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  12/2/1390: تاريخ پذيرش         7/12/1385 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

كشش آرمينگتون شدت تأثير پذيري نسبت تقاضاي وارداتي به تقاضاي داخلي يك كاال را از تغيير نسبي 

محصوالت يك كشور در  يتوان رقابت ،در واقعكه  يكشش ؛كندمحاسبه مي ،نقيمت داخلي به وارداتي آ

درجه يا شدت جانشيني محصوالت مشابه را نشان  ،مقابل محصوالت مشابه خارجي يا وارداتي و به بيان ديگر

  .دهدمي

 يرقم 4و  3، 2در سطح ) آماري هايمحدوديت به با توجه(كاالي منتخب  23ها براي اين كشش

3 استاندارد جهاني صنايع بندي طبقه
ها دار بودن اين كششها حاكي از مثبت و معنييافته و برآورد گرديد 

 .گروه كااليي است 19براي 

  

 پذيري كاالها، سازمان تجارت جهانيجانشيني، رقابتهايآرمينگتون،كششهايكشش :كليدواژه

  

   JEL: D12, F1, F14, F17 بندي طبقه
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  مقدمه

در اكثر موارد و برحسب عادت، ذهن متوجه  ،آيداز جانشيني بين كاالها به ميان مي وقتي صحبت

، اما بايد به اين نكته مهم نيز )مانند چاي و قهوه(گردد جانشيني دو كاالي متفاوت اما جايگزين مي

ممكن است يك كاالي خاص، هم در داخل كشور توليد شود و  ،توجه داشت كه در بسياري از موارد

چاي داخلي در مقابل  ،كاالي مشابه آن به كشور وارد شده و به مصرف برسد؛ به عنوان مثال ،هم

  . چاي وارداتي و يا روغن توليد داخل در مقابل روغن وارداتي

حال سؤال اساسي قابل طرح آن است كه دو كاالي مشابه وارداتي و توليد داخل تا چه حد 

هاي نسبتاً قوي هاي ضعيفي هستند و يا جانشينصوالً جانشينآيا ا ؛توانند جانشين يكديگر باشند  مي

اگر تغييري در قيمت نسبي آنها رخ دهد؛ مثالً اگر  ،گردند و به عبارت بهتربراي يكديگر محسوب مي

پيدا كند، مقدار واردات ) يا كاهش(قيمت يك كاالي داخلي نسبت به قيمت وارداتي آن افزايش 

  . ييري خواهد كردچه تغ ،نسبت به توليد داخل

هدف اصلي اين مقاله، برآورد كشش جانشيني واردات نسبت به توليد داخل است كه به 

ها بر تفاوت بين محصوالت مشابه، بر تعريف اين كشش. اندهاي آرمينگتون معروف شده كشش

ه اين محاسب. حسب مبدأ آنها و نيز جانشيني ناقص بين واردات و توليدات داخل بنا نهاده شده است

  . باشد ها در مباحث مربوط به اشتغال و تجارت جهاني مهم ميكشش

هاي جانشيني آرمينگتون براي كاالهاي مختلف و متعددي به برآورد كشش ،در اين راستا

شود، كه اين تعدد و تنوع كاالها، تا آنجا كه آمار و اطالعات محدود و مختصر موجود در مبادرت مي

از بين كاالهاي مهم تجاري و توليد (كاال  31ترتيب ابتدا  بدين. يابدمي كشور اجازه دهد، گسترش

هاي شديد آماري و مشكالت ، اما با توجه به محدوديتشدندها انتخاب ، براي برآورد كشش)داخل

 23بندي كاالها وجود داشت، در عمل تعداد آنها به بسيار زيادي كه در رابطه با تجميع و دسته

  .ليل يافتگروه كااليي تق

  

  نظري مباحث بر مروري

نوع كاالي مبادله شدني، كشور يا منطقه : الملل اغلب بر اساس سه ويژگيهاي تجارت بيننظريه

در نظريه كاالهاي مبادله شدني . شوندبندي ميخريدار و كشور يا منطقه فروش كاال، معرفي و طبقه

يدكنندگان داخلي يك كشور، جايگزين شود كاالي مفروض عرضه شده به وسيله تولاغلب فرض مي

  . شودكامل كاالي مشابهي است كه در هر كشور ديگري توليد شده و به اين كشور صادر مي

 كندغير واقعي بودن اين فرض را مطرح و بيان مي ،در مقاله خود (Armington, 1969)آرمينگتون 

هاي جانشين) ورهاي گوناگونيعني توليد شده در كش(كه محصوالت مشابه، با مبدأهاي مختلف 
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شوند؛ زيرا وقتي دو كاال جانشين هاي ناقصي محسوب ميكاملي براي يكديگر نبوده، بلكه جايگزين

باشد و بنا بر تعريف، كشش جانشيني بين اين دو كاال كامل هم هستند، نسبت قيمت آنها ثابت مي

باره دو كاالي مشابه ولي توليد شده حال آنكه در دنياي واقعي نتيجه فوق در. نامحدود خواهد بود

كشوري  ،براي مثال. در دو كشور مختلف صادق نبوده، يعني اين دو كاال جانشين كامل هم نيستند

، مانع از تجارت آزاد كاالها و خدمات )با هر هدفي(هاي مختلف را در نظر بگيريد كه با تعيين تعرفه

كاسته شده و تجارت آزاد شود، قيمت نسبي كاالي ها است، حال چنانچه به هر دليل از تعرفهشده

  . گردديابد كه به جانشيني واردات نسبت به توليد داخل منجر ميكاهش مي يبه كاالي داخل يواردات

كارگيري ه به لحاظ ب) مبدأهاي مختلف(از طرفي محصوالت توليد شده در كشورهاي مختلف 

ابع و نيز به سبب تفاوت آنها از نظر وجود يا نبود ناهمسان از نيروي كار، سرمايه، تكنولوژي و من

كيفيت  ،از يكديگر متمايز بوده و بنابراين ،)وفور يا كمبود كاالها(هاي خالي توليدي ظرفيت

. محصوالت توليد شده نيز متفاوت است، همچنين در اغلب موارد هزينه توليد آنها نيز يكسان نيست

اوت، هر چند با يكديگر از نظر كلي مشابهند ولي ممكن هاي متفيك محصول توليد شده در مكان

اين تفاوت ممكن است به داليل . اي باشندهاي قابل مالحظهاست از نظر خريداران داراي تفاوت

محصوالت يك مؤسسه، استفاده از مواد اوليه مرغوب و يا  يديگري همچون تفاوت در سابقه كيفيت

  . حتي شهرت خوب آن بروز نمايد

در كشورهاي مختلف  يشود در عين حالي كه كاالي مشابهاست كه مشاهده مي ليلدبدين 

شود ولي اين محصوالت جانشينان كامل هم نيستند و در نظر خريداران از يكديگر متمايز توليد مي

باشد، بلكه به كننده آن مي بنابراين هر كشور نه تنها متقاضي كااليي است كه خود عرضه. باشندمي

ه تمايز احتمالي بين كاالي توليد شده در مناطق مختلف از نظر خريداران، تقاضاكننده علت وج

هر كشور  ،به بيان ديگر. نيز هست) محصول مشابه خارجي(همان نوع كاال از كشورهاي ديگر 

، نه تنها به سبب داشتن ويژگي خاص در توليد آن كاال از يكننده اين كاال در بازارهاي جهان عرضه

صورت مبنايي براي تشخيص و تفكيك ه تواند بشورهاي توليدكننده آن متمايز است بلكه ميساير ك

هم بر  ،توان به صورت نظريپس تقاضا براي محصوالت را مي. منشأ تقاضا نيز در نظر گرفته شوند

از يكديگر  ،)فرانسه و ايران(بر حسب مكان توليد آن  ،و هم) مثالً ذرت و پارچه(حسب نوع كاال 

  . تمايز نمودم

بدين ترتيب ذرت فرانسوي، ذرت ايراني، پارچه فرانسوي و پارچه ايراني، چهار نوع محصول 

مانند (همچنين كااليي مانند ذرت فرانسوي نه تنها از ديگر كاالها . شوندمجزا در نظر گرفته مي

ناطق ديگر جهان باشد، بلكه از ديد خريداران ذرت نيز از ذرت توليد شده در ممتفاوت مي) پارچه

  . متمايز است
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پس با توجه به نكات مطرح شده در فوق، اگر تقاضاي جهاني كاالها و خدمات و در واقع الگوي 

بر  ديگري،برحسب نوع كاال و  ،دو نوع دسته بندي، يكي ،گسترده اقتصاد جهاني مدنظر قرار گيرد

كاالي مبادله  nشود كه فرض مي ،به طور كلي. ي بايد اعمال نموديحسب كشور يا منطقه جغرافيا

محصول متمايز در جهان n.m گويي  ،در واقع و گرددكشور يا منطقه، توليد مي mشدني توسط 

شوند و هر شود و چون به طور بالقوه تمام كشورهاي جهان خريدار اين كاالها محسوب ميتوليد مي

 n.m2كاال دارند، بنابراين  n.m يك از اين كشورها نيز تابع تقاضاي مجزايي براي هر يك از اين

براي درك بهتر، فرض كنيد جهان به دو منطقه جغرافيايي . 1تقاضا كننده براي محصول وجود دارد

محصول توليد شده در خارج از كشور مورد نظر،  ،بنابراين ،شودخارج و داخل يك كشور تقسيم مي

ل توليد شده در داخل كشور با نماد و محصو Mتلقي شده كه با نماد ) يا خارجي(محصول وارداتي 

D يشود، پس توليد و تقاضاي هر كاالنشان داده مي i  بر حسب مكان توليد متمايز در نظر گرفته

اين كشور را  يمقدار تقاضا ،ناميده شود كه عناصر آن  iكاالي يبردار تقاضا برا Xiاگر . شودمي

 XiDپس . دهدنشان مي) M(و خارجي ) D( ياز دو توليدكننده مختلف يعني داخل iبراي كاالي 

بيانگر تقاضاي همين كشور از  XiMمبين تقاضاي كشور مورد نظر از كاالي توليد شده در داخل و 

  :همين كاال، اما توليد شده در خارج است

   XiM ،XiD  = (Xi (      i=  1و 2و... و  n   يبرا                           ) 1( 

شود كه از نظر خريداران ساكن در هر كشور، ، فرض ميگرديدكه در قبل نيز بيان همچنان

جايگزين كاملي براي محصول مشابه وارداتي نيست، پس بردار تقاضاي كشور  ،محصول توليد داخل

ه را ب Xبه تفكيك محل توليد، يعني بردار )  i=  1و 2و... و  n(مورد نظر براي تمام محصوالت 

  :توان نوشتصورت زير مي

 )2(                         )XnD،XnM  ،… ،X2D،X2M،D1X ، X1M=( X  

نشان داده  Uتابع مطلوبيت خانوارهاي ساكن در اين كشور كه با نماد  ،به همين ترتيب

در نظر گرفته ) كاالي وارداتي nكاالي توليد داخل و  n(محصول  n2شود، به صورت تابعي از  مي

اين فرض معادل اين . بازار ثابت باشدشود كشش جانشيني در هر شده و براي سادگي فرض مي

توان مي ،بنابراين و باشند (CES)ويژگي است كه توابع مطلوبيت، توابعي با كشش جانشيني ثابت 

 :نوشت

                                                                                                                   
(.  )��* ��  + ��� ,"- ".� /�0! ��"1 �2�+	 )1=n ( ��$67  ���� ��*8 ���+)7=m ( 8    "9�  9:$�� ,"9- �

 ;� <�%��2�� =�6����+ <� �� ��� �> 2�+ ;� ����
!� �����+ �� ��� ��=�6  ��!� ��. ?@ >A�� "���	 B 
=)7*1 (2�+� �� ����
!  D�����+  � D�� ;� <� "� )�E 8 ���� ��*8 )��*> F"G�  >�$
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  I�
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سازي هزينه پولي  دله تقاضا را كه از شرط حداقل، معا) 8(با جايگذاري اين عدد ثابت در معادله 

  :توان بازنويسي نمودبه صورت زير مي ،آيدبه دست مي
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فوق، معادله معادله . شودتخمين زده مي 0iα نيز بوسيله برآورد δiارزش . ثابت انتگرال گيري است

  .باشدهاي آرمينگتون مياصلي مورد استفاده در تخمين كشش

  

  شده انجام مطالعات بر مروري

هاي تعادل عمومي و اي است؛ زيرا مدلهاي آرمينگتون داراي اهميت فوق العادهتخمين كشش

ميهاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به كار جزئي كه براي تحليل سياست

هاي سياست ،براي مثال. باشدها حساس ميروند، نسبت به نتايج به دست آمده از اين كشش

هاي نسبي كاالهاي تجاري توليد داخل به واردات تواند قيمت، مي)تعرفه، ماليات و مانند آن(تجاري 

اين  و ودشرا تغيير دهد، كه اين امر منجر به جانشيني كاالهاي تجاري وارداتي و توليد داخل مي

  .گرددهاي آرمينگتون بيان ميرابطه رفتاري به طور عمومي به وسيله كشش

يكي از  ،براي مثال و نياز دارد يها به آمار و اطالعات نسبتاً دقيق و كميابمحاسبه اين كشش

متغيرهاي مورد نياز، شاخص قيمت كاالهاي وارداتي به تفكيك است و با توجه به كمبود شديد 

آمار در بسياري از كشورها، بخصوص كشورهاي در حال توسعه، معموالً اين شاخص اطالعات و 

در كشور ما . شودقيمت، براي تمام كاالهاي تجاري مورد نياز، به طور مجزا محاسبه و منتشر نمي

شود كه براي بسياري از كاالها نيز اين شاخص جزئي از شاخص قيمت عمده فروشي محسوب مي

ها در كشورهاي داراي اطالعات بيشتر و بديهي است كه محاسبه اين كشش. محاسبه نشده است

  . تري قرار گرفته است تر، مورد توجه فراوانغني

در ذيل به مطالعات انجام شده در اين زمينه در سه كشور آمريكا، فيليپين و آفريقاي جنوبي 

ورهاي توسعه يافته و ها در كشاين انتخاب مبين آن است كه بررسي اين كشش. شوداشاره مي

قابل تعريف و درخور توجه است و از مقايسه و بررسي آنها با كشورمان ايران ) هر دو(درحال توسعه 

                                                                                                                   
 ،اگر كشش جانشيني برابر صفر باشد، محصوالت :تفسيرهاي زير را در پي دارند ،دو مقدار افراطي صفر و بينهايـت .١

 .  هاي كامل هستندهاي كامل و اگر كشش جانشيني برابر بينهايـت باشد، محصوالت جانشينمكمل
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  . دريافت) احتمالي صورتبه (توان تشابه و تضادهايي را نيز مي

  

  آمريكا كشور مطالعات -1

 آن راگزارش كوتاهي است كه  ،عهاولين مطال: شوددر ابتدا به اختصار مطالعات كشور آمريكا ارائه مي

مطالعه بعدي  كرده،تهيه ) Stern, Francis and Schumache, 1976(اشترن، فرانسيس و شوماخر 

راينرت،  را، پژوهشي ديگر )Shiells, Stern and Deardorf, 1986(شيلز، اشترن و ديردرف  را

  شيلز و راينرت  را، تحقيق بعدي )Reinert and Roland-Holst, 1992(روالند هولست 

)Shiells and Reinert, 1993( گاالواي، مك  را نيزو آخرين مطالعه در اين زمينه،  اجرا نموده

   .داده اندانجام ) Gallaway, Mc Daniel and Rivera, 2003(ريورا و دانيل 

  

  شوماخر و فرانسيس اشترن، مطالعه .1-1

،  توسط اشترن، فرانسيس و شوماخر تهيه 1976گزارش كوتاهي است كه در سال  ،اولين مطالعه

 28هاي تقاضاي وارداتي آمريكا را براي براي كشش» بهترين تخمين«اين مطالعه . شده است

ISICصنعت در سطح سه رقمي طبقه بندي 
نتايج اين گزارش كوتاه به شرح زير . كندمحاسبه مي 1

به استثناء ماشين آالت و تجهيزات محصوالت الستيكي، پوشاك و لباس، محصوالت فلزي : باشدمي

كه غذا و يدارد، در حال يحمل و نقل از جمله كاالهايي هستند كه واردات آنها حساسيت بسيار زياد

هستند كه  يها، منسوجات، دخانيات، ماشين آالت الكترونيكي از جمله كاالهاي آشاميدني

  .كشش استو كاغذ نيز بي واردات صنايع چوب. وارداتشان از حساسيت كمتري برخوردار است

  

  ديردرف و اشترن شيلز، مطالعه .1-2

هاي جانشيني آرمينگتون را با استفاده از يك مدل كشش 1986شيلز، اشترن و ديردرف در سال 

تا  1962هاي ساالنه در فاصله زماني در اين مطالعه از داده. ساده تعديل موجودي تخمين زدند

بخشي كه  163از : دهدنتايج اين تحقيق نشان مي ه وصنعت استفاده شد 163براي  1978

 .داري از لحاظ آماري هستندهاي معنيبخش داراي تخمين 122هاي آنها تخمين زده شده،  كشش

هاي اشترن و همكاران را در همچنين نتايج به دست آمده در اين تحقيق، براي بيشتر بخشها يافته

  .نمودتأييد مي 1976سال 

  

                                                                                                                   
1. International Standard Industrial Classification (ISIC) 
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  هلست -روالند و راينرت مطالعه .1-3

هاي كشش ،محققان. انجام شد 1992هلست در سال  -اين مطالعه توسط راينرت و روالند 

هاي محاسبه و از داده ISICبخش توليدي و معدني در سطح سه رقمي  163آرمينگتون را براي 

بيانگر آن است ، هنتايج به دست آمده در اين مقال. انداستفاده نموده 1988تا  1980فصلي سالهاي 

نويسندگان . دار هستندهاي به دست آمده مثبت و از لحاظ آماري معنيسوم تخمين -  كه تقريباً دو

هاي جانشيني بين كاالهاي داخلي و تر به كاالها توجه شود، كششهر چه تفصيلي كه معتقدند

برآورد ) تجميع شده(تر ها در سطح كالنوارداتي به مراتب بزرگتر از زماني خواهد بود كه كشش

  .شوند

  

  راينرت و شيلز مطالعه .1-4

توسط شيلز و راينرت، در سطح تجميع نشده و به صورت تفصيلي انجام  1993اين مطالعه در سال 

و بقيه كشورهاي دنيا را  نويسندگان واردات آمريكا از كشورهاي عضو نفتا ،در اين تحقيق. شد

به دو بخش واردات از كشورهاي عضو نفتا و واردات از بقيه تفكيك كردند؛ يعني واردات آمريكا را 

 است كههاي فصلي اطالعات مورد استفاده آنان، به صورت داده. كشورهاي دنيا تقسيم نمودند

بخش  128هاي جانشيني آرمينگتون براي كشش. را پوشش مي دهد 1988تا  1980سالهاي 

  :وندشصنعتي و معدني به سه روش مختلف تخمين زده مي

داگالس  -  به روش حداقل مربعات تعميم يافته كه خود بر يك جمع زننده قيمتي كاب -1

  ؛مبتني است

 ؛CES نمايي با استفاده از يك جمع زننده قيمتي به روش حداكثر درست -2

داگالس و با توسل به يك  - زننده قيمتي كاببه روش معادالت همزمان، كه از يك جمع -3

با توجه به  ياستفاده از چنين الگوي. كندهاي توزيع شده، استفاده ميبا وقفهالگوي خودبرگشتي 

فصل  يبر تقاضاي فصل بعد و بر تقاضا اطالعات فصلي و ناهمساني تأثيرگذاري تقاضا در يك فصل

  . صورت گرفته است ،مشاهده 36مشابه سال بعد و تعداد 

م حساسيت مقادير برآورد شده نسبت به هايشان حاكي از عدكنند كه يافتهبيان مي ،اين دو

  . است) ذكر شده در باال(روش برآورد 

  

  ريورا دانيل مك گاالواي، مطالعه .1-5

انجام پذيرفته، به دليل محاسبه  2001ريورا در سال  و اين مطالعه كه توسط گاالواي، مك دانيل

جانشيني بين كاالهاي  مؤلفان درجه. هاي بلندمدت، از شهرت بسيار زيادي برخوردار استكشش
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صنعت در سطح  309باشد، براي هاي نسبي ميكه ناشي از تغيير در قيمت وارداتي و توليد داخل را

اي وسيع و مجموعه ،اين نتايج. به دست آوردند 1989-1995و براي دوره زماني  ISICرقمي  4

از اين  ،اين مطالعه. كندهاي آرمينگتون را براي يك مدت معين ارائه ميتفصيلي از برآورد كشش

نظير به شمار شود، در نوع خود يك پژوهش بينظر كه بين كوتاه مدت و بلند مدت تمايز قائل مي

هاي تجاري بسيار مدت براي تجزيه و تحليل سياست ههاي بلندمدت نسبت به كوتاتخمين(آيد مي

به طور متوسط ) وان محاسبه كرداگر بت(دهند كه برآوردهاي بلند مدت شرح مي آنها). ترندمناسب

  .  باشددو برابر برآوردهاي كوتاه مدت مي

  :توان به عنوان نتيجه گيري كلي از تمامي اين مطالعات مطرح ساختسه نكته اساسي را مي

  .هاي جانشيني بلند مدت بسيار بزرگتر از كوتاه مدت استاول، كشش

برآورد  ،چه تفكيك بيشتري صورت گيرد دوم، سطح تجميع يا كالن سازي بسيار مهم است، هر

  .هاي جانشيني بزرگتر خواهد بود كشش

هاي  هاي به دست آمده در سريهاي مقطعي از مقدار متوسط كششسوم، معموالً مقدار كشش

روش اقتصاد سنجي به كار (اين تفاوت به تفاوت بنيادي در روش شناسي  أمنش. زماني بزرگتر است

هاي موجود ديگر نتايج مطالعات مذكور تأييدي بر نظريه ،به عبارت. شودمنسوب مي)  شدهگرفته

  .  باشدمي

  

    فيليپين كشور مطالعه .2

هاي اي تحت عنوان تخمين كششدر مطالعه) Kapuscinski and Warr(كاپوسينسكي و وار 

اطالعات سري  پژوهشگران از. ها نمودندآرمينگتون براي كشور فيليپين، اقدام به برآورد اين كش

سعي نمودند  آنهادر آغاز . استفاده كردند 1980تا  1970زماني به صورت ساالنه و براي سالهاي 

شدند، كه مهمترين كاالهاي تجاري كشور فيليپين محسوب مي يكاالي 44ها را براي اين كشش

كاالها و تا حدي  بندي و تجميعبرآورد كنند ولي به دليل مواجهه با مشكالتي كه در رابطه با دسته

به سبب آنكه واردات  ،براي مثال. قلم كاهش يافت 33هم نبود اطالعات بروز كرد، تعداد كاالها به 

اي روبرو بوده و در طول دوره مورد كااليي مانند برنج در اين كشور همواره با محدوديت سختگيرانه

ه كشش جانشيني براي آن وجود نداشتامكان برآورد  ،نظر نيز ممنوعيت واردات اين كاال ادامه يافته

  .است

روش حداقل  شامل از سه روش اقتصاد سنجي ،هاي جانشينيبراي برآورد كشش ،در اين مقاله
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حاكي از  ،نتايج كلي. استفاده شده است 2او روش تصحيح خط 1مربعات معمولي، روش تعديل جزئي

انتظار مثبت و از لحاظ آماري نيز  ها داراي عالمت مطابقآن است كه بيش از نيمي از اين تخمين

خالف انتظار دارند  يها منفي هستند؛ يعني عالمتپنجم از اين تخمين -در حدود يك  و دارندمعني

نتايج برآورد به روش حداقل مربعات معمولي حاكي از . دار نيستندو البته از لحاظ آماري نيز معني

نقليه از جمله محصوالتي هستند كه واردات آن آن بود كه ذرت، قند و شكر، زغال سنگ و وسايل 

نكه واردات محصوالتي مانند آ حال ؛باشدمي) بسيار بزرگتر از يك( يداراي حساسيت بسيار زياد

ها، سبزيجات، مرغ و ماكيان، احشام، نفت خام و گاز طبيعي، مشروبات الكلي، موز و ساير ميوه

  . است) حدود يك(داراي حساسيت كمتري  ،رقهآالت الكتريكي و كاالهاي متفدخانيات، ماشين

 و هاي غيرفلزي، محصوالت فلزي ، شير و لبنيات، سيمان و كانييو شيالت يمحصوالت جنگل

) كوچكتر از يك(ماشين آالت غير الكتريكي نيز از جمله محصوالتي هستند كه واردات كم كششي 

از جمله  ،ال سنگ و قند و شكرنيز ذرت، زغ PAMدر برآورد به روش تعديل جزئي يا . دارند

ها، ها و موز و ديگر ميوه محصوالتي بودند كه وارداتشان داراي حساسيت بسيار زياد بوده و سبزي

مرغ و ماكيان، محصوالت متفرقه، احشام، ماهي مارين، گوشت و محصوالت گوشتي، مشروبات 

صوالتي بودند كه واردات آنها از آالت الكتريكي و وسايل نقليه از جمله محالكلي، دخانيات، ماشين

  . حساسيت كمتري برخوردار است

ها و شير ، نفت خام و گاز طبيعي، روغن و چربييو شيالت يمحصوالتي مانند محصوالت جنگل

محصوالتي مانند ذرت، قند و  ،ECMدر روش تصحيح خطا يا  و كششو لبنيات نيز وارداتشان بي

حال آن كه واردات محصوالت ديگري از  بوده،ان بسيار زياد وسايل نقليه، حساسيت وارداتش و شكر

ها، ها و محصوالت متفرقه، مرغ و ماكيان، احشام، ماهي مارين، روغن و چربيقبيل موز و ديگر ميوه

 يها، محصوالت جنگل باشد و سبزيداراي حساسيت كمتري مي ،آالت الكتريكيتجهيزات و ماشين

ي، شير و لبنيات، مشروبات الكلي، دخانيات، منسوجات و كشباف، ، نفت خام و گاز طبيعيو شيالت

هاي غير فلزي، محصوالت فلزي و ماشين پوشاك و كفش،كاغذ و محصوالت كاغذي، سيمان و كاني

  .استمحاسبه شده كشش روند كه واردات آنها بيآالت الكتريكي در زمرة محصوالتي به شمار مي

  

  جنوبي آفريقاي كشور مطالعات .3

هاي تجاري آرمينگتون براي كشور آفريقاي جنوبي در چند پژوهش جداگانه انجام برآورد كشش

  :شودها پرداخته مياست كه در ذيل به ذكر چند نمونه از آنشده

                                                                                                                   
1. Partial Adjustment Mechanism (PAM) 

2. Error Correction Model (ECM)  
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 ICD مطالعه .3-1

 ،اين تحقيق. باشدمي 1997در سال  ICDپژوهش  ،هاي مربوط به كشور آفريقاي جنوبييكي از پژوهش

نتايج گزارش شده . به كار مي برد 1997- 1993بخش توليدي طي سالهاي  25االنه را براي هاي سداده

دار و داراي عالمت هاي برآورد شده آرمينگتون معنيحاكي از آن است كه اكثر كشش ICDدر پژوهش 

ت ، محصوال)3/2(ها ، آشاميدني)74/0(هاي غذايي مثبت و موافق انتظارند كه مهمترين آنها فرآورده

، صنايع شيميايي )192/3(چاپ و انتشارات ) 686/0(چوب ) 4/4(، محصوالت چوبي )84/1(تنباكو 

  . باشدمي) 751/0(و ماشين آالت الكتريكي ) 092/1(، تجهيزات و ماشين آالت )528/1(

  

   1باروز كسور مطالعه .3-2

هاي مقاله كششنويسنده اين . انجام شده است 1999اين مطالعه توسط روكس باروز در سال 

بخش توليدي و معدني برآورد كرده است كه نتايج اين پژوهش با نتايج به  11آرمينگتون را براي 

شود؛ براي استفاده مي OLSاز روش  ،در اين مطالعه. باشدسازگار مي ،ICD دست آمده از پژوهش

راي يك بخش نيز ها وجود نداشته است و بهاي ناكافي امكان برآورد كششبخش به دليل داده 2

بخش ديگر از صنايع داراي برآوردهاي مثبت و  8. باشدداراي عالمت منفي مي ،كشش برآورد شده

  .داري از لحاظ آماري هستندمعني

  

  گيبسون مطالعه .3-3

 هايبراي برآورد كشش 1997- 2001هاي ساالنه دوره نيز از داده) Gibson, 2003(كاترين لي گيبسون 

صنعت مورد  42از . بخش از صنايع كشور آفريقاي جنوبي استفاده كرده است 42آرمينگتون براي 

صنعتي كه داراي باالترين برآورد  5. باشنددار ميصنعت مثبت و معني 32تنها برآوردهاي  ،بررسي

، آشاميدني )54/2(، كفش )771/2(هاي معدني سنگ: عبارتند از ،باشدهاي جانشيني ميكشش

 هايترين كششو سه صنعتي كه پايين) 35/1(و دخانيات ) 474/1(والت چرمي ، چرم و محص)57/1(

و ) 677/0(، مواد اوليه شيميايي )42/0(ينات يخدمات پذيرايي و تز: عبارتند از ،برآوردي را دارند

  ). 73/0(كك و محصوالت نفت خام 

  

  آماري هايداده

هاي آرمينگتون براي كاالهاي منتخب هاي مورد استفاده در تحقيق حاضر براي برآورد كششداده

                                                                                                                   
1. Roux Burrows 
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كه به صورت تك معادله و به (باشد مي 1379تا  1362ساالنه و مربوط به دوره  ،تجاري كشورمان

هاي آرمينگتون، متغيرهاي مورد استفاده در با توجه به رابطه كشش و )سه روش برآورد شده است

، )XiM( i، مقدار واردات كاالي )i  )XiDمقدار توليد داخل كاالي : معادالت برآوردي عبارتند از

  ). PiM( i، قيمت وارداتي كاالي )i )PiDقيمت داخلي كاالي 

ي زماني و آوري و تنظيم سربه جمع ،يكي از مهمترين و دشوارترين مراحل تدوين اين تحقيق

هاي فوق و مخصوصاً مقادير توليد داخل و شاخص قيمت ها براي دادهبندي كاالهمچنين دسته

هاي بزرگ هاي مربوط به مقدار توليد داخل از ارزش توليد كارگاهبراي داده. شودوارداتي مربوط مي

استفاده ) رقمي 4و  3 ،2هاي شامل كد(شود صنعتي كه هر ساله توسط مركز آمار ايران منتشر مي

باشد كه از سالنامه آمار مي) XiM(مقدار كاالي وارداتي  ،هاي مورد نيازيكي ديگر از داده 1.شده است

است، استخراج )  HS(بندي و كدگذاري كاال ها و تعاريف دستهبازرگاني خارجي كه مبتني بر رديف

   2.شد

اخص قيمت عمده فروشي استفاده الزم به ذكر است كه براي شاخص قيمت كاالي داخلي، از ش

باشد و با توجه به در چون شاخص كاالي وارداتي نيز جزئي از شاخص قيمت عمده فروشي مي. شد

هاي وارداتي از شاخص قيمت عمده دست بودن ضرايب اهميت تمام كاالها، شاخص قيمت كاال

 ياي وارداتشاخص عمده فروشي پس از حذف شاخص قيمت كااله ،فروشي خارج شد و در واقع

  . محاسبه و استفاده شد

مورد نظر قرار گرفت اما  ISICبندي هاي كااليي طبق طبقهاي از گروهطيف گسترده ،در ابتدا

قلم كاال  23ها، اين طيف كااليي به بنديبه سبب ضعف شديد اطالعات و همچنين تغيير در دسته

بايد مقدار ، مي ISICبندي دستهزيرا براي هر گروه كااليي منتخب بر اساس . محدود گرديد
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بندي واردات، شاخص قيمت واردات و مقدار توليد داخل آن وجود داشته باشد، از طرف ديگر، طبقه

ISIC 62دو بار دستخوش تغيير گرديده است، يعني در طول سالهاي  ،در طي سالهاي مورد بررسي 

قابليت مقايسه تا حدودي زايل  و در نتيجه، سه دسته بندي متمايز كااليي وجود دارد 79تا 

بندي وجود داشته اما ممكن است در يك طبقه ،حال اگر توجه شود كه يك گروه كااليي. شود مي

هم در هر سه طبقه بندي  ،هاي كااليي كهدر طبقه بندي ديگر موجود نباشد، به دست آوردن گروه

ISIC ارداتي و شاخص قيمت كاالي مقدار واردات و شاخص قيمت و ،براي آن ،موجود باشد و هم

اشاره شد كه شاخص قيمت وارداتي، جزئي از . كار بسيار مشكلي بود ،توليد داخل در دست باشد

شود ولي متاسفانه براي بسياري از كاالها اطالعات الزم فروشي محسوب ميشاخص قيمت عمده

يجه شاخص قيمت در طي نكه اين دسته بندي كاالها و در نتيوجود ندارد، همچنين، با توجه به ا

اي نيز براي يافتن اطالعات سري زماني در هاي مورد بررسي دو بار تغيير كرده، مشكالت عمدهلسا

هاي مورد نظر تنها امكان بررسي كشش ،بر اين اساس. طول دوره مورد بررسي پيش روي ما نهاد

  .گروه كااليي، فراهم و برآورد گرديد 23براي 

  

   برآورد روش

استفاده  1379 تا 1362هاي ساالنه در فاصله زماني  از داده ،هاي جانشينيسبه كششبراي محا

 23ها به سه روش حداقل مربعات معمولي، تعديل جزئي و تصحيح خطا براي  اين كشش. شده است

معادله به شرح زير برآورد شد كه نتايج حاصل در جدول  23 ،گروه كااليي محاسبه و در هر روش

به سبب حجيم بودن نتايج حاصل ). معادله برآورد شد) 3*23(= 69بدين ترتيب (شود ذيل ارائه مي

هاي برآورد شده و ضريب از برآورد و به منظور محدود نمودن حجم مقاله، تنها به ارائه مقدار كشش

 ،دليل اصلي برآورد الگوي تدوين شده به سه روش مختلف. تعين آنها در قالب جدول، بسنده شد

اي هم بين روشهاي مختلف برآورد ه ضمن بيان حساسيت قيمتي كاالهاي تجاري، مقايسهآن بود ك

تا چه ) هاي محاسبه شدهكشش(مشخص گردد كه نتايج به دست آمده  ،به عبارت ديگر. انجام گيرد

  . حد به روش برآورد بستگي دارد

بودن خطاي  I(0)در روش حداقل مربعات، پس از انجام آزمون ريشه واحد و اطمينان از  -1

) اطمينان از وجود رابطه تعادلي بلند مدت بين متغيرهاي وابسته و توضيحي ،عبارتيو به (تعادلي 

) i=  1و 2و... و i)23 همه نمادها در صفحات قبل تعريف شده و  .معادله زير مورد برآورد قرار گرفت

  . مبين كاالي مورد بررسي است
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را اي تواند برآوردهاي بهينهرغم پايا بودن جمله خطاي آن، نمي ست و عليا يك مدل ايستا ،اما اين

قادر نيست  ،در نتيجه و باشدها مناسب نميبراي نمايش ارتباط پوياي بين داده ،ارائه كند و بنابراين

نشان ) اگر اصال(به درستي  ،لتا فرايند تعديل تقاضا را در طول زمان و در صورت بروز عدم تعاد

وارداتي يك كاالي معين نسبت  ياز مشخص نمودن چگونگي روند تغيير تقاضا ،به بيان ديگر. دهد

به تقاضا براي توليد داخلي همان كاال به سبب تغيير در قيمت نسبي آنها ناتوان است؛ يعني در 

گيرد و لذا امكان كوتاه در نظر مي گويي دوره زماني را و كندتحوالت رفتاري را بيان نمي ،واقع

تعديل وجود ندارد، يا ممكن است چنين  ادعا شود كه عوامل ديگري در كوتاه مدت بروز كرده و 

  .اگرچه تقاضا را تغيير داده اما بر قيمت تأثيري نداشته است

كه در قبل نيز بدان اشاره شد، يك جمله جديد به  طوري در روش تعديل جزئي همان -2

شود كه همانا مقدار متغير وابسته با اضافه مي) 11(ن متغير توضيحي در سمت راست معادله عنوا

مبين توجه و نگرش تقاضا كنندگان به رفتار خود در  ،اين جمله در واقع. يك دوره وقفه است

، مشاهده ميزان خطاي مرتكب شده و چگونگي يا شدت تعديل در رفتار يا )دوره قبل(گذشته 

تواند مشكالت ذكر شود كه اين روش ميمالحظه مي ،بدين ترتيب. اه دوره قبل استتصحيح اشتب

  . شده درباره روش حداقل مربعات را تا حدودي برطرف نمايد

برتري دارد اما داراي مشكالتي نيز  ،روش تعديل جزئي اگرچه نسبت به روش حداقل مربعات

اي و به تعبيري ضعف جهان يك وقفهتوان به نامناسب بودن از جمله اين مشكالت مي. هست

گيران در مقابل توجه به يك روند بلندمدت كه از نوسانات و تغييرات ناگهاني تأثير حافظه تصميم

همچنين احتمال بروز همبستگي بين متغيرهاي مستقل موجود در . پذيرد،  اشاره كردچنداني نمي

باشند، زيرا اغلب بين ) سري زماني(شده رود، بخصوص اگر در طول زمان اندازه گيري مدل نيز مي

  . همبستگي در خور توجهي وجود دارد ،مقادير فعلي و با وقفه يك متغير

  : شكل معادله مورد برآورد در اين روش به صورت زير است
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شده در فوق، تاكيد بر ويژگي سري زماني متغيرها از طريق  هاي رفع مشكل بيانيكي از راه -3

روش . هاي الگوي پويا استيكي از شكل ،باشد و الگوي تصحيح خطاتدوين الگوهاي پويا مي

يك رابطه تعادلي  ،تصحيح خطا بر اين مبنا استوار است كه بين متغيرهاي توضيحي و وابسته

تمال انحراف از تعادل بلندمدت وجود دارد، پس هر مدت احبلندمدت وجود دارد و چون در كوتاه

يا (تصميم گيرنده ضمن واكنش و تأثيرپذيري از شرايط و عوامل فعلي به عدم تعادل در دوره قبل 

اي غيرمنتظره و يا ناشي از اشتباه يا بروز پديده) در واقع اتخاذ تصميمي متفاوت با روند بلند مدت
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  . نمايدگذرا نيز توجه مي

الگوي تصحيح خطا بدين مفهوم است كه تغيير متغير وابسته در هر زمان  ،ارت ديگربه عب

به خاطر تغيير در مقادير متغيرهاي توضيحي و نيز رفع عدم تعادل حادث در دوره قبل  tخاص 

انحراف متغير وابسته از روند بلند مدت آن در دوره گذشته كه مبين خطاي  ،به همين سبب و است

با يك دوره وقفه در الگو ظاهر و با ) yt-1 - ∑βj Xt-1,jيعني جمله (آن دوره است مرتكب شده در 

  .شودنشان داده مي ECM(-1)نماد 

شود كه نيروهاي دروني بازار، به فرض مي ،با بروز هر عدم تعادلي در اقتصاد ،به بيان ديگر

به عبارت . نمايندح ميداده و آن را تصحيمنظور اصالح و جبران خطاي مرتكب شده واكنش نشان 

ضريب . است 1فرض ضمني و منطقي در اين الگوها عالوه بر وجود تعادل، پايدار بودن تعادل ،ديگر

. دهداين جمله در الگوي تصحيح خطا، سرعت تعديل يا واكنش به خطاي مرتكب شده را نشان مي

شود، و طمينان حاصل ميمعمول است كه ابتدا از وجود يك رابطه بلندمدت تعادلي بين متغيرها ا

رايي به سمت تعادل وجود داشته گضريب جمله تصحيح خطا بايد منفي باشد تا هم ،در اين صورت

  : ست ازا در اين روش عبارت يالگوي برآورد. باشد
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فولر تعميم يافته براي  -آزمون ديكي از ،هاي سه گانه پيش گفتهپيش از برآورد رگرسيون

هاي فوق استفاده و پس از تأييد و پذيرفته شدن روابط هماطمينان از كاذب نبودن رگرسيون

در صفحه بعد آمده ) 1(نتايج حاصل از برآورد در جدول شماره . ا مبادرت شدهبه برآورد آن 2انباشتي

فولر تعميم يافته در  -حراني آماره آزمون ديكي هاي به دست آمده با مقدارهاي بمقايسه آماره. است

حاكي از آن بود كه براي متغيرهاي مذكور در روابط فوق، فرضيه صفر مبني بر  درصد 5سطح 

توان گفت كه سري زماني اين متغيرها در سطح ناپايا توان رد كرد؛ لذا ميوجود ريشه واحد را نمي

  . هستند I(1)طح، انباشته از درجه يك يا اين متغيرها در س ،به بيان ديگر و باشدمي

انباشتي متغيرهاي موجود در مدل براي هر گروه كااليي بررسي حال الزم است تا درجه هم

). پايا هستند در حالت تفاضل متغيرها(ها حاكي از پايايي تفاضل اين متغيرها است يافته. شود

. مين نمودأگيري تكور را از طريق تفاضلتوان شرط پايايي متغيرهاي سري زماني مذمي ،بنابراين

شود كه جمله خطا در همه معادالت به هاي آماري مشخص مي باشد كه بر اساس آزمونآشكار مي

رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرها در تمام معادالت  ،در نتيجه و آيددر مي I(0)صورت يك متغير 

                                                                                                                   
1. Stability of equilibrium 
2. Co integrated relations 
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د اين رابطه بلندمدت بين تفاضل اول متغيرها از نيز براي برآور OLSوجود دارد و استفاده از روش 

  . نظر آماري براي تمام كاالها كامال مناسب است

مورد نظر، نسبت مقدار تقاضاي وارداتي به تقاضاي توليد هاي الزم به ذكر است كه در رگرسيون

(داخلي 
iD

iM

X

X ( به شكل X و نسبت قيمتها)
iM

iD

P

P  ( شكل بهP نشان داده شده است .  

هاي برآورد تمام كشش. هاي آرمينگتون به سه روش مختلف استبيانگر كشش 1جدول شماره 

آنها  1مقدار - Pكه در داخل پرانتز  يموارد يدارند، به استثنامعني درصد 90شده در سطح باالتر از 

و يا خطاي نوع  αيا (معني داري مقدار به عنوان حداقل مقدار  - Pآشكار است كه از . ذكر شده است

  .توان استفاده نمودمي) اول

  

  )مقدارها هستند- Pاعداد داخل پرانتز (هاي آرمينگتون به سه روش مختلف  كشش.1جدول 

 كاال
حداقل 

 ربعاتم
R2 D.W تصحيح خطا R2 D.W تعديل جزئي R2 D.W 

 4/2 /.92 89/2 1/2 57/0 34/3 7/2 92/0 21/2 هاي لبنيفرآورده - 1

 1/2 /.58 58/0 9/1 /.68 79/0 39/2 /.87 57/0 گوشت و محصوالت گوشتي -2

 6/2 /.94 89/13 2/2 /.95 15/16 7/2 /.89 83/12 هاها و سبزيميوه - 3

 1/2 /.79 67/1 5/2 /.98 34/1 8/2 /.78 64/1 قند و شكر - 4

 2/2 /.94 24/0 2/2 /.74 - /.20/.)43( 97/1 /.84 93/0 مواد شيميايي آلي -5

 7/2 /.65 2/13)12/0( 3/2 /.78 3/13/.)22( 18/2 /.65 88/16 پوشاك - 6

 5/1 /.81 54/0 4/1 /.92 74/0 27/1 /.78 61/0 كاغذ و محصوالت كاغذي - 7

 4/2 /.84 8/6 5/2 /.70 3/19 9/1 /.81 5/9 چرم -8

 6/1 /.82 6/2 6/1 /.87 9/5 15/1 /.70 4/4 شيشه -9

 2/2 /.87 35/0 5/2 /.87 47/0 6/2 ./87 38/0 آجر - 10

 8/1 /.76 55/3 6/1 /.89 37/3 2/2 /.73 5/3 آهن و فوالد -11

 9/1 /.70 12/3 8/1 /.81 5/3 1/2 /.69 5/3 )چوبي و فلزي(مبل  -12

 05/2 /.91 19/0 6/1 /.80 64/0 9/1 /.86 69/0 وسايل ارتباط جمعي -13

 7/2 /.74 44/18 8/1 /.83 98/11 8/2 /.60 14/9 مس -14

 6/2 /.73 52/0 1/2 /.81 57/0 5/1 /.67 49/0 خوراك دام و طيور - 15

 3/2 /.79 88/0 5/1 /.97 54/0 8/1 76/0 1/1 منسوجات -16

 6/1 /.79 01/1 1/2 /.58 11/3 19/1 /.62 48/2/.)10( دخانيات - 17

 2/2 /.65 77/11 9/1 /.86 48/8 7/2 /.65 31/11 كفش - 18

 1/2 /.77 56/0 9/1 /.82 63/0 7/1 /.74 75/0 سايل نقليه زمينيو -19

 7/2 /.96 - 63/0 7/2 /.99 - 94/1 45/1 /.95 - 62/0)39/0( محصوالت پالستيكي - 20

 5/1 /.76 -46/11 5/1 /.91 - 74/13)15/0( 8/1 /.74 - 6/12 چوب و محصوالت چوبي -21

 1/2 /.69 - 07/4 9/1 /.87 - 42/7)15/0( 6/2 /.67 - 11/4 جاپ و انتشارات - 22

 9/1 /.92 -56/0 6/1 /.91 - 55/0 7/1 /.90 -43/0 ساير مواد شيميايي -23

  يافته هاي مقاله: مأخذ

  

                                                                                                                   
1. P-Value 
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  گيرينتيجه

هاي آرمينگتون در روش حداقل مربعات نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه محدوده كشش

 ،و در روش تعديل جزئي 3/19تا  47/0بين  ،و در روش تصحيح خطا 88/16تا  38/0بين  ،معمولي

گيري نمود كه توان چنين نتيجهمي ،با توجه به جداول ارائه شده. باشدمي 44/18تا  19/0بين 

هاي جانشيني بسيار ها، پوشاك، چرم، مس و كفش داراي كشش ها و سبزيمحصوالتي نظير ميوه

والت مشابه خارجي بسيار زياد است و بزرگي هستند؛ يعني قدرت جانشيني اين محصوالت با محص

  . سياست جايگزيني واردات براي محصوالت فوق عملي خواهد بود

اما كشش جانشيني بزرگ به اين معنا هم هست كه يك درصد تغيير در نسبت قيمت داخلي 

در ميزان واردات به توليد داخل ) بيش از يك درصد(به تغييرات به مراتب بزرگتري  ،به وارداتي

و در ) WTO مثالً در صورت پيوستن به (ها ها و حمايتهد انجاميد؛ يعني با كاهش تعرفهخوا

صورت كاهش قيمت وارداتي به قيمت داخلي، ميزان واردات نسبت به توليد داخل افزايش بسيار 

انگيزه و توان مقاومت  ،شديدتري خواهد يافت، تا آنجا كه حتي ممكن است توليد كنندگان داخلي

به مشكالت بيكاري در كشور دامن  ،دست داده و توليد را متوقف، كارگران را اخراج و در نتيجهرا از 

  ). تواند مويد درستي اين نتيجه باشدهاي چيني با قيمت پايين ميواردات زياد كفش(زده شود 

و دخانيات ) فلزات آهني(هاي لبني، قند و شكر، شيشه، آهن و فوالد محصوالتي نظير فرآورده

هاي جانشيني كوچكتري نسبت به گروه قبل هستند؛ يعني گرچه اين محصوالت نيز داراي كشش

از قدرت جانشيني نسبتاً خوبي برخوردارند ليكن اين قدرت  ،در مقايسه با محصوالت مشابه وارداتي

هر (شود سياست جايگزيني واردات بيني ميباشد؛ لذا پيشجانشيني نسبت به گروه قبل كمتر مي

سياست نسبتاً موفقي باشد و در صورت افزايش قيمت داخلي به  ،)گروه قبليند نه به اندازهچ

، ميزان واردات به توليد داخل افزايش خواهد يافت )هاو تعرفه هامثالً به سبب كاهش يارانه(وارداتي 

  . يافت بيكاري نيز با شدت كمتري افزايش خواهد ،و به دنبال آن) البته نه به شدت گروه قبل(

محصوالتي نظير گوشت و محصوالت گوشتي، كاغذ و محصوالت كاغذي، آجر، وسايل ارتباط 

جمعي، خوراك دام و طيور و وسايل نقليه زميني، كشش جانشيني كوچكتر از يك دارند؛ يعني 

شوند؛ لذا سياست جايگزيني عمالً جانشينان خوبي براي محصوالت مشابه وارداتي محسوب نمي

براي محصوالت فوق عملي نخواهد بود، اما در صورت يك درصد  - حداقل در كوتاه مدت  - واردات

مقدار  ،)هاها و يارانهمثالً به دليل كاهش تعرفه(افزايش در قيمت نسبي توليد داخل به وارداتي 

مردم  ،به عبارت ديگر و كمتر از يك درصد افزايش خواهد داشت ،واردات نسبت به توليد داخل

با مشاهده اين افزايش در قيمت كاالي داخلي، به سرعت كاالي وارداتي را جانشين آن  كشورمان

شايد (به بيان ديگر  .در نتيجه، كاهش اشتغال چنداني هم مشاهده نخواهد شد و نخواهند نمود
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تنها در مورد اين كاالهاست كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني و در نتيجه ) بتوان گفت كه

هاي داخلي ها و قيمتچنانچه با افزايش بازدهي توليد و در نتيجه كاهش هزينه -هاكاهش تعرفه

  .باشدبه زيان اقتصاد كشور نمي - همراه نباشد

است كه البته از نظر منفي شده 23تا  20هاي برآورد شده در رديفاما عالمت چهار كشش 

نسبت قيمتها عامل  ،به بيان ديگر و باشندغير قابل تفسير مي ،معني و از نظر اقتصاديآماري بي

همان طوري . كاالها نيست) جانشيني يا مكملي(باعث تغيير در مقدار تقاضا  ،تغيير مقدار و در واقع

هاي كه در مرور مطالعات تجربي نيز مشاهده شد، در اغلب مطالعات، برآورد برخي از كشش

ول و غير قابل تفسير به كناري نهاده شده، اند كه به عنوان موارد غير قابل قبآرمينگتون منفي شده

در . حذف اقدام مناسبي نيست ،اما حذف نشدند، زيرا به طور كلي و در مواجهه با چنين مواردي

 درصد 90و در چند مورد هم در سطح  -درصد  95هاي برآورد شده در سطح بيشتر موارد، كشش

سطح  ،تصحيح خطا و تعديل جزئي روشدر دو  معني دارند ليكن براي گروه پوشاك ،اطمينان -

  . باشددرصد مي 80اطمينان كمتر از

 ،)1جدول شماره (، تصحيح خطا و تعديل جزئي OLSاز مقايسه برآوردهاي انجام شده به سه روش 

برآورد شده و هم  يهاهم عالمت ضريب(شود كه در بيشتر موارد نتايج به دست آمده مشاهده مي

در . توان صحت آن را تأييد نمود با آزمون هاي آماري مي ،در صورت تمايليكسانند و ) مقدار آنها

توان نتيجه گرفت كه روش برآورد بر نتايج تأثيري نداشته است، هرچند كه در چنين نيز مي ،واقع

 ،ها به روشهاي مختلف يعني بين مقدار برآورد كشش ؛شودتخطي مي يه كلدچند مورد از اين قاع

و البته چنين انتظاري هم از قبل وجود (شود كه قابل مالحظه نيز هست ه ميهايي مشاهد تفاوت

باال مبني بر  يتوان ادعا پس مي ؛اما چون تعداد اينگونه موارد در مقايسه با كل اندك است). داشت

  . را پذيرفت) تأثيري آن يا بي(نيرومندي نتايج نسبت به روش برآورد 

هايي است و داراي كاستي OLSروش  ،انها اشاره شدبديهي است همان طوري كه در متن بد

. هر يك مزايايي دارند و بيشتر قابل اتكا هستند ،اما دو روش ديگر. لذا كمتر قابل اتكاست

به هم نزديكترند و اگر چه در مواردي تفاوت آنها درخور  ،خوشبختانه نتايج حاصل از اين دو روش

  . باشندمي دي است، اما تا حدودي اطمينان بخشجتوجه 

ناشي از روش برآورد است يا به طبيعت  ،بررسي دقيق علت يا علل تفاوت نتايج و اينكه تفاوت

المللي و ط اقتصادي بينيهاي اقتصادي دولتي و يا شراها و سياستمميها، ويژگي كااليي، تصداده

  .طلبدگردد، تحقيق ديگري را ميمانند آنها برمي
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