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 اندازی از تراز تجاری کشور به روش الگوئی برای نمایش چشم

 های ترکیبی با تواتر متفاوت رگرسیونی داده 
 

 
 1محمد نوفرستی

 2سمانه جواهردهی
 

 

 چكيده
هدف این مقاله طراحی و ارائه الگوئی است که بتواند با توجه به اطالعاتی که به صورت فصلی 

بینی های  بینی اولیه ساالنه واردات وصادرات تجدید نظر کرده و پیش یابند در پیش انتشار می

 تواتر متفاوتهای ترکیبی با  نزدیک تر به واقعیت را ارائه کند. برای این منظور از الگوی داده

(1
MIDAS) دهد متغیرهای سری زمانی با تواترهای متفاوت ساالنه، فصلی و حتی  که امکان می

روزانه در کنار هم در یک رگرسیون قرار گیرند، استفاده شده است. در الگوهای برآورد شده، به 

کل و متغیرهای  ، از آمارساالنه واقعی واردات کاالیی ، صادرات کاالیی، صادراتRکمک نرم افزار 

های  فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز واقعی و نوسانات نرخ ارز واقعی در محدوده سال

در برآورد اولیه رابطه، استفاده  1636استفاده شده است. اطالعات مربوط به سال  1636تا 1631

محک زد. درنهایت بینی الگو را خارج از محدوده برآورد نشده تا بتوان براساس آن قدرت پیش

میلیون دالر است 13161 که معادل 1636برای سال  الگوی تنظیمی مقدار واقعی تراز تجاری را

این امر مبین قدرت  کند. بینی می میلیون دالر پیش 13616درصد خطا معادل 5/6،تنها با حدود 

 .بینی دقیق الگو در رابطه با تراز تجاری کشور است پیش
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 مقدمه -1
 وخدمات تولیداتبدون  را خود جامعه نیازهای تمامی بتواند که نیست کشوری امروز جهان در

 اقتصادی به لحاظ باشد داشته وجود هم کشوری در توان این اگر. سازد برآورده کشورها سایر

 های مزیت اساس کشورها بر میان خدمات و کاالها مبادله مقوله نتیجه در. نیست صرفه به مقرون

 آن تجاری تراز کشور، اقتصادی هر توان ارزیابی در ها معیار از یکی. گردد می مطرح مطلق و نسبی

 (. 211،ص 1633)سپانلو و قنبری،هستند تراز این اصلی رکن دو واردات و صادرات که باشد می

هر کشوری از طریق صادرات، درآمدهای ضروری برای رفع نیازهای وارداتی خود را تامین 

دهد که ایران از نظر تجارت جهانی  نگاهی به تراز تجاری ایران در سالهای مختلف نشان می .کند می

 لحاظ تجاری تراز محاسبه در نفتی ایدرآمده اگر که مفهوم بدین .در جایگاه مناسبی قرار ندارد

 صادرات به ایران بیانگر اتکای واقعیت این شود. می منفی سالها تمام برای تجاری تراز نشود،

 جمعیت، شدید افزایش علت به ایران ازطرفی کشوراست.  ارزی درآمد کسب برای نفتی محصوالت

 به نداشتن اطمینان هزینه استخراج،باالرفتن  و ها چاه بازده تدریجی تنزل و نفتی ذخایر کاهش

 جز راهی نتیجه در بود، خواهد نیازمند بیشتری ارز به نفت قیمت تغییرات و جهانی بازار آینده

همچنین در تجزیه و تحلیل ندارد.  درپیش غیرنفتی و کنترل واردات صادرات بر بیشتر تأکید

واردات و صادرات و پیش بینی مقدار گذاری های اقتصادی، بررسی تابع  مسائل کالن و سیاست

برخوردار است. از از اهمیت خاصی  ها دارد، ، با توجه به اثری که بر تراز تجاری و تراز پرداختها آن

این رو، هر تغییر و تحولی که در واردات و صادرات کشور رخ دهد، در فرآیند تولید، عرضه پول و 

اندازی از تراز شت. هدف از انجام تحقیق ارائه چشمسطح عمومی قیمت ها تأثیر به سزایی خواهد دا

توانند تحوالت آتی اقتصاد کالن ایران را  های فصلی متغیرهایی که به نوعی میتجاری به کمک داده

تا کنون الگویی برای پیش بینی تراز تجاری با تواترهای کم زمانی، باشد. تحت تأثیر قرار دهد، می

نظیر داده های فصلی، ساخته نشده است وهمچنین در این الگو  براساس متغیرهای تواتر زیاد،

پیش بینی مقدار واردات و  .امکان تعدیل پیش بینی ها با توجه به انتشار اطالعات جدید وجود دارد

کند تا بتوانند از همان ابتدای سال، در  صادرات برای انتهای هرسال، به سیاست گذاران کمک می

  اسبی را درجهت بهبود تراز تجاری اتخاذ کنند.صورت لزوم، سیاست های من

در ادامه این مقاله، در بخش دو مبانی نظری و در بخش سه پیشینه تحقیق ارائه شده است. 

پردازد. بخش چهار به تصریح الگو و برآورد ضرایب الگو و بخش پنج نتایج حاصل از برآورد الگو می

راز تجاری بیان شده است. در نهایت، این مقاله بینی و محاسبه تدر بخش شش و هفت نتایج پیش

 یابد.گیری در بخش هشت پایان میبا نتیجه
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 مبانی نظري  -2
جا به بررسی  دهنده تراز تجاری هستند در این از آنجای که واردات و صادرات از متغیرهای تشکیل

 شود: متغیرهای مهم و اثرگذار بر توابع صادرات و واردات پرداخته می

 

 استخراج تابع عرضه ي صادرات -1-2
گیرد ، الگوی  یکی از الگوهای متعارفی که در تصریح عرضه صادرات کاالها مورداستفاده قرار می

باشد. این الگو به صورت لگاریتمی تنظیم شده و مقدار صادرات عرضه  ( می1313)2خان_گلدشتاین

 صادراتی به شاخص قیمت کاالهای داخلیرا تابعی از نسبت شاخص قیمت کاالهای     شده 
  

   و ظرفیت تولید داخلی  ⁄ 
 به صورت زیر قرار داده است.   

(1) 

                  
  

 ⁄                                                   
  

 

صادرات تصریح ( نیز برای عرضه سویا در آمریکا، تابعی را برای 1336)6سروار و اندرسون

اند که در آن صادرات تابعی از متغیرهای قیمت کاالهای صادراتی کشور صادرکننده، قیمت  نموده

کاالهای صادراتی کشور رقیب، درآمد واقعی کشور واردکننده و قیمت داخلی کشور واردکننده در 

تواند  رخ ارز میکند تغییرات ن ( که عنوان می1311اند. همچنین براساس مطالعات چاو) نظر گرفته

اثر مهمی بر صادرات کشاورزی داشته باشد، متغیر نرخ ارز نیز در الگو به صورت زیر لحاظ شده 

 است.

(2) 
                                           

 

: شاخص     :شاخص قیمت کاالهای صادراتی،    ، مقدار صادرات    : در این رابطه، 

: نرخ ارز    :  شاخص قیمت کاالی داخلی،    : درآمد حقیقی،   قیمت صادرکنندگان رقیب، 

 باشند. ام میjحقیقی کشور واردکننده 

ای که برای توضیح صادرات، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مورد  یکی از الگوها عمده

با معادله  Rاز منطقه  Kعرضه صادرات کاالی  در این الگوست. گیرد، الگوی باند ا استفاده قرار می

 شود: لگاریتمی زیر ارائه می

(6) 
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   که در آن 
سطح قیمت داخلی بر    ،  عرضه شده در منطقه   میزان صادرات کاالیی   

نرخ برابری پول رایج کشور صادرکننده    ،  حسب واحد پول ملی کشور صادرکننده در منطقه 

های عرضه در شوک    ،  شاخص ظرفیت تولیدی در منطقه    با نرخ ارز )برحسب دالر(، 

   ، منطقه 
در   قیمت محصول      )برحسب دالر( و   در منطقه   قیمت جهانی کاالی   

 به مفهوم لگاریتم است.  Lو  )برحسب دالر(   منطقه 

شده در داخل و خارج از  با توجه به ادبیات موضوع که مبنای کاربردی بسیاری از تحقیقات انجام

باشد به منظور نشان دادن اثر هر متغیر بر صادرات محصوالت غیرنفتی، تابع عرضه  کشور می

 شود:مذکور به صورت زیر برآورد می صادرات محصوالت

(1) 
   

      
    

         
 

   که در آن 
  ،  در زمان   میزان صادرات کاالی   

در بازار جهانی،   قیمت صادراتی کاالی   

 نرخ ارز در بازار آزاد است.   تولید محصوالت منتخب و    

 

 واردات: تقاضاي تابع استخراج -2-2
 کردن طریق حداکثر از فروض، برخی بر مبتنی توان می را به لحاظ نظری واردات تقاضای تابع

 باشند: می زیر شرح به مربوطه فروض. کرد استخراج مطلوبیت

بنابراین  کنند، می عمل کامل رقابت شرایط در کنندگان مصرف و تولیدکنندگان تمامی (1

 صنعت به ها خروج آن و ورود و بوده زیاد بازار در کنندگان مصرف و تولیدکنندگان تعداد

 دارد. بازار وجود وضعیت از کامل اطالع و همگن کاالها همچنین. است آزاد

 کردن سود حداکثر بدنبال تولیدکننده و مطلوبیت کردن حداکثر بدنبال کنندگان مصرف (2

 .باشد می

 با مطلوبیت حداکثرسازی پروسه طریق از را واردات تقاضای تابع توان می فروض این توجه با

کاالی مصرفی nبا  کشور یک کنندگان مصرف شود می کرد. فرض استخراج بودجه قید به توجه

 تولید خارج در              و کاالهای داخل کشور،              مواجه اند، به طوری که 

 است. خارج و داخل در شده تولید کاالهای کل از تابعیمزبور  کشور جمعی مطلوبیت تابع. شوند می

 در شده تولید کاالهای و قیمت              با را داخل در تولید شده کاالهای قیمت چنانچه

 موردنظر کشور که ای هزینه کل توان می حالت این در دهیم، نشان                ,با را خارج

 داد: نشان زیر صورت به را کند می خارج و داخل در کاال خرید صرف اش بودجه به توجه با
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(5) 

                                  ∑   

 

   

    ∑   

 

   

    

 

 از استفاده با و همچنین کشور بودجه قید توجه با جمعی و مطلوبیت تابع کردن حداکثر با حال

 :داشت خواهیم الگرانژ، تکنیک

(3) 
                                                   ∑    

 
       ∑    

 
        

 

 :شود می حاصل زیر صورت به واردات تقاضای میزان فوق معادله گیری از مشتق با

(1)       
                                                                   

 

 پروسه طبق بنابراین. است ملی ودرآمد خارجی و داخلی های قیمت سطح از تابعی واردات یعنی

 در واردات تقاضای توابع کشور، بودجه محدودیت به توجه با جامعه مطلوبیت تابع حداکثرسازی

 شود. حاصل می آن سنتی و مرسوم های شکل

(3) 

         
  

  

  

  

  
 باشد. تولید ناخالص داخلی می   قیمت نسبی کاالی وارداتی به کاالی داخلی و  

 

( واردات شده افزایش به منجر درآمد افزایش یعنی)درآمد از مستقیم تابعی ( واردات3رابطه ) در

( شود می کاهش واردات به منجر واردات قیمت افزایش یعنی) نسبی های قیمت از معکوس تابعی و

 است.

 

     هاي تركيبی با تواترهاي متفاوت )مبانی نظري الگوي داده -3 -2
 1) 

بینی متغیرهای اقتصادی، تمام متغیرهای های زمانی برای پیشدر روش سنتی الگوسازی سری

درگیر در الگو لزوما از تواتر یکسانی برخوردارند، به عنوان مثال چنانچه متغیر وابسته فصلی است، 

باید فصلی باشند. حال چنانچه در یک رابطه رگرسیونی متغیرهایی دهنده نیز میتوضیحمتغیرهای 

ای به صورت فصلی یا ماهانه بوده باشند، امکان وجود داشته باشند که برخی به صورت ساالنه و پاره
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ساالنه هایی های فصلی و یا ماهانه را به دادهبرآورد ضرایب این رگرسیون وجود ندارد مگر آنکه داده

توان تبدیل کرده و سپس ضرایب رگرسیون را برآورد نمود. اما اخیرا تکنیکی ابداع شده است که می

ها را برآورد نمود. ساخت الگویی متغیرهای با تواتر مختلف را در یک رگرسیون قرار داد و ضرایب آن

های پرتواتر در کنار بر این اساس از دو مزیت عمده برخوردار است. اول اینکه قرار گرفتن متغیر

ای آورد تا متغیر وابسته را برای آیندهتواتر در یک رگرسیون این امکان را فراهم میمتغیرهای کم

بینی کرد. دومین حسن بارز این نوع الگوها، آن است که  وقتی تری پیشنزدیک به صورت دقیق

بینی قبلی ارائه شده ر پیشتوان دآید میاطالع جدیدی در مورد متغیرهای پرتواتر به دست می

های با تواتر الگو تجدید نظر کرد. ساخت الگوهایی که بتواند از ترکیبی از دادهبرای متغیر وابسته کم

( در تدوین الگوهای 1333) 5تواتر متفاوت در یک رگرسیون بهره جوید ابتدا توسط کالین و سوجو

 3خیرا توسط گیزلز، سانتاکالرا و والکانوگذاری شد. روشی که ااقتصادسنجی کالن ساختاری پایه

( بسط داده شده است و معروف به 2663) 1( ابداع و سپس توسط گیزلز، سینکو و والکانو2661)

 یا میداس است.« های ترکیبی باتواتر متفاوتالگوی داده»
های ترکیبی با تواتر متفاوت یا میداس، ابتدا به شرح چگونگی قبل از معرفی الگوهای داده

و   {  }شود. فرض کنید  نمادگذاری متغیرهایی که در الگو از تواتر متفاوتی برخوردارند پرداخته می

متغیر    متغیر وابسته و    که دو سری زمانی پایا با تواترهای متفاوت باشند، به طوری  {  }

تواتر است. برای ایجاد ارتباط بین دو واحد زمان مورد استفاده برای متغیر کم  ست. دهنده اتوضیح

و   کسری از فاصله زمانی بین   کنیم. ضریب استفاده می  از ضریب  ،3  و    متغیر با تواترهای

⁄    ای که است به گونه     چند بار    کند که متغیرهای سری زمانی پرتواتر مشخص می 

به اندازه    بوده و در نتیجه       در این فاصله زمانی مورد مشاهده واقع شده است. بنابراین، 

های سری بار بیشتر از داده  است. یعنی به تعداد   در واحد زمان   {  }برابر بیشتر از تواتر   

  شوند. نماد ظاهر می   زمانی 
     به مفهوم     

های فصلی عنوان مثال برای داده است. به    

های فصلی و سه است و این به این معناست که در هر فصل، یک مشاهده از داده    و ماهانه، 

های فصلی را داراست های ماهانه را خواهیم داشت. در این حالت متغیری که دادهمشاهده از داده

رابطه  1باشد. نمودار دارد متغیر پرتواتر میهای ماهانه را در بر تواتر و متغیری که دادهمتغیر کم

 دهد:کند و شیوه نمادگذاری را نشان میبین تواترها را بیان می
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 نمودار زمانی -1نمودار 
 66، ص 1631منبع: بیات و نوفرستی، 

 

هایشان صریحاً به و وقفه   دهنده پرتواتر یک رگرسیون ساده میداس با توجه به متغیر توضیح

 شود:زیر تصریح می صورت

(3) 

       ∑       

     

   

  
 

 ⁄   
   

    

 

های هایی خاص به وقفهای برای اعمال وزن، مبین یک چند جمله       دهی تابع وزن

 و    گسترده 
 

  عملگر وقفه) ⁄ 
 

     
  

 

 

دهی میداس ( توابع وزن2611)3باشد. گیزلز  (می 

دهی و تابع وزن 11دهی آلمون نمایی، تابع وزن16دهی آلمونبه ترتیب توابعی همچون تابع وزنرا 

 دهی را به صورت زیر بیان نموده است:معرفی کرده و فرم کلی توابع وزن 12بتا

(16) 

       
      

∑       
     
   

 

 

ها مورد استفاده در رابطه باال و همچنین حداکثر تعداد وقفه       بسته به نوع تابع 

تواند متفاوت دهی از تواتری به تواتر دیگر و از متغیری به متغیری دیگر، میتابع وزن ،       

ها و برداری حاوی یک تا چند که به ترتیب شمارنده وقفه  و   باشد. این تابع براساس پارامترهای 

کنند و هایی غیرمنفی ایجاد میدهی به صورت رابطه باال، وزنگیرد. توابع وزنباشد، شکل میمی  

(، از فرض برابر واحد بودن مجموع   هایش )یعنی برای تعیین مقدار ضریب متغیر پرتواتر و وقفه

 نمایند.های ایجاد شده توسط این تابع استفاده میوزن

 



 با تواتر متفاوت یبیترک یها داده یونیکشور به روش رگرس یاز تراز تجار یانداز چشم شینما یبرا یالگوئ /   101

 اقتصاد مالی ه ـفصلنام 
 1931تابستان /  93شماره   

(11) 

∑       

     

   

  
 

 ⁄       

 

دهی آلمون استفاده شده، بنابراین در این قسمت با توجه به اینکه در مقاله حاضر از تابع وزن

به صورت   ها و وزن  دهی آلمون ضریب فقط به معرفی این تابع اکتفا شده است، در توابع وزن

هی آلمون به دشود. با توجه به رابطه آلمون، تابع وزنبرآورد می          یک پارامتر مشترک 

 صورت زیر است:

(12) 

         ∑ ∑   

 

   

     

   

    

 

ای آلمون است که مرتبه چندجمله  و   دهی براساس مقادیر متفاوت پارامترهای این تابع وزن

دهای آلماون باا    های ایجاد شده توسط تاابع وزن ( وزن2کند. در نمودار )ضرایبی متفاوت ایجاد می

 نمایش داده شده است.  مقادیر متفاوت پارامترهای 

 

 
 هاي تابع آلمون با پارامترهاي مختلفشكل -2نمودار 

 15، ص 1631منبع: بیات و فوفرستی،
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توان الگوی میداس را یک الگوی خطی به حساب آورد. ولی با اعمال  در بیان پارامتری می

گسترده و تحمیل یک تابع قید پارامتری به الگو، آن را از حالت خطی های  های مربوط به وقفه وزن

( الزم است از 2661نمایند. لذا با توجه به مطالعه گیزلز و همکاران )به حالتی غیرخطی تبدیل می

صورت رابطه  برای برآورد ضرایب الگوی میداس استفاده نمود که به    های برآورد غیرخطی روش

 (61-13ص  ، ص1631ات جمله اخالل را حداقل کند. )بیات و نوفرستی،زیر مجموع مربع

(16) 

 ̂                       ∑         
 

 ⁄   

     

   

   

 

 وسيله الگوي ميداس بينی بهپيش -1-2-2
 شود: از رابطه زیر برآورد می    ،                با درنظر گرفتن 

(11)   

      ∑  

 

   

     ∑ ∑   

   

   

 

   

        
   

    

 

 گیرد: ها مورداستفاده قرار می بینی و آنگاه رابطه زیر جهت انجام پیش

(15)   

        ∑  

 

   

     ∑ ∑   

   

   

 

   

        
   

 ∑   

 

        

        
 ⁄

      

 

های جدید منتشر شده است. در  های پرتواتری است که برایشان داده نشان دهنده تعداد دوره  

باشد. با استفاده از این  می 11و عبارت چهارم ناظر به آینده 16رابطه باال عبارت سوم مربوط به گذشته

ی که در های بینی مقادیر آینده متغیرهای موردنظر کرده و از داده توان اقدام به پیش این روابط می

های خود استفاده نمود. در نمودار  بینی شوند برای انجام تجدید نظر درپیش تواترهای باال منتشر می

ص  ، ص1631های مربوط به گذشته و آینده مشخص شده است )بیات و نوفرستی،( مکان داده6)

56-52) 

 

 



 با تواتر متفاوت یبیترک یها داده یونیکشور به روش رگرس یاز تراز تجار یانداز چشم شینما یبرا یالگوئ /   110

 اقتصاد مالی ه ـفصلنام 
 1931تابستان /  93شماره   

 
 نمودار زمانی تفكيک شده به دو جزء گذشته و آینده -3نمودار 

 56، ص 1631بیات و نوفرستی، منبع: 

 

 پيشينه تحقيق-3
( و گیزلز،سینکو و والکانو در 2661پس از معرفی روش میداس توسط گیزلز، سانترا و والکانو )

های با تواتر متفاوت  ، این رویکرد به عنوان ابزاری قدرتمند برای استفاده همزمان از داده2663سال 

 13(، انجل، گیزلز و سان2663) 15ر، فندگو و سلتگودر یک رگرسیون، در مطالعاتی نظیر آلپ

 13(، کلمنتس، گالوائو و کیم2661) 13( ، لئون،نیو و ریبو2663) 11(، فرسبرگ و گیزلز2663)

( مورد استفاده قرار گرفته و موجب جلب توجه بسیاری از محققان به این روش گردید. پس 2663)

( از این روش برای 2663ی، کلمنتس و گالوائو )از موفقیت این رویکرد الگوسازی در بازارهای مال

(، 2663(،)2663الگوسازی متغیرهای کالن اقتصادی با روش میداس پرداختند. کلمنتس و گالوائو)

بینی رشد اقتصادی فصلی کشور  ( در مطالعاتی با تمسک به روش میداس، اقدام به پیش2663)

ه نمودند. در همین راستا، الگوسازی و پیش های پرتواتر ماهان آمریکا بر اساس متغیرها و شاخص

 26بینی رشد تولید ناخالص داخلی آلمان با استفاده از روش میداس توسط مارسلینو و شوماخر

های فصلی تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی فصل اول (  انجام شد. این محققان از داده2661)

قیمت ماهانه نظیر قیمت مواد خام، واردات و از یکصد و یازده شاخص  2663الی فصل سوم  1332

و صادرات کاال، واردات و صادرات خدمات، سفارشات خریدهای داخلی و خارجی صنعتی، حجم 

کننده و شاخص بهای کاال و خدمات تولیدکننده طی دوره زمانی پول، شاخص بهای خدمات مصرف

بینی را، نتایجی دقیق و ج پیشاستفاده کرده و نتای 2663الی ماه یازدهم سال  1332ماه اول 

دهندگی پنجاه و نیز از قدرت توضیح  21بسک و بوعبداله ، 2612مناسب ارزیابی کردند. در سال 

شش متغیر سری زمانی ماهانه پایا نظیر نرخ ارز، سپرده بانکی، قیمت سهام و چندین شاخص 

-اده از فاکتور میداس به پیشبا استف 2616تا  1353ماهانه دیگر استفاده کرده و در دوره زمانی 
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تر را بسیار  های کوتاهبینی برای افقبینی نرخ رشد اقتصادی فصلی آمریکا پرداخته و دقت پیش

   1تا  1333   1های بازه زمانی( از داده2616مناسب ارزیابی نمودند. همچنین سو، ژو و وانگ )

بینی رشد دهنده برای پیشغیر توضیحبازده اوراق بهادار هفتگی بازار بورس به عنوان مت 2616

بینی الگوی اقتصادی فصلی سنگاپور استفاده کرده و نتیجه حاصله حاکی از برتری قدرت پیش

 های پرتواتر بود.میداس نسبت به الگوهای رگرسیونی مستقیم بر روی داده

ارزش واردات بینی  ، برای پیشمطالعات انجام شده به روش میداس در داخل کشور در راستای  

از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت برای دوره  1636گندم ایران، رجبی و مقدسی در سال 

 و سازی مدل دقت ارتقاء نتایج محققان نشان داد که بهتر است برای استفاده کردند. 1632تا  1651

 با بینی پیش های روش استراتژیک وارداتی ویژه محصوالت به کشاورزی واردات ارزش بینی پیش

 .گردند یافته تطبیق های داده با الگوهای جایگزین بینی، پیش به دلیل دقت باالی مختلط های داده

ی خود با عنوان به کارگیری الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت در  ( در مطالعه1631بیات )

نی الگوی مورد بررسی پیش بینی نرخ رشد اقتصادی به این نتیجه دست یافت که قدرت پیش بی

را در  1636وی با روش میداس خوب بوده است. این الگو نرخ رشد اقتصادی فصل پاییز سال 

و نهایتاً  1636% و سپس با اطالع از کاهش قیمت نفت در ماه های نیمه دوم سال  3/1برآورد اولیه 

به میزان  1636سال % پیش بینی کرده است، این نرخ برای زمستان  5/1پس از تجدید نظر معادل

% پیش بینی شده است. بدین ترتیب نتایج پیش بینی نشان داد که اقتصاد ایران در سال  -1/2

برخوردار است. همچنین در مطالعه ای که اثر  1632%  نسبت به سال  3/1از رشدی معادل  1636

مختلط در دوره زمانی های قیمت انرژی بر قیمت غالت با استفاده از الگوهای رگرسیونی با داده

( انجام شده است نتایج نشان داد که الگوهای با 1631توسط صیادی و مقدسی ) 1631تا  1631

بینی قیمت یافته برای پیشتعمیمARDLبرآورد شده به روش  (MIDASمختلط )های داده

-های تطبیق یافته بهبود میرا نسبت به الگوی با دادهبینی داری دقت پیشغالت به طور معنی

 بخشد.

 

 تصریح الگو و برآورد ضرایب الگو -4

بینی تراز تجاری ایران به روش میداس از معادالت نیمه به منظور تصریح الگویی برای پیش

شوند  میلگاریتمی برای برآورد توابع غیر خطی استفاده  های نیمه لگاریتمی استفاده شده است. مدل

و کاربرد فراوانی در اندازه گیری روند تغییرات متغیرهایی چون قیمت، بیکاری، صادرات و واردات و 

های صادرات (. برای تصریح الگو صادرات غیرنفتی، از داده253، ص1611مانند آن دارند)درخشان،

د ناخالص داخلی به غیر نفتی کاال به قیمت ثابت با تواتر ساالنه و متغیرهای فصلی لگاریتم تولی
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قیمت ثابت ، لگاریتم نرخ ارز حقیقی و لگاریتم نوسانات نرخ ارز حقیقی استفاده شده 

های ساالنه واردات کاال و صادرات کل به کاال، از داده است.همچنین برای تصریح الگوی واردات

م نرخ ارز حقیقی قیمت ثابت و داده های فصلی لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، لگاریت

 1631های  و لگاریتم نوسانات نرخ ارز حقیقی استفاده شده است. متغیرهای ساالنه مربوط به سال

باشند. در می 1636تا فصل آخر سال  1631و متغیرهای فصلی مربوط به فصل اول سال  1636تا 

د استفاده واقع نشده ها، مور در برآورد رابطه  1636ابتدا اطالعات مربوط به متغیرهای فصلی سال 

بینی الگوها را خارج از محدوده برآورد محک زد. بنابراین در  اند تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش

، رابطه های 1632تا فصل چهارم سال  1631های فصلی ِفصل اول سال  ابتدا با استفاده از داده

ی و واردات کاالیی برای شود سپس صادرات غیر نفتی کاالی ( برآورد می11( و )13تصریح شده )

شود. پس از اولین برآورد الگوهای صادرات غیرنفتی و واردات کاالیی،  بینی می پیش 1636سال 

اطالعات مربوط به فصل اول، سپس فصل دوم تا چهارم به الگوها اضافه شده و هربار بر اساس 

 گیرد: ت میبینی صادرات و واردات اولیه تجدید نظر صور ی زیر در مقدار پیش رابطه

(13 ) 

        ∑  

 

   

         ∑        

     

   

 
 

 ⁄      
   

   ∑        

     

   

 
 

 ⁄    
   

   ∑        

     

   

 
 

 ⁄     
   

    

 

 (11 ) 

        ∑  

 

   

       ∑  

 

   

        ∑        

     

   

 
 

 ⁄      
   

    

    ∑        

     

   

 
 

 ⁄    
   

    ∑        

     

   

 
 

 ⁄     
   

    

 

 اند از: در این روابط، متغیرها عبارت

 :صادرات غیرنفتی کاال به قیمت ثابت بر حسب میلیون دالر)ساالنه(     

 :واردات کاال به قیمت ثابت برحسب میلیون دالر)ساالنه(     

: لگاریتم صادرات کل)مجموع صادرات کاال وخدمات( به قیمت ثابت بر حسب میلیون         

 دالر)ساالنه(
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 لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر حسب میلیارد ریال)فصلی(   

     
 م نرخ ارز واقعی )فصلی(لگاریت    

      
 لگاریتم نوسانات نرخ ارز واقعی )فصلی(    

 

و     ،    در رابطه با برآورد ضرایب مربوط به متغیرهای فصلی الگو، عالوه بر برآورد ضرایب 

را مشخص کرده و پارامترهای آن را برآورد نمود. در این رابطه از        دهی  باید توابع وزن می  

دهی آلمون که عملکرد بهتری داشت انتخاب شد. این تابع  دهی مختلف، تابع وزن بین توابع وزن

 است که برآورد خواهند گردید.   دهی دارای چند پارامتر وزن

 باشند که به و ساالنه می های آماری در این مطالعه به صورت سری زمانی، فصلیداده

های زمانی بانک مرکزی ایران و نماگرهای های سریمنظور جمع آوری آنها از پایگاه داده

 اقتصادی استفاده شده است.

 های واردات کاالیی و صادرات غیرنفتی کاالیی کشور بر حسب دالر بوده که باتوجه به  داده

 ت تبدیل شده است.های ثاب شاخص قیمت عمده فروشی آمریکا به قیمت

 

 :GARCHواقعی با استفاده از مدل  برآورد متغير نااطمينانی نرخ ارز -1-4

بینی تغییرپذیری به ویژه در بازار سهام، نرخ ارز و  سازی و پیش های اخیر درمورد مدل طی سال

الی است. تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی وم تورم مطالعات زیادی انجام شده

کنند که در هر مثال و  است. تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می

بدین منظور،برای نشان دادن  (.551، ص1636موضوعی دارای مفهوم خاصی است )علی سوری،

ه از نااطمینانی نرخ ارز واقعی، از واریانس نرخ ارز واقعی استفاده شده است. این واریانس با استفاد

به صورت زیر الگوسازی شده است. معادله اول معادله میانگین نرخ ارز واقعی   GARCH(1,0)الگوی

 و معادله دوم واریانس نرخ ارز واقعی است. 

(13)  
                 

 
                

  
 

همان واریانس شرطی کوتاه مدت است که به عنوان جایگزینی برای متغیر    که در این رابطه 

برای   GARCH(1,0)نرخ ارز واقعی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل  نااطمینانی
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 8و به کمک نرم افزار 1636تا سال  1631های فصل های سال  نرخ ارز واقعی با استفاده از داده

Eviews در     و   ( تمامی ضرایب  1ر نشان داده شده است. با توجه به جدول)در جدول زی

 درصد معنا دارند. 5سطح 

 

 GARCHنتایج برآورد متغير نااطمينانی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل  -1 جدول

   احتمال تأیيد  tآماره  انحراف معيار برآورد برآورد پارامتر

   313/6 6663/6 331/333 666/6 

 معادله واریانس

   363/13 333/6 353/1 66/6 

   256/1 653/6 325/11 66/6 

  
111/2DW= 

33/6=   
  

 های پژوهشگر یافته منبع:

 

 نتایج حاصل از برآورد الگو -5

به منظور اجتناب از بروز رگرسیون کاذب، ابتدا الزم است قبل از برآورد ضرایب الگو، متغیرها از 

فولر تعمیم یافته در -مورد آزمون واقع شوند. نتایج به دست آمده براساس آزمون دیکینظر پایایی 

 اند. پیوست مقاله گزارش شده

، تهیه  در محیط        افزاری (، از بسته نرم11( و )13برای برآورد الگوهای مطرح شده )

)بدون  1632تا فصل چهارم 1631( و از متغیرهای فصل اول 2611شده توسط گیزلز و همکاران )

( استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب الگوهای  1636وارد کردن متغیرهای فصلی سال

 گزارش شده است. 6و  2صادرات و واردات کاالیی در جدول

(13) 

                                           ∑          

  

   

  (              )  
 

 ⁄      
   

 ∑            

 

   

  (                     )  
 

 ⁄    
   

 ∑          

 

   

  (                       )  
 

 ⁄     
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-نتایج حاصل از برآورد ضرایب رابطه صادرات غيرنفتی كاال با استفاده از بسته نرم -2 جدول

       افزاري 

               | |                              

 1311/6  166/6-  61+ e 122/6  61e+ 136/2-            

*** 65- e 13/2  116/3  61- e 253/1  61e- 163/3       

 6762613 623/1-  61- e 311/1  61e- 111/2-       

* 676163 316/2  66+ e 133/2  66e+ 133/3        

* 676211 315/2-  62+ e 361/5  66e+ 116/1-        

* 676236 511/2  66+ e 125/1  61e+ 316/1      

* 676136 133/2-  66+ e 523/5  61+ e 523/1-      

* 676151 131/2  62+351/1  66+ e 133/2      

 672123 221/1-  62+ e 363/6  62+ e 152/1-       

. 676361 653/2  62+ e 351/1  62+ e 326/6       

* 676635 662/2-  61+ e 231/2  61+ e 236/5-       
             :  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

                                        
                                                                  

 های پژوهشگر یافته منبع:

 

(26) 

                                         ∑           

  

   

  (                )  
 

 ⁄      
   

 ∑          

 

   

  (               )  
 

 ⁄    
   

 ∑           

 

   

  (                     )  
 

 ⁄     
   

    
 

        و              ضریب تعیین الگو صادرات غیرنفتی کاالیی و واردات کاال معادل 

         دهندگی بسیار باالی الگوها است. کمیت آماره برآورد گردیده که حاکی از قدرت توضیح

به دست  3333/6و  66/6در رابطه های صادرات غیرنفتی کاالیی و واردات کاال به ترتیب معادل با

آمده است که نشان می دهد قیدهای تحمیل شده به ضرایب الگوهای میداس تصریح شده، به 

-دار و از کفایت الزم برخوردارند. با توجه به کمیت آماره آزمون دوربینلحاظ آماری کامال معنی
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ویلک، جمالت اخالل الگو دارای همبستگی پیاپی نبوده و از -اتسون و آزمون نرمال بودن شاپیروو

 توزیع نرمال برخوردارند.

 
         افزارينتایج حاصل از برآورد ضرایب رابطه واردات كاال با استفاده از بسته نرم -3 جدول

               | |                              

 67336611 67115-  61+ e 126/1  66e+ 113/1-            

*** 67666323 17263 61- e 111/1  61- e 25/3-      

* 67611635 27212 66+ e 232/1  66+ e 111/3     

** 67662255 67121 61+ e 125/1  61+ e 132/1        

** 67661313 67326-  66+ e 136/2  61+ e 636/1-        

** 67666236 67563-  66+ e 666/3  61+ e 121/2-      

** 67662333 67366 66+ e 136/5  61+ e 662/1      

* 67625552 27133-  62+ e 131/5  66e+ 111/1-       

** 67663623 261/6  62+ e 132/6  66+ e 126/1       

** 67662133 112/6-  61+ e 511/1  62+ e 162/1-       
             :  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

                                         
                                           

                 

 های پژوهشگر یافته منبع:

 

 بينیپيش -6
 1631های فصل اول روابط تصریح شده صادرات غیرنفتی کاال و واردات کاال با استفاده از داده

بینی ( اولین پیش26( و )13برآورد شده است. براساس روابط برآورد شده ) 1632تا فصل چهارم 

 1632های فصلی موجود تا انتهای فصل آخر سال ، به وسیله داده1636ای برای سال برون نمونه

 :به شرح زیر صورت گرفته است

بینی شده صادرات غیرنفتی کاالییمقدار پیش                   ̂     

  1636مقدار صادرات غیرنفتی محقق شده سال                      

 

بینی شده واردات کاالییمقدار پیش                     ̂     

  1636مقدار واردات کاالیی محقق شده سال                      

 بینی نمایش داده شده است.نحوه این پیش 5و 1در نمودار 
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محقق شده و شبيه سازي شده توسط رابطه صادرات غيرنفتی كاال براي مقادیر  -4نمودار 

 1333سال

 

 

 
 1333واردات كاال براي سال  رابطه توسط شدهي ساز هيوشبشده  رمحققیمقاد -5 نمودار

  

سازی شده توسط روابط و مقادیر تحقق یافته صادرات غیرنفتی ، مقادیر شبیه5و  1نمودار

دهد. خطوط قرمز بیانگر مقادیر شبیه سازی شده و خطوط کاالیی و واردات کاال را  نشان می

تر از سطح انتظار در روابط باال   تواند تصدیقی بر مشکی بیانگر مقادیر تحقق یافته است که می

 تصریح و برآورد شده باشد.

های و سپس از فصل 1636تا فصل اول  1631های فصلی از فصل اول سال در ادامه از داده

بینی صادرات غیرنفتی کاالیی و دوم، سوم و چهارم در پیش بینی استفاده شده است. نتایج پیش

 باشد: می  5و  1به شرح جدول  1636واردات کاالیی برای سال 
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مقایسه مقدار تحقق یافته و شبيه سازي شده صادرات غيرنفتی كاال براساس تمام  -4 جدول

 1333هاي سال  فصل

مقدار تحقق 

 یافته

مقادیر پيش 

 بينی شده
 1333پيش بينی صادرات غير نفتی سال 

 1636با استفاده از آمار فصل اول 56/26631 23/26331

 1636با استفاده از آمارهای  فصل اول،فصل دوم  63/26163 23/26331

 1636با استفاده از آمارهای  فصل اول،فصل دوم،فصل سوم  53/26366 23/26331

 1636با استفاده از  آمارهای فصل اول،فصل دوم،فصل سوم و فصل چهارم  35/26316 23/26331

 های پژوهشگر یافته منبع:

 
مقایسه مقدار تحقق یافته و شبيه سازي شده واردات كاال براساس تمام فصل هاي  -5 جدول

 1333سال 
مقدار تحقق 

 یافته

مقادیر پيش 

 بينی شده
 1333پيش بينی واردات كاالیی سال 

 1636با استفاده از آمار فصل اول 16/13113 26/13361

 1636دومبا استفاده از آمارهای فصل اول و فصل  51/13163 26/13361

 1636با استفاده از آمارهای فصل اول، فصل دوم و فصل سوم 63/13331 26/13361

 1636با استفاده از  آمارهای فصل اول،فصل دوم،فصل سوم و فصل چهارم  12/13313 26/13361

 های پژوهشگر یافته منبع:

 

های فصل چهارم  شود درنهایت با وارد کردن داده طور که مشاهده می همان  5و  1طبق جدول 

متغیرهای فصلی به کارگرفته شده در رابطه، مقدار پیش بینی شده به مقدار تحقق یافته بسیار 

با مقدار تحقق   35/26316بینی شده  شود. مقایسه مقدار صادرات غیرنفتی کاالیی پیش نزدیک می

با مقدار   12/13313واردات کاالیی پیش بینی شده  مقایسه مقدارو همچنین   23/26331ته یاف

 ، حاکی از پیش بینی دقیق الگوها است. 26/13361تحقق یافته 

 

 :1333محاسبه تراز تجاري پيش بينی شده سال  -7

غیرنفتی کاال بینی صادرات غیرنفتی کاال و واردات کاال ، با تفاضل مجموع صادرات پس از پیش

 گردد.وصادرات نفتی کاال از واردات کاال، ترازتجاری محاسبه می

 .1636: تراز تجاری سال   



 113 /ی سمانه جواهرده و یمحمد نوفرست 

 اقتصاد مالی ه ـفصلنام 
 1931تابستان /  93شماره  

زا درنظر گرفته شده  : صادرات نفتی کاال به قیمت ثابت میلیون دالر است که به صورت برون  

 است.

(21) 
                  

 

 تراز تجاری پیش بینی شده:
                                             

 

 تراز تجاری واقعی:
                                               

 

، 1636برای سال  (، الگوی تنظیمی به روش میداس، مقدار تراز تجاری را21با توجه به رابطه )

)واقعی( معادل  یافتهتراز تجاری تحقق  مقدار کند. بینی می میلیون دالر پیش 63/13616معادل

 میلیون دالر اختالف دارد.  3/31بینی مدل تنها به اندازه  میلیون دالر است که با پیش31/13161

 

 گيرينتيجه -8

بینی میزان صادرات غیرنفتی و واردات کشور در راستای برآورد تراز تجاری و اثری که بر  پیش

گذارد  ها و نرخ رشد اقتصادی برجای می قیمتها و در نهایت عرضه پول، سطح عمومی  تراز پرداخت

که، متغیرهای صادرات غیرنفتی و واردات عموما در  از اهمیت خاصی برخوردار است.  با توجه به این

یابد، بنابراین  های زمانی نسبتا طوالنی انتشار می تواتری پایین و حداکثر به صورت فصلی و با وقفه

گیری  ناسبی برای پیش بینی این متغیرها پرداخته شد. با بهرهدر این مطالعه به تصریح الگوهای م

است،  های زمانی با تواترمتفاوت که به میداس شهرت یافته های ترکیبی سری از روش الگوسازی داده

الگوهایی برای پیش بینی صادرات غیرنفتی و واردات تصریح و برآورد گردید. الگوها برای پیش 

دات از متغیرهای توضیحی با تواتر فصلی و ساالنه بهره گرفته اند. بینی صادرات غیرنفتی و وار

متغیرهای فصلی توضیحی عبارت اند از: لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، لگاریتم نرخ 

باشد. محدوده  ارز حقیقی و لگاریتم نوسانات آن. متغیر توضیحی ساالنه، لگاریتم صادرات کل می

را در برگرفت، در ابتدا اطالعات مربوط به  1636تا فصل آخر سال  1631مطالعه فصل اول سال 

، مورد استفاده واقع نشده تا بتوان بر اساس آن قدرت  در برآورد رابطه 1636متغیرهای فصلی سال 

بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. پس از اولین برآورد الگوی صادرات غیرنفتی ،  پیش

به فصل اول، سپس فصل دوم تا چهارم به الگوها اضافه شده و هربار بر مقدار  اطالعات مربوط
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در نهایت الگو تنظیمی مقدار تراز  بینی صادرات و واردات اولیه تجدید نظر صورت گرفت. پیش

کند که با مقایسه  بینی می میلیون دالر پیش 63/13616معادل  1636تجاری واقعی را برای سال 

میلیون دالر، حاکی از پیش بینی دقیق الگو بوده 31/13161ساالنه آن معادل مقدار گزارش شده 

صادرات غیر نفتی کاال به دو وقفه ساالنه خودش و به هفت وقفه  است. در رابطه تصریح شده، متغیر

از متغیر توضیحی لگاریتم تولید ناخالص داخلی و همچنین شش وقفه از متغیر لگاریتم نرخ ارز 

فه از لگاریتم نوسانات نرخ ارز حقیقی وابسته است. و همچنین  در رابطه تصریح حقیقی و شش وق

شده واردات کاالیی، متغیر واردات کاال به یک وقفه ساالنه خودش و هفت وقفه فصلی لگاریتم تولید 

ناخالص داخلی، به شش وقفه از متغیر توضیحی لگاریتم نوسانات نرخ ارز حقیقی و همچنین سه 

 غیرلگاریتم نرخ ارز حقیقی وابسته است.وقفه از مت

-گیری ساده در پیشپردازد نسبت به روش میانها میروش میداس که به استخراج وزنی داده

جویانه وزنی پذیر که به استخراج صرفهبینی تراز تجاری ارجحیت دارد، بنابراین این روش انعطاف

 کاربردی در مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.تواند به عنوان یک روش پردازد، میها میداده
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 پيوست
 نتایج آزمون پایایی متغيرهاي الگو:

 نتایج حاصل از پایایی متغيرهاي راوابط واردات و صادرات غيرنفتی كاال
 نام متغير آماره بحرانی prob مرتبه جمع

I(1) 2626/6 3662/6- 1655/2- MFO  واردات کاال به قیمت ثابت برحسب میلیون
 I(0) 6135/6 3556/1- 1621/2- DMFO دالر)ساالنه(

I(1) 3321/6 5356/6- 3331/6- XNO  صادرات غیرنفتی کاال به قیمت ثابت برحسب

 I(0) 6651/6 3662/6- 3661/1- DXNO میلیون دالر)ساالنه(

I(1) 3611/6 1516/6- 5116/1- LGDP  لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

 I(0) 6661/6 1516/6- 6126/5- DLGDP بر حسب میلیارد ریال )فصلی(

I(1) 1226/6 1526/6- 6116/2- LE 
 لگاریتم نرخ ارز واقعی )فصلی(

I(0) 6666/6 6133/1- 6626/16- DLE 

I(0) 6666/6 1521/6- 1633/5- LGE )لگاریتم نوسانات نرخ ارز واقعی )فصلی 

I(1) 1361/6 5356/6- 5523/1- LX  لگاریتم صادرات کل به قیمت ثابت بر حسب
 I(0) 6656/6 3662/6- 3323/1- DLX میلیون دالر)ساالنه(

 های پژوهشگر یافته منبع:
 است 65/6کوچکتر از مقدار احتمال برای تمامی آماره های آزمون 
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