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 طیبر مح دیبا تأک رانیدر ا یچوب هایبر واردات چوب و فرآورده یارز هایاثرات نامتقارن شوک

 یارز هایشوک یرگیشکل

 

 چکیده

تولیدی و همچنین کاالی مصرفی نهایی  نهاده عنوانبههای چوبی چوب و فرآورده
شود. می نیتأمبخشی از این نیاز از طریق واردات شود. خانوارها بکار گرفته می

واردات بیش از هر چیزی به تحوالت نرخ ارز بستگی دارد و واردکنندگان بسته به 
-های متفاوت نشان میهای منفی و مثبت ارز واکنششرایط بازار ارز، به شوک

ی حاضر به بررسی اثرات نامتقارن ، مطالعهمسئلهدهند. با توجه به اهمیت این 
بر محیط  دیتأکهای چوبی در ایران با دههای ارزی بر واردات چوب و فرآورشوک
ی ی دورهط پردازد. در این راستا از رویکرد ایگارچهای ارزی میگیری شوکشکل

ها و از رویکرد گیری شوکی محیط شکلسازمدلی برا 1396 تا 1353 یزمان
برای بررسی اثرات نامتقارن  1396-1372ی زمانی طی دورهرگرسیونی پانل دیتا 

دهد است. نتایج نشان می شده استفادههای آن ر واردات چوب و فرآوردهها بشوک
های آن نامتقارن های منفی و مثبت بر مقدار واردات چوب و فرآوردهکه اثر شوک

سهولت تجارت بین ایران و  دهندهنشانباشد. همچنین باز بودن تجاری می
وک مثبت ارزی و ش ریتأثباشد. محیط پرتالطم باعث کاهش شرکای تجاری می

شوک منفی ارزی بر مقدار واردات چوب آالت خام، انواع کاغذ، کاغذ  ریتأثافزایش 
 پرتالطمی ریگشکلکاالی نهایی شده است. شوک مثبت ارزی محیط  صورتبه

کند. تقویت می رکاغذیخماثرات گذار نرخ ارز را بر مقدار واردات کاالهای نهایی و 
نامتقارن  ریتأث)تالطم( نرخ ارز  ی واریانسریگکلششوک مثبت و منفی بر محیط 
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 مقدمه

اولیه  نهاده عنوانبههای چوبی از يکسو چوب و فرآورده

های اقتصادی و از سوی ديگر و واسطه تولید در بنگاه

-فته میيک كاالی مصرفی نهايی خانوارها بکار گر عنوانبه

شود. اين موضوع در ارتباط با اقتصاد ايران كه تقاضای كل 

های مرتبط بیش از تولید داخلی اين چوب و فرآورده

محصوالت است و شکاف تقاضای كل و تولید داخل از محل 

شود، بسیار حائز اهمیت است. در طی دوره می نیتأمواردات 

عرضه  ریتأثبازار چوب ايران تحت  1389تا  1357زمانی 

انحصاری چوب جنگلی، مقدار فراوان واردات و تولید چوب 

های مهم بخش زراعت چوب، قیمت انواع چوب و شاخص

اقتصادی كشور )مانند تولید ناخالص ملی، نرخ ارز مرجع، 

های جمعیت و تورم( بوده است. لذا با توجه به تحقیق

، وضعیت حال و آينده برداشت از جنگل و بازار گرفتهانجام
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چوب ايران با ادامه روند مذكور، همچنان بحرانی خواهد بود 

دهند كه واردات چوب آالت الواری به [. آمارها نشان می1]

، 1396تا  1379طور میانگین در طی دوره زمانی كشور به

[. واردات چوب 2] داشته است 19.7ای معادل رشد سالیانه

و  نیازهای كارگاهی نیتأمهای چوبی جهت و فرآورده

مصرفی به دلیل عدم كفاف منابع داخلی بسیار حائز اهمیت 

تواند به علت كمبود است. عدم واردات محصوالت چوبی می

عرضه محصوالت داخلی، موجب افزايش فزاينده قیمت 

محصوالت چوبی شود كه اين خود منجر به كاهش تقاضای 

های چوبی و استفاده از محصوالت جايگزين چوب و فرآورده

بر واردات،  رگذاریتأثترين عامل [. مهم3شود ]می هاآن

تغییرات و نوسانات نرخ ارز است. با افزايش نرخ ارز قیمت 

 واردكننده كهآنيابد مگر كاالهای وارداتی افزايش می

ی سود خود را كاهش دهد و افزايش نرخ ارز را در حاشیه

های واردكننده در [. بنگاه4قیمت واردات لحاظ نکند ]

-بینی افزايش يا كاهش نرخ ارز اقدام به برنامهرت پیشصو

ريزی صحیح در امر واردات خواهند كرد بنابراين مسئله 

 شدهینیبشیپاصلی در تغییرات نرخ ارز، كاهش يا افزايش 

های مثبت و منفی نرخ ارز نیست، بلکه موضوع اصلی شوک

های ی، اين شوکطوركلبه. 1نرخ ارز است نشدهینیبشیپ

و  بلندمدتريزی بینی نشده هستند كه برنامهیشپ

-عامالن اقتصادی را در صنعت چوب و فرآورده مدتانیم

كنند و عامالن مذكور ناچار به می رممکنیغهای چوبی را 

های خود در سطوح تعديل و اصالح قراردادها و برنامه

ی ديگر اين است كه واردكنندگان مسئله شوند.مختلف می

های منفی و مثبت ارزی واكنش يکسانی نسبت به شوک

های منفی و مثبت ديگر شوکعبارتدهند، بهنشان نمی

[. همچنین، 5ارزی اثرات نامتقارن بر واردات خواهد داشت ]

واردات  ارزبرهای نرخ بايد توجه داشت كه اثرات شوک

مثال در عنوانها است. بهی شوکریگشکلوابسته به فضای 

ها بر واردات كمتر از الطم اثرات شوکيک بازار ارز پرت

حالتی خواهد بود كه بازار كم تالطم است. علت اين امر اين 

انتظار هر نوع شوكی است و  پرتالطمبازار  کي دراست كه 

اما در بازار  ها هستند؛عامالن اقتصادی آماده وقوع اين شوک

                                                           
بر مبنای نظريه انتظارات عقاليی در علم اقتصاااد، عامالن اقتصااادی در قبال   1

كنند و در پاساااه به اين ريزی میشاااده از قبل برنامهبینیهای پیششاااوک

صمیمات و شوک ستها ت سبی را اتخاذ میسیا شوکهای منا های كنند؛ اما 

های نشده عامالن اقتصادی را غافلگیر كرده و تمام تصمیمات و برنامهبینیپیش

برای عامالن  باًيتقری شديد هاشوکكم تالطم وقوع 

اين وضعیت بیشترين  عمالًاست و  ركنندهیافلگغاقتصادی 

 هاآنرساند و فرصت هرگونه واكنش را از می هاآنضرر را به 

ی استراتژ[. بايد توجه داشت كه انتخاب 6كند ]سلب می

صحیح برای واردات و میزان تقاضای هر جامعه منوط به در 

باشد كه شامل تولید بر آن می مؤثرنظر گرفتن عوامل 

داخلی و قیمت نسبی كاالهای وارداتی به كاالهای  ناخالص

داخلی و نرخ ارز نیز يکی ديگر از عواملی است كه در واردات 

تقاضای كل اقتصاد  بر ارزاست. نوسانات نرخ  مؤثرمحصوالت 

از طريق واردات، صادرات و تقاضای پول و همچنین بر عرضه 

رداتی، ای واهای كاالهای واسطهكل اقتصاد از طريق هزينه

[. اين در حالی است كه تأثیر 8، 7خواهد داشت] ریتأث

در  1390تا  1358های نرخ ارز در طی دوره زمانی نوسان

اثر منفی و معناداری بر صادرات و واردات  بلندمدت

[. 9محصوالت كشاورزی در كشور ايران داشته است ]

های مؤثر بر تقاضای واردات الوار همچنین در ارتباط با عامل

ی زمانی عرض از مبدأ و میزان تولید در ايران، طی دوره

های گرد تأثیر منفی داخلی بر میزان تقاضای واردات چوب

از  یکينرخ ارز توان گفت [. درواقع می10داشته است ]

 هایچوب و فرآورده یواردات و تقاضا برا بر رگذاریعوامل تأث

 زانیم و مثبت با داریمعن یرابطه یو دارا باشدمیآن 

باشد، یم رانيدر كشور ا یمصرف چوب و محصوالت چوب

اطمینانی نرخ ارز بر واردات چوب در ايران  همچنین اثر نا

[. در پژوهشی اثرات 12، 11نیز تأثیر منفی داشته است ]

تغییرات نرخ ارز بر روی مقدار واردات تولیدات جنگلی كره 

ی دوره در ط (VAR)1با استفاده از مدل رگرسیون برداری

بررسی شد كه نتايج نشان داد تغییرات  1379-1375زمانی 

نرخ ارز باعث تغییرات مقدار واردات چوب گرد پهن برگان 

 وها گیری[. بنابراين در تصمیم13] شودمی

های ی مربوط به واردات چوب و فرآوردههایگذاراستیس

منفی و  هایچوبی نیز الزم است سه مقوله تفکیک شوک

در نظر  هاشوک یریگشکلثرات نامتقارن و فضای مثبت، ا

گرفته شود. از اين منظر ضرورت دارد موضوع اثرات نامتقارن 

صادی الجرم ها را تحت تأثیر قرار میمدت و بلندمدت آنكوتاه دهد و عامل اقت

ی شااود. برای خود میمجبور به تغییر، تعديل و اصااالح تصاامیمات و برنامه

 كالن و مقاالت مرتبط مراجعه شود.مطالعه بیشتر به كتب اقتصاد 
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-واردات چوب و فرآورده ارزی بر نشدهینیبشیپهای شوک

های ارزی گیری شوکبر محیط شکل دیتأكهای آن با 

ی رگذاریتأثبررسی شود تا با درک مکانیسم و اندازه 

-است و راهکارهای مناسبی پیش روی برنامهنامتقارن، سی

-های شوکگذاران قرار داده شود تا آسیبريزان و سیاست

های چوبی به حداقل های مذكور بر صنعت چوب و فرآورده

ی حاضر در پی برسد. با توجه به اين ضرورت نیز مطالعه

 ارزی نرخ نشدهینیبشیپهای بررسی اثرات نامتقارن شوک

 دیتأكهای چوبی در ايران با ات چوب و فرآوردهوارد بر مقدار

 ها خواهد بود.گیری شوکبر محیط شکل

 

 هامواد و روش

های نامتقارن شوک ریتأثدر اين مطالعه برای بررسی 

های چوبی در ايران با ارزی بر مقدار واردات چوب و فرآورده

ها، از روش پانل ديتا گیری شوکبر محیط شکل دیتأك

های پانل ديتا در تشخیص و است. روش داده هشداستفاده

ی در مطالعه مقطعی و سری راحتبهگیری اثراتی كه اندازه

ی نیستند، قابلیت بااليی دارند و نیبشیپزمانی خاص قابل 

ی كمتر، درجه هم خطپذيری بیشتر، همچنین انعطاف

های های روش دادهيی باالتر، از ويژگیكار آآزادی بیشتر و 

روش پانل مشتمل بر سه نوع تخمین  .[14باشد ]یپانلی م

 2یگروهدرونهای تخمین ،1شامل تخمین بین گروهی

گروهی اثرات های دروناثرات ثابت و همچنین تخمین

. در تخمین بین گروهی رگرسیون بر روی باشدیم 3تصادفی

از  بلندمدتبرای تخمین ضرايب  معموالًهاست و میانگین

ی بعد زمان گروهدرونهای در تخمین شود.آن استفاده می

در نظر گرفته نشده است و تنها اثراتی كه مختص هر يک 

عنوان اثرات انفرادی منظور گرديده است. از واحدهاست به

های اثرات تصادفی فرض شده است كه عرض از در تخمین

 و واريانس 𝔠( دارای توزيع مشتركی با میانگین 𝑎𝑖) مبدأها

𝜎𝑎
روش قبل با متغیرهای توضیحی  برخالفو  باشندیم 2

شود . در اين روش عامل زمان منظور میاندنا همبستهمدل 

جداگانه  طوربهو اثرات گروهی واحدها در طول زمان 

 منظوربهعنوان متغیرهای توضیحی وارد مدل شده است. به

                                                           
1 Between Groups 

2 Within Groups 

در است.  شدهاستفاده Fتشخیص همگنی مقاطع از آزمون 

 به شرح زير هستند: 1Hو  0Hی هاهیفرضاين آزمون 

 0H : برابرند. مقاطععرض ازمبدا همه 

 1H : متفاوت  مقاطعاز  يکیمبدأ  ازحداقل عرض

 است.

فاده ی در مقابل استگروه نیب مدلاين آزمون استفاده از 

ای از عنوان نمايندهی اثرات ثابت )بهگروهدروناز مدل 

 گريدعبارتبهند. كی( را بررسی میگروهدرونهای مدل

 :استآزمون آماری به شرح زير  ازلحاظ

(1) 𝑌𝑖 = 𝑍𝑖𝛿 + 𝑈𝑖     , i=1,2,…𝑁𝑌𝑖
 

(2) 𝑌𝑖=𝑍𝑖𝛿𝑖 + 𝑈𝑖       , i=1,2,,..N 

شامل برداری از مقادير متغیر  yدر معادالت فوق، 

تمام  شامل برداری از zوابسته به ازای مقاطع مختلف و 

متغیرهای مستقل به ازای تمام مقاطع طی دوره زمانی 

( 1ی )ها است. رابطهنیز پسماند رگرسیون uمشخص است. 

باشند به اين مفهوم كه كشورها همگن می هستمدل مقید 

 یمعمولتوان مدل را با روش حداقل مربعات بنابراين می

(OLSتخمین زد. در مقابل در رابطه )( كشورها همگ2ی ) ن

های [. بنابراين ضرورت استفاده از روش داده15نیستند ]

گردد. آماره آزمون جهت آزمون فرضیه پانلی ايجاب می

 زير است: صورتبه

(3) 
𝐹(𝑁−1−𝑁𝑇−𝑁−𝐾)

=  
(𝑅2   

𝑈𝑅 − 𝑅2
𝑅) (𝑁 − 1)⁄

(1 − 𝑅2
𝑈𝑅) (𝑁𝑇 − 𝑁 −)⁄

 

تغیرهااای تعااداد م K تعااداد مقاااطع، N كااه در آن،

ضیحی و  شاهدات در طول زمان می Tتو شد. رد تعداد م با

[. در 16باشد ]فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش پانل می

تعیین  آزمون هاسمن برای صورت رد فرضیه صفر اين بار از

ستفاده میروش تخمین در داده شود كه آماره های پانلی ا

)تعداد متغیرهای  Kبا درجه آزادی  𝑋2( دارای توزيعHآن )

  شود:زير تعريف می صورتبهتوضیحی( است و 

(4) 𝐻 = (⟦𝑏𝐹𝐸 − �̂�𝑅𝐸(𝐺𝐿𝑆)⟧)̀́ 𝜓−1⟦𝑏𝐹𝐸

− �̂�𝑅𝐸(𝐺𝐿𝑆)⟧ 
(5) 𝜓 = 𝑉𝑎𝑟[𝑏𝐹𝐸] − 𝑉𝑎𝑟[�̂�𝑅𝐸(𝐺𝐿𝑆)] 

3 Random Effect 
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نده نیتخممعرف  𝑏𝐹𝐸كهیطوربه ی روش اثرات هازن

بت و نده نیتخمدهنده نشاااان �̂�𝑅𝐸(𝐺𝐿𝑆)ثا روش  یهازن

ضیه  ست. اين آزمون در حقیقت، آزمون فر صادفی ا اثرات ت

ستهنا ست  همب ضیحی ا بودن اثرات انفرادی و متغیرهای تو

 GLSه افتيمیتعمهای حداقل مربعات كه طبق آن تخمین

  :ناسازگار است 1Hازگار و تحت فرضیه س 0Hتحت فرضیه 

 

صورت ض كهیدر صادفی  𝐻0هیفر شود، روش اثرات ت رد ن

عنوان روش شاااود و بهبه روش اثرات ثابت ترجیح داده می

، صااورت نياشااود. در غیر تر و كارآتر انتخاب میمناسااب

ست ] مطالعه  دیتأك[. با توجه به 16روش اثرات ثابت كارآ ا

های ارزی و همچنین ی شااوکریگلشااکحاضاار بر محیط 

 از نشاادهینیبشیپهای مثبت و منفی شااناسااايی شااوک

اساات. مدل ايگارچ توسااط  شاادهاسااتفاده  رويکرد ايگارچ

سون ست ] شده ارائه( 1991) نل [. اين مدل واريانس 17ا

كند. معادله لگاريتمی محاساابه می صااورتبهشاارطی را 

سبه 6له )معاد صورتبهشرطی مدل ايگارچ  واريانس ( محا

 شود:می

(1-6) 

(𝑦𝑡|휁𝑡−1)
= 𝑎0

+ ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑡−𝑖 +
𝑠

𝑖=1
∑ 𝑏𝑖휀𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=1

+ 휀𝑡;  
                (휀𝑡|휁𝑡−1) ≅ 𝑁(0, 𝜎𝑡

2) 

(2-6) 

log(𝜎𝑡
2) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 log(𝜎𝑡−𝑖

2 )

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜃𝑘

휀𝑡−𝑘

𝜎𝑡−𝑘

𝑟

𝑘=1

+ ∑ 𝜙𝑗 |
휀𝑡−𝑗

𝜎𝑡−𝑗
|

𝑞

𝑗=1

+ 𝑣𝑡;     𝑣𝑡

≅ 𝐼𝐼𝑁(0, 𝜎𝑉
2) 

 

-؛ میزان پسماند در دوره휀𝑡؛ متغیر وابسته، 𝑦𝑡كه در آن،

ها و اطالعات ی وجود شوکدهندهنشاناست كه  tی 

اطالع  از وجود آن بیجديدی است كه عامل اقتصادی قبالً

휀𝑡اگر )بوده است  > 휀𝑡باشد شوک مثبت است و اگر   0 <

𝜎𝑡شوک منفی بوده است(.  0
واريانس شرطی است كه به ؛ 2

شود، تعبیر می t یبینی نوسانات سری زمانی در دورهپیش

휁𝑡−1اطالعات از ای؛ شامل مجموعه ( 1تا زمان-t) 

ای برای تعیین ( كه ضابطه6-1معادله )است.  휀𝑡یعالوهبه

تابعی از متغیرهای برونزا با  عنوانبهمیانگین شرطی است، 

 ( دارای휀𝑡است. در اين معادله اگر پسماند )  휀𝑡جزء اخالل

𝜎𝑡واريانس شرطی و صفر میانگین با نرمال توزيع
-باشد، می 2

 (6-2)ی ادله( را مطرح كرد. مع6-2ی )توان معادله

، 𝛽0   ،𝛽𝑖ی واريانس شرطی است كه در آنكنندهمشخص

𝜃𝑘 و 𝜙𝑗های ثابت هستند. اگرپارامتر𝜃𝑘 < باشد در اين   0

های منفی كمتر های مثبت نسبت به شوکصورت شوک

𝜃𝑘كه یزماندهد. تا نوسانات را گسترش می ≠ باشد   0

(؛ 6-2همچنین در معادله ) مدل نمايی نامتقارن است.

𝜎𝑡واريانس   پسماند واريانس شرطی دارای توزيع نرمال با
2 

پسماند نوفه سفید خواهد بود. اين  است به عبارتی در اينجا

های واريانس ناهمسانی شرطی صادق شرط در تمام مدل

در اين مطالعه از مدل تجربی زير برای دستیابی [. 17] است

 .شوداستفاده میبه اهداف تحقیق 

(7) 

𝐿𝑄𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2𝑁𝑆𝑖𝑡

+ 𝛽3𝐻𝑖𝑡𝑃𝑆𝑖𝑡

+ 𝛽4𝐻𝑖𝑡𝑁𝑆𝑖𝑡

+ 𝛽5𝐿𝐺𝐷𝑃𝑃𝐼𝑅𝑁𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐿𝑃𝑃𝐼𝑖𝑡

+ 𝐿𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡

+ 휀𝑖𝑡                

 

 

 

 

 

 

 {
𝐻0: 𝛿𝑢

2 = 0

𝐻1: 𝛿𝑢
2 ≠ 0
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، منفی ارزی شوک :Ns، مثبت ارزی شوک :Psكه در آن 

Lgdppirn:  ،لگاريتم تولید ملی سرانه ايرانLQ : لگاريتم

 ،كیلوگرم برحسب ی آنهامقدار واردات چوب و فرآورده

Lopen : نسبت  مبدألگاريتم طبیعی باز بودن تجاری كشور(

لگاريتم : Lppi(،به تولید ملیمجموع صادرات و واردات 

: H، مبدأدر كشور  یدكنندهتولطبیعی شاخص قیمت 

طبیعی نرخ ارز بازار آزاد  انحراف معیار شرطی لگاريتم

پسماند رگرسیون است.  εو  شاخص تالطم ارزی( عنوانبه)

دهنده كشور شريک تجاری به ترتیب نشان tو  i( 7در مدل )

نوع محصول چوبی به شرح  5فوق برای و سال است. الگوی 

(، انواع كاغذ 47)كد  یركاغذخم(، 44چوب آالت خام )كد 

(، كاالهای 49كد كاالی نهايی ) صورتبه(، كاغذ 48)كد 

-1372طی دوره زمانی  (94كد از چوب ) شدهساختهنهايی 

از پايگاه اين پژوهش  یازموردنهای ادهد دگردي برآورد 1396

و بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران  داده بانک جهانی

 [.19، 18] است اخذشده

 

 نتایج و بحث

 های شوکریگشکلیط ی محسازمدل

 یزمانی طی دورههای ساالنه در اين پژوهش از داده

ی تالطم ریگاندازهو رويکرد ايگارچ برای  1396 تا 1353

( 𝑃𝑆𝑖𝑡) ( و مثبت𝑁𝑆𝑖𝑡های منفی )( و شوک𝐻𝑖𝑡ارزی )

مربوط  1نمودار همبستگی نگار بر اساساست.  شده استفاده

معادله میانگین شرطی و  پسماندهایمربع پسماند و به 

)1,1ARMA(- مدل، 2جنکینز-باكس همچنین معیار

EGARCH(1,1) ترين مدل از بین معادالت عنوان مناسببه

 :(8ی )رابطه 3شده است برآوردی انتخاب

 

(1-8) 

𝐿𝑒𝑥𝑐ℎ𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑙𝑒𝑥𝑐ℎ𝑡−1

+ 𝑑𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑
+ 𝑏휀𝑡−1+휀𝑡 

휀𝑡 ≅ 𝑁(0, 𝜎𝑡
2) 

 

(2-8) 

log(𝜎𝑡
2) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 log(𝜎𝑡−𝑖

2 )

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝜃𝑘

휀𝑡−𝑘

𝜎𝑡−𝑘

𝑟

𝑘=1

+ ∑ 𝜙𝑗 |
휀𝑡−𝑗

𝜎𝑡−𝑗
|

𝑞

𝑗=1

+ 𝑣𝑡;     𝑣𝑡

≅ 𝐼𝐼𝑁(0, 𝜎𝑉
2) 

 

گاريتم طبیعی ی لدهندهنشان 𝐿𝑒𝑥𝑐ℎ𝑡(، 8در رابطه )

ی روند زمانی است. دهندهنشان trendنرخ ارز بازار آزاد و 

. نتايج اين مدل در اندشدهیمعرف( 6بقیه متغیرها در رابطه )

 .شده است( ارائه1جدول )

 

 EGARCHبرآورد مدل  جینتا .1جدول 

اریانحراف مع z آماره سطح احتمال بيضر  ریمتغ   

0000/0  698/3594  001483/0  306063/5  𝑎0 

0000/0  2575/918 4/4305 0/114065 trend 

0000/0  3227/959 0/000257 0/830705 𝑙𝑒𝑥𝑐ℎ𝑡−1 

0000/0  2812/685 9/8805 0/277867 휀𝑡−1 

0000/0  -7/253950 0/600234 -4/354069 𝛽0 

0000/0  3/883502 0/600234 2/109685 |휀𝑡−𝑗/𝜎𝑡−𝑗| 

007/0  3/380268 0/543243 0/69113 휀𝑡−𝑗/𝜎𝑡−𝑗  

0336/0  2/125353 0/180108 0/382793 log (𝜎𝑡−1
2 ) 

 

                                                           
1 Correlogram 
2 Box-Jenkins 

های مربوط به نیکويی برازش؛ عدم وجود شکست ساختاری و عدم خود همبستگی آزمون 3

همسانی واريانس را رد  ARCHآزمون  در معادله میانگین شرطی را نشان دادند و صرفا

كند ی میانگین در طول زمان تغییر میدهد كه واريانس شرطی معادلهكرد، اين نشان می

بعد از تخمین  ARCHقابل توجیه است. نتايج آزمون  EGARCHلذا استفاده از مدل 

-های مدل میماندهدر باقی ARCHی عدم وجود اثر دهندهنشان EGARCHمدل 

 .باشد
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-های مثبت در شکلبر اساس جدول فوق نقش شوک

های منفی است. بر های ارزی بیشتر از شوکگیری تالطم

های گیری تالطممثبت و منفی در شکل اين مبنا، شوک

توان به ( می1نامتقارن دارند. بر اساس جدول )ارزی نقش 

( و 𝑁𝑆𝑖𝑡های منفی )( و شوک𝐻𝑖𝑡شرح زير تالطم ارزی )

 ی كرد:ریگاندازهرا  𝑃𝑆𝑖𝑡)مثبت

 𝐻𝑡 = 𝜎𝑡  

 𝑁𝑆𝑡 = min (𝑜, 휀𝑡)  

 𝑃𝑆𝑡 = max (𝑜, 휀𝑡) 

سترس است و ( در د7ی )حال تمامی متغیرهای رابطه

ادبیات  بر اساستوان اين رابطه را برآورد كرد. لذا می

قبل از تخمین مدل الزم  های تابلويی،ی دادهاقتصادسنج

ها و لیمر همگنی داده Fاست با استفاده از آماره آزمون 

های تابلويی مورد استفاده از روش تخمین داده جهیدرنت

 داریمعنداللت بر  Fی آزمون آزمون قرار گیرد. نتايج آماره

 رازیغبهبودن استفاده از مدل پانل ديتا برای همه الگوها 

(. نتايج آماره 2به دارد )جدول  الگوی مربوط خمیركاغذ

تخمین مناسب  منظور انتخاب روشآزمون هاسمن نیز به

دهد كه برای بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی نشان می

گوی خمیركاغذ، تخمین مدل همه الگوها به استثنا ال

استفاده از روش اثرات ثابت نسبت به روش اثرات تصادفی، 

(. بر اساس اين 2دهد )جدول نتايج كارآتری را ارائه می

به روش اثرات تلفیقی و الگوی بقیه  نتايج، الگوی خمیركاغذ

كدها به روش اثرات ثابت برآورد خواهد شد. نتايج برآورد 

( 3وردبررسی در جدول )الگوی تحقیق به تفکیک كاالهای م

 شده است.ارائه

 
 های چوبیلیمر برای مقدار واردات چوب و فرآورده Fنتایج آزمون هاسمن و  -2جدول 

 متغیر آزمون آماره کای دو Fمقدار آماره  درجه آزادی سطح احتمال معناداری

000/0  8 - 472996/80  هاسمن 
 كل

000/0  (12-245)  732776/6  - F لیمر 

000/0  هاسمن 000/0 - 8 
 چوب آالت خام

000/0  (11-191)  463863/6  - F لیمر 

179/0  (7-77)  526550/1  - F ركاغذیخم لیمر 

000/0  8 - 715342/41  هاسمن 
 انواع كاغذ

000/0  (11-198) 843539/3 - F لیمر 

 هاسمن 56/686543 - 8 0000/0

 كاالی نهايی صورتبهكاغذ 
000/0 )161-11( 5/196220 - F لیمر 

0000/0  هاسمن 59/614989 - 8 
 كاالهای نهايی ساخته شده از چوب

000/0  )105-10( 6/023862 - Fلیمر  

 

( نشان Lqآن )های نتايج مقدار واردات چوب و فرآورده

اندازه و  ازلحاظهای منفی و مثبت دهد كه اثر شوکمی

و  های منفیشوکاثر  گريدعبارتبهعالمت متفاوت است و 

 های چوبیمقدار واردات چوب و فرآورده ارزبرمثبت نرخ 

باشد منظور از نامتقارن اين است كه يک شوک نامتقارن می

يکسانی بر مقدار واردات چوب  ریتأثمنفی و مثبت  اندازههم

های آن نداشته باشند يعنی قدر مطلق اندازه و فرآورده

نیز ضريب ها متفاوت باشد. در مدل برآورد شده ضرايب آن

 -83/10و شوک منفی برابر با  07/3شوک مثبت برابر با 

مخالف عالمت ضريب  H*PSاست. ضريب متغیر تقاطعی 

PS  ی معنادار نیست. اين آمار ازنظراست اما اين ضريب

های ارزی گیری شوکبدين مفهوم است كه محیط شکل

-معناداری در تضعیف اثرات شوک ریتأثهای ارزی( )تالطم

و  NSنیز مخالف عالمت  H*NSثبت ندارد. ضريب های م

 پرتالطمآماری نیز معنادار است. بر اين اساس، محیط  ازنظر

های منفی ارزی بر روی مقدار واردات چوب را اثرات شوک

-دهد كه اگر محیط شکلكند. اين امر نشان میتضعیف می

های اين شوک ریتأثباشد،  پرتالطمهای ارزی گیری شوک

ی بر مقدار واردات چوب كمتر از حالتی خواهد بود منفی ارز

ها كم تالطم باشد. اين امر با گیری شوکكه محیط شکل
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نظريه انتظارات عقاليی در اقتصاد سازگار است. بر اساس 

های واردكننده باشد، بنگاه پرتالطماين نظريه، اگر بازار ارز 

ا برای هلذا آن دارند راانتظار هر نوع شوكی در بازار ارز 

كه بازار  كنند اما زمانیريزی میها برنامهمواجه با اين شوک

ها اثرات بیشتری بر مقدار واردات ارز كم تالطم باشد، شوک

-ها برنامهدارند چون واردكنندگان برای مواجه با اين شوک

اند. بر اساس نتايج، اين موضوع در ارتباط با ريزی نکرده

بر اساس نتايج، متغیر تولید شود. می دیتائهای منفی شوک

در  دكنندهیتول، شاخص قیمت (LGDPPIRNملی سرانه )

و متغیر باز بودن تجاری كشور  (LPPIواردات ) مبدأكشور 

معناداری بر مقدار واردات  ری( تأثLOPENشريک تجاری )

 (.3های آن ندارد )جدول چوب و فرآورده

 

 چوب آالت خام

ارزی بر مقدار واردات شوک مثبت  ریتأثبر اساس نتايج، 

 10آماری در سطح احتمال  ازنظرچوب آالت خام مثبت و 

 نشدهینیبشیپدرصد معنادار است بطوريکه با افزايش 

ی در نرخ ارز، مقدار واردات چوب آالت خام به درصدکي

-كند. اين امر نشان میدرصد افزايش پیدا می 014/4میزان 

در تولید كاالهای  يک نهاده عنوانبهچوب آالت خام  دهد

گیرد. با افزايش نرخ ارز، صادراتی مورداستفاده قرار می

صادرات كاالهايی كه از چوب آالت خام در فرآيند تولید 

كند به همین دلیل شود، افزايش پیدا میها استفاده میآن

با افزايش نرخ ارز، تقاضای واردات چوب آالت خام نیز 

واردات چوب  بر ارزمنفی شوک  ریتأثكند. افزايش پیدا می

-آماری معنادار نیست. اين امر نیز نشان می ازنظرآالت خام 

دهد كه با كاهش نرخ ارز، واردات چوب آالت خام تغییری 

منفی و ازنظر آماری  H*PSكند. ضريب متغیر پیدا نمی

است. بر  psعالمت ضريب متغیر  برخالفمعنادار، همچنین 

های شوک ریتأثارزی،  طمپرتالاساس اين ضريب، در محیط 

شود. در محیط مثبت بر مقدار واردات چوب تضعیف می

تواند در ارتباط با صادرات ارزی، صادركننده نمی پرتالطم

ريزی كند و مجبور به تعديل قراردادها و خود برنامه

شود و اين سردرگمی صادركننده تصمیمات مرتبط می

-ها استفاده میید آنكاالهايی كه از اين كاال در فرآيند تول

دارد و  به دنبالشود، كاهش تولید كاالهای مذكور را 

بر مقدار  پرتالطمشوک مثبت ارزی در محیط  ریتأث جهیدرنت

های تالطم ریتأثكند. واردات چوب آالت خام كاهش پیدا می

آماری  ازنظرشوک منفی بر قیمت واردات  ریتأثارزی بر 

ین ضريب باز بودن (. همچنH*NSمعنادار نیست )ضريب 

تولید  ریتأثتجاری نیز ازنظر آماری معنادار نیست. در مقابل 

سرانه در كشور ايران و همچنین شاخص قیمت تولید در 

آماری معنادار است. بر اساس  ازنظرواردات  مبدأكشور 

به ازای يک درصد افزايش در  ،LGDPPIRNضريب متغیر 

ران، تقاضای چوب تولید ناخالص داخلی سرانه در اقتصاد اي

كند. اين درصد افزايش پیدا می 90/2آالت خام به میزان 

ی اين است كه چوب آالت خام در فرآيند كننده دیتائنتیجه 

 رونق با جهیدرنتشود و تولید كاالهای مختلف بکار گرفته می

كند. تولید، تقاضا برای واردات اين كاالها نیز افزايش پیدا می

ی در درصدک، با افزايش يLPPI بر اساس ضريب متغیر

واردات، تقاضای واردات  مبدأشاخص قیمت تولید در كشور 

درصد كاهش پیدا  48/1چوب آالت خام در ايران به میزان 

كند. به عبارت بهتر، با افزايش قیمت چوب آالت خام در می

كشورهای صادركننده به ايران، واردات اين كاال توسط ايران 

 (.3جدول ) كندهش پیدا میاز اين كشورها كا

 

 خمیرکاغذ

تايج،  بر اسااااس شاااوک مثبت ارزی بر مقدار  ریتأثن

آماری در ساااطح احتمال  ازنظرواردات خمیركاغذ منفی و 

نادار اسااات 10  نشااادهینیبشیپبا افزايش  درصاااد مع

ی در نرخ ارز، مقدار واردات خمیركاغذ به میزان درصاادکي

دهد امر نشاااان میكند. اين درصاااد كاهش پیدا می 40/4

نهاده در تولید كاالهای مصااارف داخل  عنوانبهخمیركاغذ 

کار می واردات خمیركاغذ  بر ارزشاااوک منفی  ریتأثرود. ب

دهد كه با آماری معنادار نیست. اين امر نیز نشان می ازنظر

یدا نمی غذ تغییری پ ند. كاهش نرخ ارز، واردات خمیركا ك

اری معناادار، آما ازنظرمثبات و  PS*H ضااارياب متغیر

ضريب متغیر  برخالفهمچنین  ست.  psعالمت  ساسا  بر ا

های شاااوک ریتأثارزی،  پرتالطماين ضاااريب، در محیط 

قدار واردات چوب تضاااعیف می بت بر م  ریتأثشاااود. مث

مت واردات  ریتأثهای ارزی بر تالطم شاااوک منفی بر قی

ست ضريب تولید  .(H*NSضريب) ازنظر آماری معنادار نی

آماری معنادار نیساات. در  ازنظركشااور ايران نیز ساارانه در 

ضاااريب باز بودن تجاری و همچنین شااااخص  ریتأثمقابل 
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آماری معنادار  ازنظرواردات  مبدأقیمت تولید در كشاااور 

درصدی ، با افزايش يکLPPIضريب متغیر  بر اساساست. 

واردات، تقاضااای  مبدأدر شاااخص قیمت تولید در كشااور 

درصااد افزايش  23/1 ايران به میزانواردات خمیركاغذ در 

كند. به عبارت بهتر، افزايش قیمت خمیركاغذ در پیدا می

شورهای  سط  صادركنندهك به ايران، واردات اين كاالها تو

دهد كند اين نشان میايران از اين كشورها افزايش پیدا می

حدود  ند كشاااور م غذ از چ كا كه ايران در واردات خمیر

شورهای واردات دارد كه با تغ شورها، ك ییر قیمت در اين ك

 (LOPENباز بودن تجاری ) ریتأثشود. ديگر جايگزين نمی

نیز بر حجم واردات خمیركاااغااذ مثباات و ازنظر آماااری 

دهد كه اگر روابط تجاری معناداری دارد. اين امر نشاان می

وارداتی بهبود پیدا كند، واردات  مبدأبین ايران و كشورهای 

 (.3كند )جدول افزايش پیدا می هاخمیركاغذ از آن

 

 انواع کاغذ

شوک مثبت بر مقدار واردات انواع  ریتأثنتايج،  بر اساس

شوک منفی ارزی  ریتأثكاغذ ازنظر آماری معنادار نیست اما 

بر واردات انواع كاغذ منفی و ازنظر آماری معنادار است. اين 

نرخ ارز بیشتر كاهش پیدا  هرچقدردهد كه امر نشان می

كند يعنی اندازه شوک منفی ارزی بزرگتر باشد، تقاضای 

واردات انواع كاغذ بیش از آن كاهش پیدا خواهد كرد. به 

درصدی نرخ ارز )شوک منفی  1طوريکه به ازای كاهش 

درصد نرخ ارز(، میزان واردات انواع كاغذ به میزان  1اندازه به

دهد كه انواع كند. اين نشان میدرصد كاهش پیدا می 39/8

 رود. زمانیكاغذ در تولید كاالهای صادراتی بیشتر بکار می

دهد، حاشیه سود صادرات اين كه شوک منفی ارزی رخ می

ها نیز با كاهش كند و لذا تولید آنمحصوالت كاهش پیدا می

شود. با كاهش تولید اين محصوالت، تقاضای مواجه می

دهد كند. نتايج نشان میاهش پیدا میك واردات انواع كاغذ

 ریتأثاما  ستیمعنادار نازنظر آماری  H*PSكه ضريب متغیر 

شوک منفی بر قیمت واردات ازنظر  ریتأثهای ارزی بر تالطم

(. به عبارت H*NSآماری معنادار و مثبت است )ضريب 

بهتر، در شرايطی كه بازار ارز پر متالطم باشد، اثرات شوک 

شود. ر مقدار واردات انواع كاغذ تضعیف میمنفی ارزی ب

در شرايط تالطم بازار ارز، صادركنندگان و  درواقع

های ارزی اطمینان واردكنندگان چندان به ماندگاری شوک

ی كنند. در الگوی ریگمیتصمها ندارند تا بر مبنای اين شوک

برآورد شده انواع كاغذ؛ ضريب باز بودن تجاری، تولید سرانه 

 ازنظرواردات  مبدأو شاخص قیمت تولید در كشور ايران 

 (.3جدول ) آماری معنادار نیستند

 

 صورت کاالی نهاییکاغذ به

شوک مثبت بر مقدار واردات كاغذ  ریتأثنتايج،  بر اساس

 ریتأثصورت كاالی نهايی ازنظر آماری معنادار نیست. به

صورت كاالی نهايی شوک منفی ارزی بر واردات كاغذ به

دهد كه ازنظر آماری معنادار است. اين امر نشان می ی ومنف

صورت كاالی نهايی با كاهش بیشتر نرخ ارز، واردات كاغذ به

ی در نرخ درصدکكند. بطوريکه با كاهش يكاهش پیدا می

 92/7به میزان صورت كاالی نهايی ارز، مقدار واردات كاغذ به

ی اين دهدهننشانكند. اين نتیجه درصد كاهش پیدا می

صورت كاالی نهايی( در تولید است كه اين كد كاال )كاغذ به

رود. در نتايج برآورد شده برای كاالهای صادراتی بکار می

، ستیمعنادار نآماری  ازنظر H*PSاين كد تجاری، متغیر 

 بر ارزهای ارزی نقشی در اثرات شوک مثبت نرخ لذا تالطم

ايی ندارد. در مقابل، صورت كاالی نهمقدار واردات كاغذ به

شوک منفی بر قیمت واردات  ریتأثهای ارزی بر تالطم ریتأث

ازنظر آماری معنادار است و همچنین عالمت اين ضريب 

های منفی است )ضريب مخالف عالمت اثرات شوک

H*NSدهد كه در محیط پرتالطم (. اين نتیجه نشان می

التی است های منفی ارزی كمتر از حبازار ارز، اثرات شوک

كه بازار در وضعیت يا ثبات قرار دارد. همچنین ضريب باز 

 ریتأثبودن تجاری نیز ازنظر آماری معنادار نیست. در مقابل 

تولید سرانه در كشور ايران و همچنین شاخص قیمت تولید 

 بر اساسواردات ازنظر آماری معنادار است.  مبدأدر كشور 

صد افزايش در ، به ازای يک درLGDPPIRNضريب متغیر 

تولید ناخالص داخلی سرانه در اقتصاد ايران، تقاضای واردات 

درصد كاهش  01/20صورت كاالی نهايی به میزان كاغذ به

دهد كه در سطوح درآمدی باال، كند. اين نشان میپیدا می

ها از اين كد كاال تقاضا برای محصوالتی كه در ساخت آن

ضريب  بر اساسد. كنشده است، كاهش پیدا میاستفاده

ی در شاخص قیمت تولید درصدک، با افزايش يLPPIمتغیر 

صورت كاالی واردات، تقاضای واردات كاغذ به مبدأدر كشور 

كند. درصد افزايش پیدا می 62/1 نهايی در ايران به میزان
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صورت كاالی نهايی به عبارت بهتر، با افزايش قیمت كاغذ به

صورت ان، واردات كاغذ بهبه اير صادركنندهدر كشورهای 

-كاالی نهايی توسط ايران از اين كشورها افزايش پیدا می

صورت كاالی دهد كه واردات كاغذ بهكند، اين نشان می

 شودچند كشور محدود انجام می مبدأنهايی توسط ايران از 

 (.3جدول )

 

 کاالهای نهایی ساخته شده از چوب

بر مقدار واردات شوک مثبت ارزی  ریتأثبر اساس نتايج، 

آماری  نظر ازكاالهای نهايی ساخته شده از چوب مثبت و 

درصد معنادار است بطوريکه با افزايش  10در سطح احتمال 

ی در نرخ ارز، مقدار واردات درصدکنشده يبینیپیش

درصد  75/24 كاالهای نهايی ساخته شده از چوب به میزان

د كاالهای نهايی دهكند. اين امر نشان میافزايش پیدا می

عنوان يک نهاده در تولید كاالهای ساخته شده از چوب به

گیرد. با افزايش نرخ ارز، ی مورداستفاده قرار میتارادص

ها صادرات كاالهايی كه از اين كد كاال در فرآيند تولید آن

كند به همین دلیل با شود، افزايش پیدا میاستفاده می

ت اين كد كاال نیز افزايش پیدا افزايش نرخ ارز، تقاضای واردا

واردات كاالهای نهايی  بر ارزشوک منفی  ریتأثكند. می

ساخته شده از چوب ازنظر آماری معنادار نیست. اين امر نیز 

دهد كه با كاهش نرخ ارز، واردات كاالهای نهايی نشان می

كند. ضريب ساخته شده از چوب تغییری پیدا نمی

آماری معنادار، همچنین موافق  نظر ازمثبت و  PS*Hمتغیر

اين ضريب، در  بر اساساست. PS عالمت ضريب متغیر

های مثبت بر مقدار شوک ریتأثارزی،  پرتالطممحیط 

ارزی،  پرتالطمشود. در حالت واردات چوب تقويت می

ها در مصنوعات چوبی از افزايش قیمت كنندگانمصرف

قتی بازار ی اين امر، وواسطهبهشوند؛ آينده نگران می

است و نرخ ارز نیز در حال افزايش است، تقاضا  پرتالطم

برای واردات كاالهای نهايی ساخته شده از چوب بیشتر 

شوک  ریتأثهای ارزی بر تالطم ریتأثكند. افزايش پیدا می

آماری معنادار است  نظر ازمنفی بر قیمت واردات مثبت و 

تی اگر ارزی، ح پرتالطم(. لذا در محیط H*NS)ضريب 

های منفی رخ دهد، تقاضاكنندگان كاالهای نهايی شوک

ها در نگرانی از افزايش قیمت لیبه دلساخته شده از چوب 

آينده اقدام به افزايش تقاضای واردات كاالهای نهايی ساخته 

كنند. در مدل برآورد شده برای كاالهای شده از چوب می

ور ايران نیز نهايی ساخته شده از چوب، تولید سرانه در كش

ضريب باز بودن  ریتأثآماری معنادار نیست. در مقابل  نظر از

 مبدأتجاری و همچنین شاخص قیمت تولید در كشور 

آماری معنادار است. بر اساس ضريب متغیر  نظر ازواردات 

LPPIی در شاخص قیمت تولید در درصد ک، با افزايش ي

يی ساخته واردات، تقاضای واردات كاالهای نها مبدأكشور 

درصد افزايش پیدا  05/1شده از چوب در ايران به میزان 

كند. به عبارت بهتر، افزايش قیمت كاالهای نهايی می

ساخته شده از چوب در كشورهای صادركننده به ايران، 

واردات اين كد تجاری توسط ايران از اين كشورها افزايش 

 مبدأهای كند. با بهبود روابط تجاری ايران با كشورپیدا می

نیز، حجم واردات كاالهای نهايی ساخته شده از چوب 

 (.3جدول ) كندكاهش پیدا می
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 .دهندیدرصد را نشان م 10و  5، 1در سطح احتمال  یمعنادار بی*، ** و *** به ترت

 5[. در اين مطالعه هم انباشتگی در هر 20برآورد شده كاذب نیستند ]های مانا باشند يا هم انباشت باشند تا بتوان مطمئن شد كه رگرسیون سطحهمگی در  مورداستفادهدارد متغیرهای  ضرورتهای پانل ديتا داده در مطالعات مربوط به

ول زير، پسماند هر ، مانايی پسماندها آزمون شده است. بر اساس جد1LLCی شده است و در گام دوم با استفاده از آزمون ريشه واحد ریگاندازهگرفته كه پسماند اين معادالت در گام اول  صورتنيبداست.  شدهی بررسمعادله برآورد شده 

رگرسیون كاذب نبوده و نتايج معتبر و قابل اتکا هستند. 5رگرسیون برآورد شده هم انباشت هستند و لذا هیچ از  5آماری معنادار هستند به عبارتی متغیرها در هر از نظر معادله رگرسیونی برآورد شده  5

                                                           
1 Levin-Lin-Chu (LLC) Unit Root Test 

 موردبررس نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق به تفکیک کدهای -3جدول 

LOPEN LPPI LGDPPIRN H*NS H*PS NS PS  مبدأعرض از وابسته با وقفه ضریب   کد  
روش 

 براورد

 ضریب *0/569177 -651948/4 ***3/073998 *10/81547- -769187/3 *28/20928 993699/0 016335/0 540364/0

ل
ك

ت 
ثاب

ت 
ثرا

ا
 

580239/1 041209/0 070877/1 456294/4 401749/1- 912412/5- 056190/2 840455/0- 389396/8  tآماره  

 ضریب *0/812885 *16/37421- ***4/144615 609438/0 *9/564037- -685688/5 ***2/903536 -478677/1** 229389/0

ام
 خ

ت
آال

ب 
چو

 

ت
ثاب

ت 
ثرا

ا
 

 t آماره 47833/17 -163187/4 816208/2 259687/0 -174865/3 -919860/0 991331/3 -004010/3 887342/0

یخم ضریب *0/637697 -429705/4 *4/400236- 000676/1 **5/407323 -662880/4 269863/0 1**236645/ **0/500947
غذ

كا
ر

 

ت
ثرا

ا
 

ی
یق

تلف
 

 tآماره  36634/17 -201288/1 -851597/4 307124/0 69932/2 -446899/0 367069/0 891676/1 173345/3

 ضریب 603915/0* 850811/6* 344859/2 **8/388246- -400242/2 70252/23*** -592775/0 760595/0 127786/0

 

غذ
كا

ع 
نوا

ا
ت 

ثاب
ت 

ثرا
ا

 

 tآماره  317776/7 816641/1 966980/0 -511415/3 -412963/0 513315/3 -712551/0 359960/1 217930/0

 ضریب *0/264900 92411/14** 565206/2 -917029/7** -404240/5 83119/31** -013180/2*** 629094/1** 013743/1

 

ذ 
كاغ

به
ت

ور
ص

ی 
هاي

ی ن
اال

ك
 

ت
ثاب

ت 
ثرا

ا
 

 tآماره  276650/4 2.702418 0.915027 -2.836589 -1.003564 3.345761 -1.776056 2.055313 1.075351

 ضریب *0/427434 -98037/14 75872/24*** -255734/5 -96561/53** 78122/15*** 813430/2 057742/1*** ***1/559256-

 

ی 
هاي

ی ن
ها

اال
ك

از 
ده 

 ش
ته

اخ
س

ب
چو

ت 
ثاب

ت 
ثرا

ا
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 مربوط به مانایی متغیرهای تحقیق جینتا -4دول 

 متغیر آماره سطح احتمال

 كل 4812/12- 0000/0

 چوب آالت خام 8129/15- 0000/0

 ركاغذیخم 1166/22- 0000/0

 انواع كاغذ 99334/7- 0000/0

 كاالی نهايی صورتبهكاغذ  195/927- 0000/0

 كاالهای نهايی ساخته شده از چوب 2455/10- 0000/0
 

 

 یریگجهینت
های ارزی بر واردات اثرات نامتقارن شوک در اين مطالعه

-بر محیط شکل دیتأكهای چوبی در ايران با چوب و فرآورده

-گیری شوکهای ارزی بررسی شد. برای اندازهگیری شوک

گیری های منفی و مثبت ارزی و همچنین محیط شکل

 1396 تا 1353 یزمانی طی دوره ها از رويکرد ايگارچشوک

ی منفی و مثبت هااستفاده شد. در گام بعدی، اثرات شوک

چوب آالت ) محصول چوبینوع  5ارزی بر مقدار واردات 

كاالی نهايی، كاالهای نهايی  صورتبهخام، انواع كاغذ، كاغذ 

های ارزی در گیری شوک( و نقش محیط شکلركاغذیخمو 

های ساالنه تقويت و تضعیف اثرات مذكور با استفاده از داده

ی شدند. بررسيتا و روش پانل د 1396-1372دوره زمانی 

-های مثبت در شکلنتايج الگوی ايگارچ نشان داد كه شوک

های منفی نقش های ارزی بیشتر از شوکگیری تالطم

گیری مثبت و منفی در شکل دارند. به عبارت بهتر، شوک

ی عالمت و اندازه نظر ازهای ارزی نقش نامتقارن تالطم

يتا نیز نشان داد كه دارند. نتايج حاصل از برآورد پانل د ریتأث

محصول  5های منفی و مثبت ارزی در واردات نقش شوک

های ی يکسان نیست. به طوريکه شوکبررس موردچوبی 

 از كاالی نهايی صورتبهو كاغذ  مثبت بر واردات انواع كاغذ

آماری معنادار نیست اما اين اثر در ارتباط با چوب آالت  نظر

از نظر ه از چوب مثبت و خام و كاالهای نهايی ساخته شد

آماری معنادار است. همچنین در ارتباط با خمیر كاغذ نیز 

آماری معنادار است. اين نتايج نشان از نظر اين اثر منفی و 

دهد كه چوب آالت خام و كاالهای نهايی ساخته شده از می

 استفاده موردی تولید كاالهای صادراتی نهاده عنوانبهچوب 

وريکه با افزايش نرخ ارز يا وقوع شوک گیرد. بطقرار می

كند مثبت ارزی، حاشیه سود صادرات افزايش پیدا می

اين امر صادرات و تولید محصوالت مذكور افزايش  واسطهبه

ی اين افزايش تولید، تقاضا برای واردات واسطهبهيابد. می

كد تجاری چوب آالت خام و كاالهای نهايی ساخته شده از 

كند. اين در حالی است كه با افزايش دا میچوب افزايش پی

كند. اين كاهش پیدا می ركاغذیخمنرخ ارز، میزان واردات 

-در تولید محصوالتی بکار می ركاغذیخمدهد كه نشان می

ی صادراترود كه تولید و مصرف داخل دارد. به عبارت بهتر 

كاالهای  شدهتمامنیستند. لذا با افزايش نرخ ارز، بهای 

ی اين افزايش واسطهبهكند و افزايش پیدا می وارداتی

شود قیمت، تقاضای كل اين محصوالت با كاهش مواجه می

 ركاغذیخمی اين كاهش تقاضای داخل، واردات و نتیجه

در  صرفاًهای منفی ارزی شوک ریتأثكند. كاهش پیدا می

 كاالی نهايی صورتبهارتباط با واردات انواع كاغذ و كاغذ 

دهد كه با آماری معنادار است. اين نشان می نظر زامنفی و 

وقوع شوک منفی ارزی میزان تقاضای واردات انواع كاغذ و 

 هرچقدر. كندش پیدا میكاهكاالی نهايی صورتبهكاغذ 

باشد كاهش تقاضای واردات انواع  تربزرگاندازه شوک منفی 

 نیز بیشتر خواهد بود. كاالی نهايی صورتبهكاغذ و كاغذ 

 صورتبهدهد كه انواع كاغذ و كاغذ اين نتايج نیز نشان می

رود. با ی بکار میصادراتدر تولید محصوالت  كاالی نهايی

ی سود كاهش نرخ ارز يا وقوع شوک منفی ارزی، حاشیه

كند لذا تولید كاالهای صادراتی با صادرات كاهش پیدا می

-نهاده شود و بدين ترتیب، تقاضای وارداتكاهش مواجه می

های بکار رفته در تولید اين محصوالت نیز با كاهش مواجه 

های منفی و مثبت ارزی شود. با توجه به اين نتايج؛ شوکمی

های چوبی نامتقارن بر تقاضای واردات چوب و فرآورده ریتأث

مهم ديگر اين مطالعه اين بود كه شرايط  دارند. نتیجه

ی ارزی بر مقدار های شوکرگذاریتأثهای ارزی بر تالطم

در  معنادار دارد. ریتأثی چوبی افرآوردهواردات چوب و 

های های چوبی، تالطمفرآوردهارتباط با كل واردات چوب و 
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های منفی ارزی بر مقدار واردات را تضعیف شوک ریتأثارزی 

 صورتبهكند. همچنین در ارتباط با انواع كاغذ، كاغذ می

ساخته شده از چوب نیز اثرات كاالی نهايی، كاالهای نهايی 

 پرتالطمی هاطیمحهای منفی بر مقدار واردات، در شوک

ارزی است. در ارتباط با چوب  پرتالطمهای كمتر از محیط

، كاالهای نهايی ساخته شده از چوب ركاغذیخمآالت خام، 

بازار پر متالطم باشد، در  هرچقدرنیز نتايج نشان داد كه 

ای مثبت ارزی بر مقدار واردات هشوک ریتأثچنین فضايی 

كمتر از وضعیتی است كه بازار ارز كم تالطم باشد.  مراتببه

های ارزی بر گیری شوکبر مبنای اين نتايج، محیط شکل

های ارزی بر مقدار واردت چوب و ی شوکرگذاریتأث

معناداری دارد. اين موضوع در  ریتأثی چوبی هافراورده

است كه  قرارگرفته ديیتأمورد  و همکاران نیز Kimمطالعات 

شود تغییرات نرخ ارز باعث تغییرات مقدار واردات بیان می

و همکارن  Mohammadi[. 9است ]چوبی شده  محصوالت

ی نرخ نانینا اطماين مطلب كه اثر منفی  انیب با ،(2011)

همچنین نتايج  ؛ و[11كند ]واردات ايران را تائید می بر ارز

Mohammadi (، با نتايج اين مقاله 2018ن )و همکارا

-كند كه نوسانمطابقت ندارد زيرا نتايج اين مقاله عنوان می

های نرخ ارز اثرات نامتقارن بر مقدار واردات چوب و 

شود كه های آن دارد. بر مبنای اين نتايج توصیه میفرآورده

های چوبی جهت ريزان حوزه واردات چوب و فرآوردهبرنامه

واردات چوب و محصوالت چوبی از طريق ی بر رگذاریتأث

های گمركی، همواره وضعیت های ارزی يا معافیتحمايت

قرار دهند. در صورتیکه بازار ارز  مدنظرتالطم در بازار ارز را 

نسبت به  هاآنهای حمايتی باشد، نتیجه سیاست پرتالطم

وضعیتی كه بازار ارز كم تالطم باشد، اثربخش نخواهد بود. 

ريزان دقت كنند كه در ارتباط با واردات برنامه ضمن آنکه

های منفی و مثبت شوک ریتأثهای چوبی چوب و فرآورده

ارزی يکسان و متقارن نیست. ضمن اينکه اين اثرات در هر 

يک تز محصوالت چوبی متفاوت است. لذا بايد در ارتباط با 

ريزی مرتبط با واردات هر محصول ی و برنامهگذاراستیس

 .بايد تفاوت قائل شدچوبی 
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The Asymmetric Impacts of Currency Shocks on Wood Imports and Wood 

Products in Iran with Emphasis on the Environment of Shock Formation 

 

 

Abstract 

Wood and wood products are used as a productive input as 

well as the final consumer goods of households .Part of this 

need comes from imports. Imports depend mostly on 

exchange rate developments, and importers respond 

differently to negative and positive currency shocks 

depending on currency conditions. Given the importance of 

this issue, the present study examines the asymmetric 

effects of foreign exchange shocks on wood imports and 

wood products in Iran, with an emphasis on the 

environment of foreign exchange shocks. In this regard, the 

EGARCH approach over the period 1974-2017 was used to 

model the formation of shocks and the data panel regression 

approach over the period 1993-2017 was used to investigate 

the asymmetric effects of shocks on wood imports and its 

products. The results show that the effect of negative and 

positive shocks on the amount of wood imports and its 

products is asymmetric. Trade openness reflects the ease of 

trade between Iran and its trading partners. The turbulent 

environment has reduced the impact of positive currency 

shock and increased negative impact of currency shock on 

the amount of raw wood imports, types of paper, and paper 

as final goods. The positive currency shock of the turbulent 

formation environment strengthens the effects of the 

exchange rate transition on the amount of finished goods 

and paper pulp. Positive and negative shocks have an 

asymmetric effect on the exchange rate environment. The 

effect of positive shocks is greater than negative shocks. 

Keywords: Wood, Wooden products, Importation, 

Currency shocks, Asymmetric effects, EGARCH. 
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