هاي جاريبه قيمت يكاغذ هايوردهافر

LEF يكاغذ هايوردهافر مؤثر: لگاریتم نرخ ارز، LTP: 
: LOR، يكاغذ هايوردهافرلگاریتم نرخ تعرفه واردات 

)ميليون دالر( و  هاي جاريلگاریتم درآمدهاي نفتی به قيمت
𝑈𝑡شود،مالحظه می كه گونههمان باشند.: جمله اخالل می 

ن ایران در ای ي دركاغذ هايوردهافرمدل تقاضاي واردات 
می زیرا استفاده از تابع لگاریت ،مطالعه یك مدل لگاریتمی است

تقاضاي واردات نسبت به نرخ  يهاكششآوردن  دستبهدر 
 ارز و تقاضاي واردات نسبت به درآمد حائز اهميت است.

ها را كاهش داده همچنين مدل لگاریتمی ناهمسانی واریانس
 استفادهعالوه هب انجامد.و به كاهش مقادیر خطاي واریانس می

از مدل لگاریتمی در بيشتر مطالعات انجام شده در كشورهاي 
ها را در حال توسعه و توسعه یافته، پایه و اساس تخمين

 دهد.تشکيل می
از متغيرهاي مورد نظر بر  يامجموعه یهم جمعچنانچه 

توان اساس آزمون پایایی متغيرهاي الگو به اثبات برسد، می
تعادلی بلندمدت بين این متغيرها برقرار گفت كه یك رابطه 

زیرا این متغيرها اگرچه به صورت منفرد ممکن است ، است
داراي روندي تصادفی بوده باشند )ناپایا باشند( اما در طول 

فاضل اي كه تبه گونه ،كنندزمان یکدیگر را به خوبی دنبال می
 در این .(Noferesti, 1999) )پایا( است بين آنها با ثبات

𝑌𝑡رابطه  مانند توان یك رابطه تعادلی بلندمدت حالت می =

βX𝑡 + U𝑡 را بين این متغيرها متصور شد كه پارامترهاي (β )
برآورد كرد كه در آن  OLSتوان به روش آن را  نيز می

I(0)~U𝑡  .است 
 تعداد مشاهدات در آنها كم است، در مطالعاتی كه متأسفانه

در تخمين رابطه بلندمدت بين  OLSاستفاده از روش 
ویاي هاي پمتغيرهاي مورد نظر به دليل در نظر نگرفتن واكنش

ه را ارائ تورشیمدت موجود بين متغيرها برآورد بدون كوتاه
 Banerjeeبنابراین اعتبار الزم را نخواهد داشت.  ،نخواهد كرد

كارلو سازي مونت( با استفاده از روش شبيه1993و همکاران )
هاي كوچك تورش برآورد ممکن ن دادند كه در نمونهنشا

( نشان داد كه 1984) Stockاست بسيار قابل توجه باشد. 
مقدار این تورش كه متناسب با 

1

n هاي كوچك است، در نمونه
(n .بسيار حائز اهميت است )ظر ن بنابراین منطقی به كوچك

ا مدت ركوتاههاي كار ببریم كه پویاییرسد كه الگویی را بهمی
در خود لحاظ كرده باشد تا ضرایب الگو با دقت بيشتري 

 .(Noferesti, 1999) برآورد شوند
ترین شکل الگوي پویایی كه امکان برآورد رابطه ساده

و د كنمیمدت را فراهم هاي كوتاهتعادلی بلندمدت و پویایی
بدون تورشی از ضرایب  نسبتاًهاي در عين حال برآورد

اي هدهد، الگوي خود توضيح با وقفهالگو ارائه میبلندمدت 
هاي ( است. در این روش، با تعيين وقفهARDL) گسترده

 هاي آكائيكمناسب براي متغيرها به كمك یکی از شاخص
(AICشوارتز ،)- بيزین (SBCو یا حنان )- كوئين (HQC )

فرم كلی مدل  رواز اینتوان الگوي مناسب را برآورد نمود. می
 .صورت زیر استبه 

 

Yt = α0 + ∑ αjYt−j + ∑ β1jXt−j + ∑ β2jZt−j + Vt

q2

j=0

q1

j=0

P

j=1

 

 

 شود در بلندمدتدر مرحله بعد با توجه به اینکه فرض می
هاي متغيرها با هم برابر هستند، در این صورت تمام وقفه

 دستبهها به زمان حال تبدیل شده و جمع جبري ضرایب وقفه
، رابطه Yبر اساس متغير  رابطهآید. سپس با به هنجارسانی می

 .آیدمی دستبهتعادلی بلندمدت به صورت زیر 
 

Yt = α0 + β1Xt + β2Zt + Ut 

(3) 

(۲)  
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 كه در آن:

βW =
∑ βKj

qW
j=0

1 − ∑ αj
P
j=1

 

براي برآورد معادالت رفتاري الگو بر اساس روش 
ARDL هاي زیر برداشته شودالزم است گام. 
 تعيين مرتبه جمعی هر یك از متغيرهاي معادالت (1

 برايهاي مناسب الگو )در این مطالعه تعيين وقفه (2

 نبيزی-شوارتز هاي مناسب از شاخصتعيين وقفه

(SBCاستفاده شده است )). 

هاي تشخيص براي بررسی فروض انجام آزمون (3

 كالسيك

بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت با استفاده از آزمون 
 دوالدو و مستر-بنرجی

 

 نتايج
هاي از داده و استفاده (1رابطه ) به توجه با قسمت این در

تقاضاي  تابع متغيرهاي (1378-98) سري زمانی فصلی
ایران و متغيرهاي كالن  ي دركاغذ هايفراوردهواردات 
 شود.پرداخته می ARDLآن، به برآورد مدل  بر مؤثراقتصادي 

قبل  است.برآورد شده Eviews10 افزارنرممدل با استفاده از 
پایایی متغيرهاي مورد  مورداز برآورد مدل الزم است تا در 

دليل اینکه چنانچه متغيرهاي به  استفاده اطمينان حاصل شود.
مورد استفاده ناپایا باشند، در این صورت امکان ساختگی و 
كاذب بودن برآورد مدل با این متغيرها وجود دارد و استناد به 

واهد اي منجر خنتایج چنين برآوردهایی به نتایج گمراه كننده
دیگر عموم متغيرهاي سري زمانی اقتصادي  سوي؛ از شد

باشند، بنابراین براي حل این احد و ناپایا میداراي ریشه و
مشکل، بهترین روشی كه داراي سازگاري با مبانی نظري 

است. در  جمعی هممربوط به معادالت رفتاري است، روش 
 كهدرصورتیباشند،  I (1) متغيرهااین روش اگر تعدادي از 

یك تركيب خطی از آنها وجود داشته باشد كه جمعی از مرتبه 
(0) I  خواهند بود  جمع همباشند، در این صورت آن متغيرها

 اعتماد نيست غيرقابلو رگرسيون برآورد شده كاذب و 
(Noferesti, 1999)، منظور تعيين بهدر این مقاله  روازاین

فولر تعميم درجه جمعی متغيرهاي سري زمانی از آزمون دیکی
ارائه ( 1) ( استفاده و نتایج مربوط در جدولADF) یافته
در این روش چنانچه قدرمطلق آماره منفی آزمون  است.شده

 از قدرمطلق كميت بحرانی بيشتر باشد یا سطح احتمال آزمون
(Prob از خطاي نوع اول كمتر باشد، در این صورت متغير )

 پایا و داراي درجه جمعی صفر است.

 

 

 درجه پایایی در تفاضل اول متغيرها ADFآزمون  در سطح متغيرها ADFآزمون  

 سطح احتمال روند مبدأعرض از  سطح احتمال روند مبدأعرض از  نام متغير
LMP$ (1) 0195/0 ندارد ندارد 3942/0 دارد داردI 
LVP (1) 0375/0 ندارد دارد 4651/0 دارد داردI 
LEF (1) 0002/0 ندارد ندارد 2648/0 ندارد داردI 
LTP (1) 0001/0 ندارد ندارد 1525/0 ندارد داردI 

LORJ (1) 0004/0 ندارد ندارد 2675/0 ندارد داردI 

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

بررسی پایایی متغيرهای مورد استفاده در  -1 جدول

 مدل
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توان می فولر،آمده از آزمون دیکی دستبهبر اساس نتایج 
جمعی از مرتبه یك  يبيان كرد كه تمام متغيرهاي الگو

باشند. حال كه مرتبه جمعی متغيرهاي الگو مشخص شد، می
توان به برآورد الگوي تصریح شده براي تقاضاي واردات می

و  ARDL( با استفاده از روش 1)رابطه ي كاغذ هايفراورده
نتایج  طی دوره مورد بررسی پرداخت. هم جمعیبر پایه 

است )در بيان شده 6تا  4حاصل از برآورد الگو در روابط 

، ارقام داخل پرانتز بيانگر انحراف معيار 6تا  4تمامی روابط 
 هستند(.

 

های وردهافر(: رابطه پویای تابع تقاضای واردات ۴رابطه)

  ARDL(2,2,2,2,2) ایرانكاغذی در 

 

LSMDE= ۸۰۱۲/۰-  LMP$(-۱) + ۶۴۹۲/۰ LMP$(-۲) + ۶۱۱3/3 LVP- ۱5۶/۴ LVP (-۱) + ۸۴۴۶/۰ LVP (-۲) 

(۰7۲5/۰)                  (7۸5۰/۰)                                   (۱۲/۰)            (۱۹۱3/۰)    (۱57۱/۰)          

- ۹۱۶۹/۰ LEF- ۶3۹۶/۰ LEF (-۱) + ۸۰۰7/۰ *LEF (-۲)- 55۹۴/۰ LTP- ۱۲7۴/۰ *LTP (-۱)+ 3۶۴۸/۰ LTP(-۲) 

(۰۴5۴/۰)            (۲3۴۰/۰)            (355۰/۰)       (۲۰۸۰/۰)     (3۱۰/۰)  (۲3۰۰/۰)  

+ 5۲۰7/۰ LOR- ۶۱۶۴/۰ LOR (-۱) + ۹۹۲5/۰ LOR (-۲)- 33۶۴/۰ DUM 

(۰۲۸۴/۰    )   (۰۲7۹/۰    )  (۰537/۰ )  (۰۱۹۲/۰)  
 

R2=۰/۹۹                D.W=۲/5 

متغير مجازي است كه كميت آن در سال  DUMمتغير 
 ها برابر صفر است.برابر با یك و براي بقيه سال 1391

كاهش درآمدهاي  ،علت استفاده از این متغير مجازي اول
 كاغذيهاي فراوردهو كاهش واردات  1391نفتی در سال 

گردد تمامی كه مالحظه می طورهمانباشد. در آن سال می
 95ضرایب متغيرهاي موجود در الگو در سطح اطمينان 

هندگی الگو نيز با ددرصد معنادار هستند. قدرت توضيح
درصد است كه نشان از  99برابر با  2Rتوجه به آماره

 دهندگی بسيار خوب الگوي تصریح شده است.توضيح
عدم براي تعيين همبستگی یا واتسون -آماره دوربين

گویاي  این آماره شود.جزهاي اخالل استفاده می همبستگی
این  عدم وجود خودهمبستگی جمله اخالل مدل است.

گيرد و هر چقدر این به خود می 4تا  0آماره عددي بين 

مدل  یخودهمبستگتر باشد بيانگر نبود نزدیك 2عدد به 
همچنين مدل برآوردي فروض كالسيك مربوط به  است.

، یخودهمبستگ)نرمال بودن، عدم وجود  جمله اخالل
 ند.كمی یيدتأواریانس همسانی و صحت تصریح الگو( را 

اگر برقرار باشد  در یك مدل رگرسيونی فروض كالسيك
به معنی این است كه مدل صحيح تخمين زده شده است كه 

 .باشدشرح زیر میبه این فروض
خطاها واریانس ( 2؛ برابر صفر است ميانگين خطاها( 1

خطاها از یکدیگر استقالل ( 3؛ مقداري ثابت و متناهی است
 و متغيرهاي توضيحی از یکدیگر خطاها (4؛ خطی دارند

توزیع نرمال برخوردار  از خطا جمالت (5و  دارند استقالل
 .(ArabMazar, 1990) 1هستند

هاي )آزمون نتایج حاصل از آزمون فروض كالسيك 
 .گزارش شده است( 2) در جدول تشخيص صحت مدل(

 

                                                           
تآليف  «اقتصاد سنجی عمومی»براي توضيحات بيشتر به كتاب  عالقمندان - 1

 دكتر عباس عرب مازار مراجعه نمایند.
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 های تشخيص صحت مدلآزمون -2 جدول

 نتيجه (PROB) سطح احتمال فرض صفر نوع آزمون

 عدم رد فرض صفر 7566/0 نرمال بودن نرماليتی

 عدم رد فرض صفر 7760/0 تست( LM) یخودهمبستگعدم وجود  خودهمبستگی

 عدم رد فرض صفر 0668/0 (1)براش پاگان واریانس همسانی ناهمسانی واریانس

 عدم رد فرض صفر 5486/0 (2)تست رمزي تصریح مناسب تصریح الگو

 هاي تحقيقیافته منبع:
 

آزمون  الزم است قبل از بيان و تفسير ضرایب بلندمدت الگو،
بلندمدت وجود رابطه تعادلی مورد تا در  انجام شود هم جمعی

 برايدر این مطالعه  ميان متغيرهاي الگو اطمينان حاصل شود.
مستر استفاده  دوالدو و-از آزمون بنرجی هم جمعین انجام آزمو
در این روش اگر مجموع ضرایب متغير وابسته در  شده است.

مدت بين متغيرهاي مدل از یك باشد، رابطه كوتاه تركوچكرابطه 
بنابراین فرضيه  ت خواهد نمود.به سمت تعادل بلندمدت حرك

 .صفر در این آزمون به صورت زیر خواهد بود
 

𝐻0 = ∑ 𝛽𝑖 
𝑝
𝑖=1  ≥ 1 

𝐻1 = ∑ 𝛽𝑖 
𝑝
𝑖=1  ˂ 1 

فرض صفر قابل  كهیدرصورتشود كه مشاهده می طورهمان
ر نمود. اما اگ یيدتأتوان وجود رابطه بلندمدت را رد نباشد، نمی

توان وجود رابطه بلندمدت را پذیرفت. آماره قابل رد باشد، می
آزمون این فرضيه به صورت زیر قابل محاسبه است كه در آن 

𝑆𝛽𝑖 .بيانگر انحراف معيار مربوط به ضرایب است 
 

∑ 𝛽𝑖 
𝑝
𝑖=1 − 1

∑ 𝑆𝛽𝑖

𝑝
𝑖=1

 

 تربزرگدست آمده قدرمطلق آماره آزمون به كهیدرصورت
دوالدو و مستر -یاز قدرمطلق آماره بحرانی مربوط به بنرج

توان فرضيه عدم وجود رابطه بلندمدت را باشد، می تربزرگ
در تابع برآورد شده براي تابع تقاضاي  كهازآنجاییرد نمود. 
، متغير وابسته با دو وقفه در سمت كاغذيهاي فراوردهواردات 
آمده بر اساس  دستبه tاست، آماره ظاهر شده رابطهراست 

توجه به كميت بحرانی  با است. -6291/7این آزمون برابر با
دوالدو و مستر در سطح اطمينان  -ارائه شده توسط بنرجی

گردد كه قدر است، مالحظه می -18/4درصد كه برابر با  95
مطلق آماره آزمون محاسبه شده از قدر مطلق كميت بحرانی 

 توان نتيجه گرفت كهمیبنابراین  است. تربزرگارائه شده 
و بين متغيرهاي الگ هم جمعیفرضيه صفر مبنی بر عدم وجود 

در نتيجه یك رابطه تعادلی بلندمدت ميان متغيرهاي  ،رد شده
الگو وجود دارد. پس از اطمينان از وجود رابطه تعادلی 

به صورت  5بلندمدت، نتایج روابط بلندمدت الگو در رابطه 
 .شودزیر گزارش می

رابطه تعادلی بلندمدت تابع تقاضاي واردات  (:5) هرابط
 ایران كاغذي درهاي فراورده

 

LSMDE= ۲۶۰۴/۰ LVP - ۶5۶۲/۰ LEF - ۲7۹۶/۰ LTP + 77۸5/۰ LOR  

     (۲7۰/۰  )     (5۹۰۰/۰(          )۸۱5۰/۰)       (۲7۹۰/۰     )                       

 تمامی ضرایب متغيرهاي توضيحی الگو، ذكرشدهرابطه  در
همچنين بر  موافق مبانی نظري و تجربی هستند. معنادار و

                                                           
1- Breusch-Pagan-Godfrey 

2-Ramsey Test 

مقدار  فولر براي جمله اخالل این رابطه،اساس آزمون دیکی
درصد به 5آماره آزمون و كميت بحرانی در سطح خطاي 



 بررسی تأثير نرخ ارز ...  364

 

است كه نشان از  -9614/1و  -4752/2ترتيب برابر با 
در تفسير ضرایب  پایایی جمله خطاي رابطه بلندمدت دارد.

توان بيان كرد كه افزایش یك درصد ارزش افزوده الگو می
 محصوالت، ميزان تقاضاي واردات این يكاغذ هايفراورده

همچنين با  دهد.درصد افزایش می 2604/0را به ميزان 
 هايفراورده رداتوا مؤثركاهش یك درصدي نرخ ارز 

مذكور به ميزان  محصوالت، ميزان تقاضاي واردات يكاغذ
عالوه یك درصد كاهش به یابد.درصد افزایش می 6562/0

، ميزان تقاضاي يكاغذ هايفراوردهتعرفه واردات ميزان 
در  دهد.درصد افزایش می 2796/0واردات آن را به ميزان 

يان ب توانمیتی نيز دوران رونق نفتی و افزایش درآمدهاي نف
كه با افزایش یك درصدي درآمدهاي نفتی، ميزان  نمود

درصد  7785/0 اندازهبه يكاغذ هايفراوردهتقاضاي واردات 
 یابد.افزایش می

(: الگوي تصحيح خطاي تابع تقاضاي واردات 6) رابطه
 ایران ي دركاغذ هايفراورده

 

LSMDE=-۱/۱5۲ LMP$(-۱)* +۰/3۰LVP(-۱)- ۰/755۹LEF(-۱)-۰/3۲۲LTP(-۱)+۰/۸۹۶۸LOR(-۱) 

(۰۲۰۸/۰)                  (73۶۰/۰)                                   (۰5۸۸/۰)            (۰5۱3/۰)    (۰۴۰۲/۰)          

- ۶۴۹۲/۰ D(LMP$(-۱))+ ۶۱۱3/3  D(LVP)- ۸۴۴۶/۰ *D(LVP(-۱))- ۹۱۶۹/۰ D(LEF) 

(۱57۱/۰)                 (۱۲/۰)                           (7۲5۰/۰)                    (355۰/۰)                

- ۸۰۰7/۰ *D(LEF(-۱))- 55۹۴/۰ D(LTP)- 3۶۴۸/۰ D(LTP(-۱))+ 5۲۰7/۰ D(LOR) 

(۰۲3/۰)                  (۲۰۸۰/۰)                    (۴5۴۰/۰)        (۰۲۸۴/۰)          

- ۹۹۲5/۰ D(LOR(-۱))- 33۶۴/۰ DUM 

 (۱۹۲۰/۰)                       (537۰/۰)  

 

دهد كه واردكنندگان الگوي تصحيح خطا نشان می
خطاي عدم  تأثيرتحت  مدت،در كوتاه كاغذيهاي فراورده

قاضاي ، چگونه تتأثيرگذارتعادل دوره قبل و تغيير متغيرهاي 
سمت كنند و بهخود را براي خرید كاغذ از خارجيان تعدیل می

ضریب جمله  نمایند.مقدار تعادلی بلندمدت آن حركت می
است و برآورد شده 152/1برابر با  (ECM) تصحيح خطا

 تصوربدین. دهدمیوجود یك تعادل زیگزاكی شکل را نشان 
 درصد از خطاي عدم تعادل دوره قبل در این دوره 100كه 

درصد از آن خطاي عدم تعادل دوره قبل  15و  شودمیتعدیل 
. چنين ضریبی در عين حال مبين گرددمیدر دوره بعد تعدیل 

آن است كه یك رابطه تعادلی با ثبات بلندمدت بين متغيرهاي 
 الگو وجود دارد.

 
 بحث

تصحيح خطا  -هم جمعیدر چارچوب مدل  در این مطالعه

اثر نرخ ارز بر تقاضاي  3781-98و طی دوره زمانی فصلی 
 گيرد.قرار می يسازمدلمورد  يكاغذ هايوردهافرواردات 

دهد كه با افزایش یك درصد ارزش نتایج برازش نشان می
ميزان تقاضاي واردات این صنعت  ،يكاغذ هايوردهافرافزوده 

یابد. همچنين با كاهش درصد افزایش می 2604/0به ميزان 
 ،هاي كاغذيوردهافرواردات  رمؤثیك درصدي نرخ ارز 
 6562/0مذكور به ميزان  محصوالتميزان تقاضاي واردات 

تعرفه  ميزانعالوه یك درصد كاهش یابد. بهدرصد افزایش می
، ميزان تقاضاي واردات آن را به يكاغذ هايوردهافرواردات 

دهد. در دوران رونق نفتی درصد افزایش می 2796/0ميزان 
زایش با اف نمود كه بيان توانمیمدهاي نفتی نيز و افزایش درآ

یك درصدي درآمدهاي نفتی، ميزان تقاضاي واردات 
 یابد.درصد افزایش می 7785/0 اندازهبه يكاغذ هايوردهافر

تابع تقاضا نسبت به تمام  توان نتيجه گرفت كهپس می
تابع تقاضاي كشور براي انواع  كشش است اماپارامترها كم
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ر به نسبت دو پارامتت به درآمدهاي نفتی و نرخ ارز كاغذ نسب
كم كشش بودن تمامی پارامترها نشان .تر استحساسدیگر 

دهنده این است كه كاغذ در ایران یك كاالي ضروري است و 
به تمامی پارامترها واكنش باالیی نشان  یباًتقرواردات آن 

ه بتر بودن واردات دهد. همچنين دليل به نسبت حساسنمی
درآمدهاي نفتی و نرخ ارز این است كه درآمدهاي نفتی 

یبترین محدودیت اقتصاد ایران براي واردات است و اصلی
هاي اخير نيز باعث شده شدید نرخ ارز در سال نسبتاًثباتی 

 كه درجه حساسيت تقاضاي واردات به این پارامتر بيشتر شود.
ان اردكنندگدهد كه وبرازش الگوي تصحيح خطا نيز نشان می

خطاي عدم تعادل  تأثيرمدت، تحت صنعت كاغذ در كوتاه
 152/1، با ضریب تأثيرگذاردوره قبل و تغيير متغيرهاي 

ل تعدی المللیينبتقاضاي خود را براي خرید كاغذ از بازار 
 .نمایندسمت مقدار تعادلی بلندمدت آن حركت میكنند و بهمی

ات تعادلی باثب ابطهاي مبين آن است كه یك رچنين نتيجه
توان می یتدرنها بلندمدت بين متغيرهاي الگو وجود دارد.

رابطه معکوس بين نرخ ارز و واردات با وجود بيان نمود كه 
هاي كاغذي در ایران، این ارتباط به دليل ضروري وردهافر

اي نبوده و كشور باید بودن این محصوالت، رابطه چندان قوي
 نماید. تأمين درهرصورترا نياز به محصوالت كاغذي 

 هايپژوهش با پژوهشاین نتایج  مقایسهدليل  به 
ژوهشپ برخالفكه نتایج این مطالعه كرد توان بيان می قبلی،
دهد كه در ایران بين نشان می Tutueanuو  Uusivuoriهاي 

اما این ارتباط  نرخ ارز و تقاضاي واردات ارتباط وجود دارد
و  Zhangهاي و مشابه نتایج پژوهش چندان قوي نيست

Haizheng  كه نرخ ارزرسيد مطالعه به این نتيجه است؛ این 
از پارامترهاي مهمی در تعيين تابع تقاضاي واردات است و 

هاي كاغذي در ایران نسبت وردهادارد كه فرهمچنين بيان می
 ايهزیرساخت دهنده نبودكشش است كه نشانبه نرخ ارز كم

در مقایسه با  در ایران است. این محصولت ليديتو مناسب
مطالعه در ایران وجود ندارد این مشابه  هاي داخلی،پژوهش

هاي قبلی بر روي محصوالت كاغذي بيشتر و اغلب پژوهش
 ؤثرمبوده و یا به تعيين عوامل  در راستاي تخمين تابع مصرف

گفت هيچ توان می اند وبر روي واردات كاغذ متمركز بوده

وردهانرخ ارز بر تقاضاي واردات فر تأثيرپژوهشی به بررسی 
 نپرداخته است. صورتاین در كشور به  هاي كاغذي

 فقدانبا توجه به بندي نمود كه توان جمعمی یتنها در
در  هاي كاغذيوردهافرتوليد  افزایشناسب براي شرایط م

 و آنغيرقابل انکار بودن نياز كشور به واردات  و كشور
 شكشكمهمچنين با در نظر گرفتن محدودیت ارز در كشور و 

ه ، نبه نرخ ارز يكاغذمحصوالت انواع  يبودن تابع تقاضا
توان توليد این صنعت را به ميزان دلخواه افزایش داد و نه می
. محصوالت را وارد نمود این نيازمورد توان به ميزان می

و  استتوسعه كشورهاي در حال  همچنين چون ایران جزء
رشد تقاضاي روزافزون براي انواع محصوالت این صنعت را 

در جهت مدیریت صحيح راهبردي توصيه  عنوانبهپس  دارد،
ه توان توجمیذكرشده هاي كاغذي با شرایط وردهاتقاضاي فر
. بازیافت این محصول را مطرح نمودامر بازیافت  اصولی به

جویی در مصرف آب هها و صرفعالوه بر كاهش انواع آلودگی
تواند در كاهش فشار نياز به می ،و انرژي و ایجاد اشتغال

مؤثر باشد و به تخصيص هرچه بهتر نيز واردات این محصول 
 هاياقتصادي كه محدودیت عنوانبه اقتصاد ایران كل ارز در

 يهاهاي مختلف مدیریت كشور را با بحرانجدي ارز در سال
  .نماید كمك گوناگون مواجه نموده،
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Abstract 

The paper industry plays an important role in the culture, economy and development of 

countries. Due to the lack of appropriate conditions, Iran has limited advantage in producing 

various products of this industry. Therefore, dependence on imports is obvious. On the other hand, 

Iran has many problems in foreign exchange market. Which the most important is the limitation 

of foreign exchange reserves. This problem puts a heavy pressure on reserves and creates serious 

restrictions in the imports of all goods. Severe Sanctions have exacerbated that problem these 

years. Then identifying a good policy against, is necessary. Therefore, the aim of this study is to 

investigate how the exchange rate affects the import of the paper goods in order to find a fine 

strategy. This study considers the effect of exchange rate on import demand of paper in the period 

(1999-2019) using Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) and Error Correction Model (ECM) 

to investigate both short and long-term relationship of imports in the paper goods. The results 

show that paper products in Iran are Essential, their import demand is respectively affected by oil 

revenues, effective exchange rates, tariffs and value added and the import of all paper products 

are less elastic to the exchange rate. When the exchange rate falls, imports of paper products 

increase. Therefore, in a situation where the country cannot cover the total needs and the economy 

faces severe foreign exchange reserves restrictions on imports, so the best policy is to increase 

recycling capacity in the country. This means that increasing recycling can reduce extra pressure 

on foreign exchange reserves. Also, the short-term relation with a coefficient of 1.152 moves 

toward the long-term equilibrium and there is a stable long-run equilibrium and relation between 

the variables of the model. 
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