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 چکیده 

درصد از تجارت    90از    شی ب  تجارت دریایی  (2018)  براساس آمار سازمان توسعه و تجارت
در واردات    درصد   98سهم حدود    نی ارا تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی  کل  
بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز  است.    درصد در صادرات  85و   

است.   خشکاهمیت  بعنوان  شاخص  که    اقتصادی   هایشاخص  پیشروترین   بالتیک  است 
رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می  

بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و  کند.  
دوره در  ایران  مالکیتی  بنادر  شده  بارگیری  کاالی  کل  بر  جهانی  اقتصاد  زمانی    فعالیت 

نوسانات  1379:01-1398:12 است.  شده  استفاده  کیبالت  خشکشاخص    برآورد  از   با 
شرطی   است  ی ریگاندازه  GARCH(1,1) و    AR(1)واریانس  از    .شده  آمده  بدست  نتایج 

نشان   CCR شده  ح یجزء تصح ون یو رگرس   FMOLSافتهیم یحداقل مربعات تعم هایآزمون
های بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و  کاالکشش بلند مدت    کهداد  

نرخ ارز اسمی )تنزل ارزش پول( مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی  
است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران داللت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش  

رشد   اقتصاد،  پذیری  درکاال رقابت  شده  بارگیری  افزایش    های  را    افزایش  و   دهدمیایران 
با  نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کاالهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است.  

به   مدل    شده   برآورد  ی خطا  حی تصح  بیضرتوجه  بلندمدت    به همگرایی  تعادل  به  سمت 
 شود.انجام می  کندی

فعالیت اقتصاد جهانی، آزمون  : تجارت دریایی، شاخص خشک بالتیک،  های کلیدیواژه
 . المسدین پاپل، رگرسیون حداقل مربعات معمولی تعدیل شده

 .JEL  : C13  ،C43  ،F13  ،R41بندی طبقه
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 مقدمه-1

بین مولفهتجارت  از  و  شدن  جهانی  مهم  ارکان  از  پیشرفت  المللی  و  رشد  بر  موثر  های 

بشمار می از  کشورها  تجارت  بر  ویژهرود، مطالعه عوامل موثر  برخوردار است  اهمیت  ای 

اول  ی پراکندگ   .(1،2016)کیم  و مواد  ارتباط    ی بازارها  ی خام و گستردگ  ه یمنابع  مصرف، 

که امروزه    یساخته به نحو  ی ضرور  ش یاز پ  شیمحور را ب  ا یاقتصاد کشورها با تجارت در

  ی برا   یو رقابت   ی نسب  تیاز مز  یدارند، به نوع  یآزاد دسترس   یاها یکه به در  ییکشورها

اقتصاد افتخاری   برخوردارندکشورشان    یرشد  و    90حاضر  حال  در(.  2،1392)نجفی 

ب   40، کهشودیانجام م  ییا ی در  ی رانیکشت  قیاز طر  ی المللن یدرصد از حجم کل تجارت 

درصد از آن حمل تانکرهای سوخت مایع از جمله: نفت خام، مشتقات نفتی، پتروشیمی  

و   بوده  مواد شیمیایی  و    38و  کانتینرها  به  مربوط  بقیه  و  فله خشک  آن حمل  درصد 

نقل  ومد در حملآارائه خدمات کار  .(2018،  3کاالهای عمومی است )جیانگ و همکاران 

پارامترها  یدریای  تاث  ی از  و  بینالزم  موفق  تجارت  انجام  در  استیرگذار  نرخ المللی   .  

  کل   از  مهمی   نقل بخشوحمل  هزینه   و  است  بار   نقلوحمل  در   معامله   قیمت   نقلوحمل

  تجاری   هایشرکت  برای  مهم   شاخص   یک  به   حمل  رو، نرخ  این   از   است.  تجارت   هزینه

  )ویلمس است    شده   تبدیل  تجاری   شرکای  انتخاب   و   سفارشات  تعیین   برای  المللی بین

به محدودیت  (.2009،  4مییر و همکاران  ارزیابی هزینه حملبا توجه  نقل دریایی،  وهای 

استفاده وحمل  قیمت  هایشاخص  به  مربوط  های داده  ز ا  (2001)  5هوملز  کرد.    نقل 

با وحمل  هایشاخص مسیرهایوحمل  نرخ  به  توجه  نقل    و   حمل  بازار  در  مربوطه،  نقل 

  در   اقتصادی هایشاخص ترین رایج و مهمترین  (. از2006  ،6)لی یو شوندمی محاسبه نقل

دریاییوحمل  های شاخص  کشتیرانی  صنعت همکاران   نیل )  است  7بالتیک  نقل   ،8و 

2013 .) 

 
1 Kim 
2 Najafi & Eftekhari (2013) 
3 Jiang et al. 
4 Wilmsmeier 
5 Hummels  
6 Liu 
7 Baltic Index 
8 Lin et al . 
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درصد با احتساب فروش نفت است که بدون در نظر    35/0ی  از تجارت جهان  ران یسهم ا

  . ابدی یدرصد کاهش م  24/0و به رقم    شود یبارتر مبه مراتب تاسف  ت یگرفتن نفت وضع

رتبه  خود  خارجی  تجارت  ارزش  نظر  از  از    ایران  بهتر  رده  44ای  در  جهانی  را  بندی 

شده در بنادر تحت    یریو بارگ   هیتخل  1کاالی   کل  .(2018  )آنکتاد،  بدست نیاورده است

  1398تن در سال  ونیلیم  150 ی از با رشد منف رانیا یانوردیسازمان بنادر و در  تیمالک 

استفاده    یها  تیظرف   انگری است. که نما  ده یرس  1399تن در سال    ونیلیم  130به حدود  

به    دیبا  1400تا سال    تی ظرف   نیا  ه،. طبق برنامه ششم توسع2است  رانینشده از بنادر ا

تن جنرال    ونیل یم  5  بیبه ترت  1399در سال    هیکل حجم تخل   .تن برسد  ونیلیم  270

  ع، ی تن فله ما  ونیلیم   1تن فله خشک،    ونیل یم  22  ،ینریکانت   ی کاال  ون یلیم10کارگو،  

ها  ونیلیم17 فراورده  کاال   ینفت   ی تن  کل  و  است  ترت  یریبارگ   یبوده  به    13  بیشده 

  1تن فله خشک،    ونیلیم  18  ،ینریکانت   یکاال   تن  ونیلیم  10تن جنرال کارگو،    ونیلیم

ما  ونیلیم فله  ها  ونی لیم  28  ع،یتن  فراورده  ا  ینفت   ی تن  بنادر  در  است.    2  ران،یبوده 

تنها در حال    رانیگرفت بنادر ا  جهینت  توانیم شده است که    پیترانش  کاال   3تن   ونیلیم

مشتر به  خدمت  با    یداخل   انیارائه  و  جهان  یهاشاخصهستند  جذب    یاستاندارد  در 

صادرات    یها تیفعالدرصد    85از    ش یبه عالوه ب  ،دندار  یار یفاصله بس   ی خارج  انیمشتر

بندر شه  دو  در  فقط  واردات کشور  امام خم   ییرجا  د یو  و سهم  اند  هشدمتمرکز    ین یو 

)آمار عمل  15تنها    گریبنادر د و در  ات ی درصد است  بنادر  از      (.1399  ، یانوردیسازمان 

 برخوردار است.  ژهیو تیتجارت از اهم نی رو مطالعه  عوامل موثر بر ا نیا

-حمل   نه یو هز  ی جهاناقتصاد    تیفعال   نوسانات نرخ ارز،   ری تاث  نه یدر زم   ی اریمطالعات بس

تجارت در  نقلو به مطالعات   یم  یدر مطالعات خارجکه  انجام شده است    ییایبر    توان 

نکتاریوس  و  همکاران،  (،  2020)  5نکتاریوس(،  2020)4کنستانتین  و  (،  2018)جیانگ 

( و در مطالعات داخل  2016)کیم،( و  2016)  7روآن و همکاران (،  2107)  6و تونگ  زانگ 

 
 های نفتی کانتینری، فله خشک و مایع، فرآوردهجنرال کارگو، کاالی  1

 میلیون تن است  227ظرفیت اسمی بنادر کشور   2

 تن1,057,073 تخلیه، تن 1,092,067 بارگیری:  (1399ترانشیپ ) 3
4 Konstantinos & Nektarios 
5 Nektarios  
6 Zhang & Tong  
7 Ruan et al. 
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  بر و   کوه( و  1395)  2پورکرمانی و اسکندری(،  1398)  1سلمانی و همکاران   می توان به

کرد.  1993)  3یوسفی  اشاره  ایران،  (  در  شده  انجام  های  پژوهش  از  مقاله  این  تفاوت 

نوسانات  تاثیر  بالتیک،    برآورد  اقتصاد  تغییرات  شاخص خشک  فعالیت  و  اسمی  ارز  نرخ 

در    و کابوتاژ(   تیتراتز  پ،ی ترانش  ، ییای)صادرات درجهانی بر کل کاالهای بارگیری شده  

است. در    FMOLS4های اقتصاد سنجی شامل  با استفاده از رهیافت  بنادر مالکیتی ایران

ادامه حقایق آشکار شده و پیشینه پژوهش ارائه می شود، سپس به تصریح مدل و تجزیه  

 ها پرداخته می شود و بخش پایانی به نتایج و پیشنهادات اختصاص دارد.و تحلیل داده

 ادبیات موضوع  -2
  6المللی دریایی رشد چشم گیری داشته است و از ( نشان می دهد تجارت بین1نمودار )

رسیده است. رشد    2018میلیون تن در سال    11به بیش از    2000میلیون تن در سال  

 2008متوقف شد و به پایین ترین سطح خود از زمان بحران    2019تجارت دریابرد در  

 رسیده است. 

 
 5( شده  یریتن بارگ  ونیلیم ) براساس نوع بار    ییایدر  المللیبین جارت  ت  (: 1نمودار )

 (( 2020های تحقیق )آمار آنکتاد )منبع: یافته

 
1 Salmani Bishak et al. (2019) 
2 Pourkermani & Eskandari (2016) 
3 Kuhbor &Yousefi (2014) 
4 Fully Modified Ordinary Least Squares 

 یی ایمیشده، گاز و مواد ش هیتصف ینفت ی ها، فرآوردهمنفت خا کاالی تانکری: 5

عمده شامل  فله  ،  2006و فسفات. از سال    نا یآلوم  / تیسنگ آهن، دانه، ذغال سنگ، بوکسکاالی فله خشک عمده:  

  گر یخشک د   ی بارها  ری و فسفات در ز  نایآلوم  / تیمربوط به بوکس  یهادادهو    سنگ آهن، غالت و زغال سنگ است 

 گنجانده شده است.

 . های عمومییاقیمانده از محمولهو  ینری، تجارت کانتای: فله خردسایر کاالی فله 
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نمودار) به  توجه  بارگیری شده حدود  2با  باالترین سهم کاالی  دنیا    41(  درصد در کل 

  (.2020مربوط به قاره آسیا است )آنکتاد، 

 
 تن( -درصد)  2019المللی  ای تجارت دریایی بین(: سهم منطقه 2نمودار )

 (( 2020های تحقیق )داده ها آنکتاد ) منبع: یافته

  تقاضای   نسبت   که  است   نقل دریاییوحمل  نرخ   از   ترکیبی   شاخص   یک  بالتیک  شاخص  

دریایی وحمل دریاییوحمل  ظرفیت  بر  را   نقل  بطور  می  ارزیابی   نقل  که  آنجا  از  و  کند 

-به   اقتصادی  هایشاخص  شود نسبت بهارائه می  1روزانه توسط موسسه بالتیک اکسچنج 

در    آتی  کند و قراردادهای  منعکس   را  سوداگرانه  اقدامات  از  برخی   تواندبوده و می  2روزتر

و پین   BDI  محاسبه )آپرگیز  برای3،2013منظور شده است  این شاخص    گیری اندازه  (. 

موادوحمل  هزینه   در  تغییرات   مس،   غالت،  آهن،  سنگ  فلزات،   مثل  اولیه  خام  نقل 

  گسترده   بطور  پتروشیمی   و(  نفت  و  سنگ  زغال)  کانی  های سوخت  آلومنیوم،   فسفات، 

  رکود   یا   رونق  از  حد   چه  تا  المللبین  تجارت  که  دهندنشان می  شود و بخوبیمی  استفاده

همکاران   برخوردار و  )بیلدرچی  )2015،  4است  نمودار  می 3(.  نشان  روند  (  که  دهد 

دارای باالترین   1382-1387نوسانات شاخص خشک بالتیک یکنواخت نیست و در دوره 

 نوسان بوده است.

 
1 London-based Baltic Exchange (1985) 
2 real-time updates 
3 Apergis & Payne 
4 Bildiricia et al. 
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 خشک بالتیک  (: شاخص 3مودار )ن

 های تحقیق منبع: یافته

)اسرلیز   اقتصاددانان استاپفورد 1959)  2تینبرگن   (؛1938)  1بسیاری  ((  1997)  3(؛ 

-اقتصاد جهانی را مالحظه کرده   فعالیت  و  نقل دریاییوحمل  نرخ  بین  همبستگی مثبت 

کیلین  مطالعات  کلولند 2009)  4اند.  و  فعالیت   تصریح  (2004)  5(  که  اقتصاد    شده 

یچ و  جاکوواست )  نقلوحمل  خدمات   برای  تقاضا   کننده تعیین  عوامل  مهمترین  از  6جهانی 

 (.  2015، 7همکاران 

 

و   یصنعت  داتیو توسعه تول  یاقتصاد  ی ها  یشاخص سازمان همکار(:  4نمودار )
 ییایدر  ی، تجارت کاال و محموله هایناخالص داخل  دی: تولیجهان  یشاخص ها

 ( 2017) 8منبع: آنکتاد 

 
1 Isserlis  
2 Tinbergen 
3 Stopford   
4 Kilian  
5 Klovland  
6 Global Economy Activity 
7 Jugović et al. 
8 UNCTAD  
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 نشان  دریایی نقل و حمل موفقیت کلیدی عوامل بررسیدر    (1399)  1پور دولتی و دیهم 

تخلیه نیروی مدیریت،  ریزیبرنامه که دادند  هماهنگی،  فناوری، نگهداری، و انسانی، 

سلمانی و    است. دریایی صنعت حوزه در موفقیت کلیدی عوامل از امنیت و تأمین زنجیره

بر   با (  1398)همکاران   کانتینری  کاالهای  حجم  و  نفت  قیمت  تغییرات  تاثیر  بررسی 

دهند  ( نشان می GMM) یافته نقل دریایی با استفاده از گشتاورهای تعمیم وهزینه حمل

تاثیر   بالتیک  شاخص  و  اجاره  میزان  نفت،  قیمت  تغییرات  برنت،  خام  نفت  قیمت  که 

بر هزینهمثبت و معنی اما حجم کاالهای کانتینری    نقل وحملهای  داری  دریایی دارند، 

دریایی داشته است. همچنین قیمت نفت    نقلوحملداری بر هزینه  تاثیر منفی و معنی

بر باالتر  مراتب  به  دارد.    تاثیر  کانتینری  دریابرد  حمل  اسکندری  میزان  و  پورکرمانی 

های  نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی نرخ کرایه حمل کشتی  ( اثرات 1395)

از مدل  نفت استفاده  با  را  ایران  در  با  EGARCHکش  اند. بررسی کرده  VECM  سپس 

نشان با  نتایج  و  بوده  متغیرها  بین  بلندمدت  رابطه  نفت،  دهنده  قیمت  نوسانات  افزایش 

نرخ کرایه حمل کشتی بازدهی  و  یابد. کوهها کاهش میشاخص    با   (1993)یوسفی    بر 

  اقتصادی   رشد  و   الملل  بین  تجارت  دریایی،  نقل   و   حمل  خدمات  میان   ارتباط   بررسی

  بین   ارتباط  بررسی  جهت  علیت   هایآزمون  از  استفاده  و  همزمان   معادالت   روش  با  ایران

  دریایی   هایمحموله  حمل  افزایش   یک  که،   رسیدند   نتیجه  بدین  شده  استفاده  متغیرهای

    .شودمی  ملی  ناخالص رشد  و الملل بین تجارت افزایش موجب

-وحملو نرخ    یی ای تجارت در  نیرابطه ب  سازی یکم در    (2020)کنستانتین و نکتاریوس

برداریخود  کردیروبا    نقل دادهزیب  رگرسیونی  نشان  حجمین  که  کاالها  اند    ی تجارت 

تمیز و شاخص    کی بالت  ی بر شاخص خشک  ی ادیز  ر یتأث  ییایدر نتایج  دارد  کی بالت  غیر   .

همکاران  و  م (  2020)  2یانگ  که  ینشان  مف   ی نیبشی پ  کی   BDIدهد    ی برا   د یکننده 

-و حمل  یتقاضا برا  ( رابطه بین تولید ناخالص جهانی و2020)  نکتاریوس.  مبادله است

نفت(  ای در  نقل )قیمت  استفاده مدل تصحیی  نشان می  (  VECM)  یبردار  یخطا   حی با 

رابطه  درآمد باال، متوسط  دهد که نقطه مقابل کشورهای با درآمد پایین درکشورهای با  

 دریایی وجود دارد. جیانگ و همکارانمثبت بین تولید ناخالص جهانی و تقاضای حمل  

 
1 Dolati & Dayhampoor (2020) 
2 Yang et al. 
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  اروپا،   مسیر  و   فارس  خلیج   مسیر  در   در مطالعات خود بدین نتیجه رسیدند که   (2018)

دریایی   شاخص  بر  صادرات   تأثیر که   توجه  قابل  حمل  حالی  در    جنوب   مسیر  در  است 

نشان دادند که علیت گرنجر    (2107)  و تونگ   زانگ  نتایج معکوس هستند.  آسیا  شرقی

چین وجود دارد بعالوه تابع    GDPطرفه بین شاخص خشک بالتیک و  رابطه علیت یک 

از   بالتیک  شاخص خشک  اثرپذیری  که  داد  نشان  واریانس  تجزیه  روش  و  آنی  واکنش 

( تجارت دریایی استرالیا با  2016)  1اقتصاد چین بسیار کم بود. مطالعه چای و چاچنگ

ژ چین،  جمله  از  آسیایی  مهم  تجاری  مالزی  شرکای  و  اندونزی  هند،  تایوان،  کره،  اپن، 

عوامل   از  ارز  نرخ  نوسانات  و  تجاری  رشد کشورهای طرف  واقعی،  درآمد  که  داد  نشان 

تعیی همکاران  کن مهم  و  روآن  اند.  بوده  دریایی  صادرات  رابطه  2016)ننده  مطالعه  با   )

  های بالتیک با که شاخصاند  متقابل بین شاخص خشک بالتیک و قیمت نفت نشان داده

به همین دلیل رابطه بین  هستند.    مرتبط   المللی نیزبین  خام  نفت  بازارهای  در  تغییرات

  3واگنر  است. 2شاخص خشک بالتیک و قیمت نفت خام از نوع همبسته مرکب غیر خطی 

به  2015) بالتیک  بررسی رابطه بین شاخص(  اقتصاد  و  خشک  جهانی    نوسانات فعالیت 

شاخص های    رفتاری همزمان یا جلوتر از   BDIنوسانات    که   نتایج نشان داد   . پردازد  می

   .دارند  تجارتی چرخه های

  به   کانادا -متحده  ایاالت   تجارت دریایی بین  که جریان  دریافتند  (2014)  چای و چانگ 

  به   (2013پین )  آپرگیز واست.    حساس  بلندمدت   در  ارز  نرخ  تغییرات  و  درآمد  تغییرات

  دارایی   بازارهای  با  رابطه   در  برتر  شاخص  عنوان  به  BDI  کنندهبینی پیش  محتوای   بررسی

در بازارهای    بینیپیش  این شاخص دارای توانایی  پرداخته و نتایج نشان داد که   اقتصاد  و

تولیدات  مالی   دارایی نشان  صنعتی   و  نتایج   توانایی    که  داد،  است  دارای  شاخص  این 

در   بینی  دپیش  استبازارهای  صنعتی  تولیدات  و  مالی  همکاران   ارایی  و  ،  4)بکشی 

همکاران .  5(2013 و  را  2013)  لین  بالتیک  با شاخص خشک  درآمد  و  تجارت  رابطه   )

 
1 Chi & Cheng  
2 Multifractal  
3 Wagner 
4 Bakshi et al. 

  و شیکاز ب   گیرد،در نظر می مالی و اقتصادی  متغیرهای بینیپیش برای  را   نقلوحمل شاخص مقاالتی که  از یکی 5

 است.  (2013) همکاران
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 BDI  کاهش   که   دهد می   برای کشورهای کمتر توسعه یافته بررسی کرده اند. نتایج نشان 

کانال   LDC  درآمد  بر  مثبتی   تأثیر و  از  دارد  در  تجارت    ناخالص   تولید  تجارت،  افزایش 

می  افزایش  و  داخلی  برتجارت    تی اهمدهد  اقتصاد  را  درآمد    یکشورها  یتوسعه  کم 

  کننده تعیین  عوامل"با عنوان    مقاله  ( در2011)  1میالنت و همکاران کاتو  .دکنی م  دیتأک

که    اسپانیا  در  "المللی بین  دریایی   نقلوحمل  برای  تقاضا دادند    بر   درآمد  تاثیرنشان 

  به   و  مثبت   اسپانیا   دریایی )کاالهای عمومی، کانتینری و فله خشک(  واردات   و  صادرات 

   است.  دار معنی آماری  لحاظ 

   تحقیق   یشناسروش-3
تجربی مطالعات  پیشینه  و  نظری  مبانی  جهانی   براساس  اقتصاد  افزایش    فعالیت  باعث 

ملی    پول  ارزش   با تنزل   دریایی موثر است وتقاضای جهانی شده و در نتیجه بر تجارت  

(NERجذابیت ،)  می  افزایش  را  افزایش یافته و کل کاالی بارگیری شده  داخلی   کاالی-

از طرف دیگر نوسانات شاخص خشک بالتیک در مطالعات تجربی اثرات مختلط بر   دهد.

پژوهش به منظور مطالعه متغیرهای مهم تاثیرگذار   این در تجارت دریایی داشته است.  

( و )چای  2016بر کل کاالی بارگیری شده در بنادر ایران و به تبعیت از مطالعات )کیم،  

چانگ،   از2016و  حداقل    FMOLS  شامل اقتصادسنجی  های رهیافت (  رگرسیون 

مدل    رگرسیون اجزا همبسته استفاده شده است و  CCR2  مربعات معمولی تعدیل شده و 

 زیر تصریح شده است:

𝐿𝑃𝐶𝑡 = 𝛼0 + 𝛽0𝐺𝐸𝐴𝑡 + 𝛽1𝑁𝐸𝑅𝑡 + 𝛽2𝑉𝑂𝐿𝑡 + 𝜀𝑡                                  (1 )  

LPC :    کل کاالهای بارگیری شده شامل: جنرال کارگو، کاالی کانتینری، فله خشک، فله

   تن(،-نفتی )واحد  هایفرآوردهمایع و  

GEA:  پیشرفته اقتصادهای  در  صنعتی  تولیدات  شاخص  وزنی  از    3متوسط  بسیاری 

کیم    ؛(2001)  6کیم   (؛1997)  5(؛ برنانکه و همکاران 1996و روبینی )  4گریلی اقتصاددانان  

 
1 Coto-Millan et al.  
2 Correlated Component Regression  
3 Advanced Economies   
4 Grilli & Roubini 
5 Bernanke et al. 
6 Kim 
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نرخ ارز  :   NERاند.هاز این شاخص استفاده کرد(  2007)  2مک اویاک   ؛  (2001)  1و روبینی 

 )بازار آزاد(   اسمی

VOL:   مدل بالتیک،  خشک  شاخص  شرطی  ماهانه    GARCH(1,1)واریانس  )متوسط 

روزانه داده(  BDI  شاخص  برای  ایران  تحقیق، کشور  مکانی  از    تجارت  هایقلمرو  دریایی 

است. نرخ ارز اسمی)آزاد( برای ایران، در تارنمای    PMO3سازمان بنادر و کشتیرانی ایران  

شاخصداده است.  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  اقتصادی  و  مالی  از  های  بالتیک  های 

کشور    39برای    IMF5های  و شاخص فعالیت اقتصاد جهانی از داده  4تارنمای اینوستمنت 

  زمانی   )اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، چین، ژاپن، استرالیا و کانادا( استفاده شده است. دوره 

 است. 1398:01 -1379:01تحقیق 

 ADF تعمیم یافته-آزمون دیکی فولر -1-3

جمعی متغیرها است. برای آزمون  از شرایط الزم استفاده از الگو، یکسان بودن درجه هم

واحد دیکی ریشه  های  آزمون  از  و -پایایی  استفاده شده  ذیل     فولر  به صورت  آن  مدل 

 است:

∆yt = αyt−1 + μ + βt + ∑ Cj∆yt−j
k
j=1 + Ut                                           (2 )  

 بر متغیرهای پژوهش   ADF  (: آزمون ریشه واحد دیکی فولر1)  جدول
 مقدار احتمال  ADFآماره آزمون   tآماره    

LPC 
-459/3 سطح   877/1-  3425/0  

-459/3 تفاضل مرتبه اول   -14/493 0/0000 

NER 
-457/3 سطح   9975/1  9999/0  

-457/3 تفاضل مرتبه اول   4561/9-  0/0000 

GEA 
-462/3 سطح   8068/2-  0599/0  

-462/3 تفاضل مرتبه اول   3701/4-  0/0004 

BDI 
-458/3 سطح   282/3-  0718/0  

مرتبه اول تفاضل    458/3-  458/9-  0/0000 

 های تحقیق منبع: یافته

 
1 Kim & Roubini 
2 Mackowiak 
3 www.pmo.ir 
4 www.investing.com 
5 International Monetary Fund   
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سازی  های زمانی مدل در دوره مدلشود که سری( نتیجه گرفته می1با توجه به جدول )

 گردند. گیری پایا می ناپایا هستند که با یکبار تفاضل 

  BDI 1نوسانات شاخص خشک بالتیک  -2-3

  بودن  فصلی  و  بودن  غیرثابت  غیرخطی،   نقل مانند:وحمل  های هزینهویژگی  به  توجه  اب

ناهمسانی واریانس شرطی   هایاز مدل  (2،2006باکر و همکاران   کوکه)   خودرگرسیونی 

پایه شود    استفاده ،  است  پارامتری   شرطی  نوسانات  سازی مدل   اساس   و   که  می 

 (.2016)کیم،

∆BDIt = b0 + b1∆BDIt−1 + Ut                                                         (3 )  

ht = ω+ ∑ αiUt−i
2ρ

i=1 + ∑ βjht−j
α
j=1                                                      (4 )  

بالتیک   خشک  شاخص  شرطی  خود    ℎ𝑡واریانس  مدل  در  خطا  جمله  مربع  از  تابعی 

-رگرسیونی است. از آنجا که واریانس در هر دوره بوسیله واریانس یک دوره قبل پیش

  )میانگین( و عبارت جزء   𝜔  گویند که تابعی ازشود، به آن واریانس شرطی میبینی می

   (.⍺آرچ است ) 

خودرگرسیونی ناهمسانی واریانس    آزمون ناهمسانی واریانس در مورد اینکه آیا مدلابتدا  

 گیرد. شرطی معتبر است یا خیر مورد بررسی قرار می

 (: آزمون ناهمسانی واریانس2جدول )

Residual 

Diagnostic 

Test 

 

 

ARCH Test for 

Heteroscedasticity 

F-statistic 04/883 000/0 

Obs*R-

squared 
80/182  0/0000 

LM Test for Serial 

Correlation (lag 2) 

F-statistic 006/1343  0000/0  
Obs*R-

squared 
92/212  0/0000 

J-B Test for 

Normality of Errors 

skewness 457/0 0062/0 

kurtosis 591/2 0/0062 

Jarque-Bera 15/10 0/0062 

 های پژوهش منبع: یافته

 
1 Baltic Dry Index 
2 Koekebakker et al. 
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تقویت کننده یکدیگر بوده و      Obs*R-squaredو     F-statisticدر هر دو آزمون، دو آماره

بودن واریانس   بنابراین همسان  بوده،  مقدار احتمال )سطح احتمال( در هر آزمون صفر 

مدل نتیجه  در  شده  رد  خطا  برای    جمله  شرطی  واریانس  ناهمسانی  خودرگرسیونی 

نتایج است.  معتبر  بالتیک  خشک  شاخص  خشک   نوسانات برآورد  نوسانات  شاخص 

معیارهای   مدل بهترین  انتخاب و مختلف مراتب با  GARCH  مدل بالتیک  براساس 

 ( آورده شده است. 4در جدول ) 1بیزین -زتآکائیک و شوار

 مختلف  الگوهای تخمین از حاصل نتایج  (:3جدول )
 GARCH(0,1) GARCH(1,0) GARCH(1,1) GARCH(2,1) GARCH(1,2) GARCH(2,2) معیار

AIC 2898/15 * 069/15 812/14 * 825/14 816/14 918/14 
SBC 364/15 * 144/15 906/14 * 930/14 917/14 038/15 

 های تحقیق منبع: یافته

 . درصد است 10و  5،  1 داری ضرایب در سطوح، نشان دهنده معنی*مقادیر 

  بیزین-براساس معیارهای آکائیک و شوارز با توجه به نتایح آزمون ناهمسانی واریانس و  

 مدل قابل قبولی است.  GARCH(1,1)و   AR(1)مدل 

 GARCH(1,1)و AR(1)  تخمین مدل (:4)جدول  

 2معادله میانگین 

 مقداراحتمال  tآماره انحراف معیار  ضرایب  

Constant 754508/7  616444/0  57943/12  0000/0  

AR(1) 974543/0  0/018017 09166/54  0000/0  

 3معادله واریانس 

Constant 001957/0  001042/0  878525/1  0603/0  

Ut−1
2  099513/0  016752/0  9403224/5  0000/0  

ht−1 878793/0  020008/0  92203/43  0000/0  

Log L: 16 /84   Q2-test (36): 19/04 (0 /991)  F- statistic: 3/91 (0/0492)    

Joint (2): 3/87 (0/0489). 

 های تحقیق منبع: یافته

 
1 Akaike- Schwarz Info Criterion  
2 Mean Equation 
3 Variance Equation 
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نرمخروجی آرچ های  جزء  که  است  مطلب  این  بیانگر  و  افزار  مثبت  گارچ  سطح  و    در 

در معادله واریانس کمتر از واحد    βو  ⍺معنادار هستند و جمع پارامترهای    % 99اطمینان  

آزمون تشخیصی است.  گارچ   1های  هیچ   2مدل  و  شده  اثرات  انجام  و  خودهمبستگی  گونه 

   (.1982،  3های تشخیصی جمله خطا وجود ندارد )انگلترکیبی در آزمون

     پاپل-ساختاری المسدینبا شکست  آزمون ریشه واحد همراه-3-4

دادهبا طوالنی شدن سری   برمیها شوکزمانی،  را در  به  های مختلفی  گیرند که منجر 

می آنها  در  ساختاری  تغییرات  دادهوقوع  در  ساختاری  شکست  وقتی  سری  شوند.  های 

های ریشه واحد معتبر نخواهد بود و بهتر است تا  زمانی وجود داشته باشد، نتایج آزمون

گیرند، استفاده کرد. در  نظر میهای ریشه واحدی که شکست ساختاری را در  از آزمون

  پاپل با در نظر گرفتن دو شکست ساختاری -این پژوهش از آزمون ریشه واحد المسدین

  ل ی به صورت ذ  ی مدل عموم  ح ی. تصراستفاده شده است  ی عرض از مبداء و روند زماندر

به ترتیب شکست در عرض از مبداء و شکست در تابع    𝐷(𝑇𝐵)𝑡و    𝐷𝑇𝑡: که در آن  است

 روند هستند.
∆yt = μ + βt + θD𝑈1𝑡 + γD𝑇1𝑡 +ωD𝑈2𝑡 + D𝑈2𝑡 +𝐷(𝑇𝐵)1𝑡 + 𝐷(𝑇𝐵)2𝑡 +

αyt−1 + ∑ Cj∆yt−j
k
j=1 + 𝜀t                                                                (5)           

 پاپل -المسدین (: آزمون ریشه واحد5جدول )

  
تاریخ شکست در  

 عرض از مبداء و روند 
ضریب    tآماره  

⍺ مقدار احتمال  تعداد وقفه 

LPC 
 سطح 

1390 
1394 

-0/35117 12 0/7258 

تفاضل مرتبه  
 اول 

1389 
1394 

-6/895 11 0/0000 

NER 
 سطح 

1391 
1392 

205903/0- 5 0/8371 

تفاضل مرتبه  
 اول 

1391 
1394 

-6/230463 12 0/0000 

GEA 
 سطح 

1388 
1389 

2/339390 12 0/ 5202  

تفاضل مرتبه  
 اول 

1382 
1388 

-3/42559 12 0/0008 

 
1 Diagnostic test 
2 Heteroskedasiticity Test: ARCH 
3 Engle  
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VOL 
 سطح 

1387 
1390 

0/683213 2 0/4952 

تفاضل مرتبه  
 اول 

1387 
1391 

-12/16596 1 0/0000 

 های تحقیق منبع: یافته
 

ساختار  با شکست  واحد  ریشه  آزمون  پاپل،  ینتایج  که  نشان   المسدین  است  این  دهنده 

تفاضل  مانا  %1متغیرها در سطح خطای   یکبار  با  و  مانا شدهنبوده  آزمون  گیری  برای  اند. 

-جوسیلیوس استفاده می-انباشتگی جوهانسونرابطه بلندمدت بین متغیرها از آزمون هم

 ( 1،1997پاپل -شود )المسدین 
 انباشتگی آزمون هم -4-4

 جوهانسون آزمون همجمعی بین متغیرهای مدل از دتبلندم رابطه وجود بررسی برای
در این روش دو نوع   .است شده استفاده  متغیرهای  طبیعی لگاریتم  جوسیلیوس برای–

  -2آزمون اثر و    -1آزمون برای بدست آوردن تعداد بردارهای همجمعی ارائه شده است.  

            آزمون حداکثر مقادیر ویژه 

دهد یک بردار همجمعی بین کاالی  نشان می   LR  عنوان  با  که اثر آزمون از حاصل نتایج

جهانی   اقتصادی  فعالیت  و  ارز  نرخ  و  بالتیک  شاخص خشک  نوسانات  و  شده  بارگیری 

( توجیه پذیر  2016وجود دارد. اولین بردار نرمال شده براساس تئوری ارائه شده کیم )

را   بلند مدت متغیرها  رابطه  و  بر می بوده  بلند مدت متغیرهایدر  رابطه   مورد  گیرد. 
 2زیر است:  صورت به مطالعه

 انباشتگی جوهانسونهم(: آزمون  6جدول )

آماره  
 آماره آزمون  مقادیر ویژه  فرضیه صفر آزمون 

مقادیر بحرانی  
(95%)  مقدار احتمال  

trace 

r=0 182872/0  27947/66  85613/47  0004/0  

r≤ 1 075886/0  46410/23  79707/29  2240/0  

𝑟 ≤ 2 029951/0  73316/7  49471/15  6089/0  

 
1 Lumsdaine& Papell 

تعادل    2 با  مدت  کوتاه  نوسانات  و  تغییرات  دادن  ارتباط  برداری برای  خطای  تصحیح  الگوی  باید    بلندمدت، 

(VECMبیزین شوارتز  معیار  دو  از  استفاده  با  مدل  در  بهینه  وقفه  ابتدا  در  بنابراین  شود.  برآورد   )   (SBC  و  )

اند  ( قرار گرفتهSBC)  جویی شود، مالک معیار شوارتز بیزینها صرفه ( تعیین شود تا در تعداد وقفهAIC)  آکائیک 

 . تعیین شده است 2 نهو تعداد وقفه بهی
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r≤ 3 001351/0  252866/0  841466/3  5924/0  

max 

r=0 182872/0  82537/45  58434/28  0003/0  

r≤ 1 075886/0  73093/16  13162/21  1851/0  

𝑟 ≤ 2 029951/0  446545/6  26460/14  5566/0  

r≤ 3 001351/0  252866/0  841466/3  5924/0  
 های تحقیق منبع: یافته

محاسبه    1992و مقادیر بحرانی بوسیله مک کینون در    % 5رد فرضیه صفر مبین معنی داری در سطح خطای  **

 شده و مقدار وقفه با استفاده از معیار شوارتز بوده است.

حداکثر  های اثر و  به منظور تعیین رابطه بلندمدت میان متغیرهای پژوهش نتایج آزمون

شود مقدار آماره هر  ( ارائه شده است. همانطور که مالحظه می6مقادیر ویژه در جدول ) 

بردار هم بر عدم وجود  در سطح    r=0  انباشتگیدو آزمون تنها تحت فرضیه صفر مبنی 

باالتر از مقدار بحرانی آماره بوده و اصطالحا معنادار است و در سطرهای بعد    %5خطای  

-حداکثر مقادیر ویژه معنادار نبوده و این امر به معنای وجود بردار همهای اثر و  آماره

 انباشتگی است. 

 برآورد رابطه بلندمدت -5-4
هم آزمون  نتایج  به  توجه  با  ادامه  هم در  )بردار  بلندمدت  رابطه  جوهانسون،  -انباشتگی 

می برآورد  شده(  نرمال  از انباشتگی  همجمعی  روابط  از  یک  هر  تخمینی  مقادیر    شود. 

و   فیلیپس  است.  مرتبه دوم  مجانبی  تورش  دارای  معمولی  مربعات  طریق روش حداقل 

تخمین،  1990)  1هانسن برای  پارامتری  نیمه  رویکرد  یک  از  استفاده  با  را  روشی   )

داده  FMOLSرگرسیون   تغییر  را  مربعات  حداقل  روش  آنها  کردند،  اثرات    پیشنهاد  تا 

هم خودهمبستگی رگرسیون  لوبیان در  و  کاپوچیو  توسط  تحقیقات  شود.  رفع    2انباشته 

فیلیپس )1992) (،  1991)  4(، فیلیپس و لورتان 1994)  3(، هارگریوز 1990(، هانسن و 

های محاسبه  در مقایسه با سایر روش FMOLS اند که برآوردگرنشان داده  (1992)  5رائو 

مطلوب عملکرد  همجمعی  )روابط  در جدول  دارد.  مربعات  (  7تری  حداقل  آزمون  نتایج 

 
1 Phillips & Hansen 
2 Cappuccio & Lubian 
3 Hargreaves 
4 Phillips and Loretan 
5 Rau  



 

 

 

 

 

 

 

  
      ...فعالیت اقتصادبررسی نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و                  92  

را که توسط پارک    CCR1  ه یافته )هانسن و فیلیپس( و رگرسیون جزء تصحیح شدتعمیم

 (. 1995، 2مطرح شده است، آورده شده است )پیتر و فیلیپس 1992در
 

(: نتایج برآورد رگرسیون حداقل مربعات معمولی تعدیل شده و رگرسیون  7جدول )

 اجزا همبسته 

 تخمین
فعالیت    لگاریتم

 اقتصاد جهانی 

لگاریتم نرخ ارز  

 اسمی 
واریانس شرطی  

BDI 
2R 

FMOLS 

431/1* 001/1* 828/1-** 

82/0 (844/3 ) (509/5 ) (477/2-) 

0002/0 000/0 0140/0 

CCR 

348/2* 074/1* 286/1- ** 

77/0 (037/6 ) (802/2 ) (304/2-) 

000/0 0055/0 0222/0 

 های تحقیق یافتهمنبع: 

  10و  5، 1داری در سطوح ه ترتیب نشان دهنده معنیب  ***و  **، *مقادیر هستند و  tاعداد داخل پرانتز آماره   

 .درصد است

دیکی واحد  ریشه  آزمون  بلندمدت،  رابطه  وجود  تعیین  اخالل  -برای  جمله  بر  فولر 

 انجام گرفته و نتایج حاکی از عدم وجود ریشه واحد است.   FMOLSرگرسیون 

 فولر -(: نتایج برآورد آزمون دیکی8جدول )

 مقادیر احتمال  tآماره    0Hجمله اخالل ریشه واحد دارد:   

 0000/0 5/618637- فولر -دیکیآزمون       

 

 3/461178- %1سطح   مقادیر بحرانی 

 

 2/874997- %5سطح   

 2/574019- % 10سطح 

 های تحقیق منبع: یافته

 

 
1 Correlated Component Regression 
2 Peter & Phillips  
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 تفسیر نتایج مدل  -6-4

( متغیرهای  7جدول  به  را  دریایی  شده  بارگیری  کاالهای  کل  بلندمدت  نتایج کشش   )

و   ارز  نرخ  جهانی،  اقتصاد  نشان  فعالیت  تخمین  نتایج  بالتیک  شاخص خشک  نوسانات 

دهد کشش کاالهای بارگیری شده به شاخص  نشان می   FMOLSدهد. نتایج تخمین  می

جهانی   اقتصاد  خطای    43/1فعالیت  سطح  در  فعالیت    %1درصد  تاثیر  بنابراین،  است. 

از طرفی کشش    اقتصاد جهانی بر کاالهای بارگیری شده دریابرد مثبت و معنادار است.

درصد است، که در    1/001کاالهای بارگیری شده به نرخ ارز اسمی )تنزل ارزش پول(  

خطای   میزان    %1سطح  به  ارز  نرخ  تنزل  دیگر  عبارت  به  است.  معنادار  و    %1مثبت 

  1/001دهد و کاالهای بارگیری شده دریایی به میزان  پذیری جهانی را افزایش میرقابت

در حالی که کشش بلندمدت کاالهای بارگیری شده به نوسانات  دهد.  درصد افزایش می

درصد است. بدین معنا که یک درصد افزایش در    -1/28شاخص خشک بالتیک برابر با  

کاهش    %5درصد در سطح خطای    28/1رشد کل کاالهای بارگیری شده    BDIنوسانات  

بر کل کاالهای    نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات   BDIیابد. عالمت واریانس شرطی  می

 بارگیری شده در بنادر عملیاتی ایران است.
 

 یبردار ی خطا حی تصح یالگو -7-4

بلندمدت، پویایی از وجود رابطه  از اطمینان  های تعدیل در هنگام وقوع یک شوک  بعد 

ها شامل سرعت تعدیل و کامل شدن اثر یک شوک تا رسیدن  شود. این پویاییتحلیل می

تعادل   وضعیت  تعدیل به  فرآیند  بررسی  برای  است.  تصحیح خطا   1جدید  مکانیسم   2از 

تصحیح خطای رگرسیون   بلندمدت، مدل  تعادلی  به روابط  توجه  با  استفاده شده است. 

FMOLS :پژوهش بصورت زیر است 

∆PCTt = 𝛼1 + ∑ 𝛽1∆PCTt−i
k
i=1 + ∑ 𝛽2NERt−i

k
i=1 + ∑ 𝛽3∆GEAt−i

k
i=1 +

∑ 𝛽4∆𝑉𝑂𝐿
k
i=1 + 

1
𝑒𝑐𝑡t−i + t                                                           (8)           

 
 های گذشته و تغییرات همزمان در متغیرهای توضیحیتعدیالت نسبت به عدم تعادل 1 

2 Error Correction Model  
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جزء تصادفی غیرمرتبط سریالی است و   tعملگر وقفه اول است و  ∆ که در معادله فوق  

k  وقفه شوارتزتعداد  معیار  بوسیله  که  بهینه  و    1های  است  گردیده  جمله    ectتعیین 

 بدست آمده است.   FMOLSتصحیح خطا است که از جزء اخالل تخمین 

دهد. در صورتی که  جمله تصحیح خطا، سرعت تصحیح خطای عدم تعادل را نشان می 
و معنی پارامتر منفی  و مقدار  این  قبل تصحیح شده  دوره  تعادل  باشد، خطای عدم  دار 

می نزدیک  خود  بلندمدت  تعادل  سمت  به  امتغیر  تعدیلشود.  صورتی  در  به  لبته  ها 
شوند که مقدار ضریب تصحیح خطا به لحاظ مطلق  ای و غیرتناوبی انجام می صورت دوره

مدت  از واحد باشد. ضرایب متغیر ها توضیحی نشان دهنده واکنش کوتاه  عددی کوچکتر
رو  اینمتغیر وابسته به تغییر در متغیر توضیحی در دوره قبل یا دوره های قبل بوده و از  

 دهند.  های تعدیل را نشان می-شود که پویاییگفته می
 ECM   الگوی تصحیح و خطای برداری  جینتا(:  9)دول  ج

114/0  
(006/0 )  Error correction term 

265123/0 R2 
Goodness of 

Fit 
93599/14  

(000/0 )  F test 

6405/0  
(424/0 )  F-statistic 

ARCH Test for   
Heteroscedasticity 

Diagnostic 
Test 

0/ 4764  

(242/0 )  Obs*R-squared 

3609/0  
(258/0 )  F-statistic 

LM2 Test for Serial 
Correlation 7909/2  

(248/0 )  Obs*R-squared 

6413/0 
(725/0 ) 

J-B3 Test for Normality of Errors 

 های تحقیق منبع: یافته
  دهند.را نشان می % 1مقادیر داخل پرانتز سطح معناداری )مقدار احتمال( در سطح  **

 

 
1 Schwarz Information Criterion 
2 Lagrange Multiplier 
3 Jarque-Bera 
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( نشان می9جدول  را  برداری  تصحیح خطای  الگوی  تخمین  از  نتایج حاصل    در   دهد.( 

بدست آمده، که معنادار و    - 𝐸𝐶𝑀t−1،0/114جمله تصحیح خطا    ضریب  برآوردی  مدل

از    % 11عالمت آن طبق انتظار منفی است. مقدار ضریب بدین معنا است که در حدود  

انحرافات کاالهای بارگیری شده بخش دریایی از مقدار تعادلی بعد از گذشت یک دوره  

  1را طی می کند تعادل بلندمدت  ماه نصف مسیر تا    6)یک ماه( تعدیل می شود و بعد از  

همچون تست    FMOLSهای تشخیصی مرتبط با مدل تصحیح خطای رگرسیون  ستو ت

ARCH  .ها  بررسی و خودهمبستگی سریالی و نرمال بودن جمله اخالل انجام شده است

و    LMهای  آزمون  ایج نتنشان از عدم خودهمبستگی سریالی و واریانس ناهمسانی دارد و  

ARCH است نرمالزده شده  نیتخم  ی خطاجمله کند که یم  دیی ادعا را تا ن یا.   

 گیرینتیجه-5

به تسهیل    اقتصادی   توسعه   و  رشد   دریایی در   تجارت  کلیدی   نقش   به  توجه  با و کمک 

اقتصاد،   شدن  حهانی  اروند  دریایی    نیدر  تجارت  بر  موثر  عوامل  بررسی  به  مطالعه 

است. شده  مرتبط،    پرداخته  تجربی  مطالعات  و  نظری  مبانی  به  استناد  نوسانات  با  اثر 

بالت خشک  ارز،    غییراتت  ،ک ی شاخص  جهان  تیفعالرشد  نرخ  کل  یاقتصاد    ی کاالها  بر 

نشان    FMOLSنتایج تخمین  .  ستشده ا  آوردهبر  ران یا  ی ت یشده در بنادر مالک  ی ریبارگ

به شاخص  کاالدهد کشش  می دریایی  بارگیری شده  اقتصاد جهانی  های    43/1فعالیت 

ای  است. بنابراین، فعالیت اقتصاد جهانی نقش تعیین کننده  % 1درصد در سطح خطای  

رشد   دارد. کاالدر  دریایی  شده  بارگیری  کشش    های  طرفی  شده  کاالاز  بارگیری  های 

پول(   ارزش  )تنزل  اسمی  ارز  نرخ  به  می  1/001دریایی  کهدرصد  می   شود.  دهد،  نشان 

-های بارگیری شده دریایی را افزایش می کاالپذیری، رشد  ز با افزایش رقابتتنزل نرخ ار

بلندمدت   کشش  عالوه  به  دریاییکاالدهد.  شده  بارگیری  شرطی    های  واریانس  به 

نشان که  است  منفی  بالتیک  خشک  رشد  شاخص  کل  بر  نوسانات  منفی  تاثیر  دهنده 

 
1 𝑒𝑡 = 𝑙𝑛

1

2
= جمله تصحیح   ضریب برآوردی λبا استفاده از فرمول نیم دوره محاسبه شده است و   0/69

 است.  - 𝐸𝐶𝑀t−1،0/114خطا  
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به   است.  ایران  عملیاتی  بنادر  در  بارگیری  یکاالهای  خالصه  که    هاافتهطور  داد  نشان 

ی  معنادار  و   مثبت  اثر  یجهان  اقتصاد   ت یفعال  و   ی منف   اثر  کی نوسانات شاخص خشک بالت

مطالعات،   با  راستا  هم  نتایج  دارند.  شده  بارگیری  کاالی  کل  همکارانبر  و   جیانگ 

  (، 2015واگنر )(،  2016(، چای و چانگ )2016کیم)(،  2017)  و تونگ   زانگ (،  2018)

 است.  (2013( و لین وهمکاران )2016و همکاران ) روان

تاثیر مثبت فعالیت اقتصاد جهانی بر کاالی بارگیری شده در ایران نمایانگر تاثیرپذیری  

تجارت دریایی ایران نسبت به تولیدات اقتصادهای پیشرفته است. در این زمینه کسب و  

نظاره باید  مرتبط  در  کارهای  تحوالت  ایاالت  گر  جمله  از  بزرگ  و  پیشرفته  اقتصادهای 

  فعالیت   متحده و چین باشند که تاثیر معناداری بر تجارت دریایی ایران دارند. شاخص 

  را نشان   جهانی  تجاری  بازارهای  در  صنعتی  کاالهای  برای  تغییرات تقاضا  جهانی،  اقتصاد

به موقع دهد.  می افزایش  ،  کاال  تیرانزتترانشیپ و  در    یرقابت   ت یو مز  رانی ا  تیبا توجه 

ی آن،  از  دریایی  تجارت  اثرپذیری  و  جهانی  اقتصاد  فعالیت    ی   افزوده  ارزش  کشاخص 

-کارا می و نرخ ارز    یتجار  هایاستی سکند. تدوین  ایجاد می   اقتصاد کشور  یبرا  الییط

سیاست اتخاذ  باشد.  موثر  ایران  دریایی  تجارت  بر  با  تواند  مقابله  جهت  مناسب  های 

ایران موثر    ی رشد اقتصاد  تواند بر تجارت دریایی و در نتیجهنوسانات شدید نرخ ارز می

 باشد.

عوامل   بر  درک  درتاثیرگذار  برا  یی ایتجارت  تنها  توسط    ی رقابت  یژاسترات  ن یتدو  ینه 

  ی ضرور  زینقل و تدارکات نوحمل  ی هارساختیز  تیریو مد  یزیربرنامه  یبنادر، بلکه برا

المللی و دریایی،  دولتمردان، کسب و کارهای مرتبط به امور تجارت بیندر نتیجه    .است

نسبت    یارانهیشگیاقدامات پ   دی بارانی و حتی موسسات مالی تجاری  های کشتی شرکت

بالت  به های معلول نوسانات شاخص  برای کنترل ریسک   کی نوسانات در شاخص خشک 

دهخشک   زیرادن انجام  پا  ی اقتصاد  تی امن   ،  ،  یگذارهیسرما  یهاسک یر  آوردن   ن ییو 

بینرشد    یبرا  یی هافرصت تجارت  زمینه  میدر  امر  کهشود  المللی  خود   این  نوبه  به 

سرما  داتیتول صادرات،  با  سا  ی گذارهیمرتبط  و  بنادر  و    یهابخش  ریدر  نقل  و  حمل 

 بخشد.  بهبود میرا یران  در اپشتیبانی تجاری 
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می تحقیق  این  نتایج  طبنابر  از  سیاستتواند  نوسانات  ریق  بلندمدت  آثار  داخلی  های 

،  ها بازار  ی گذارهدف ،  منسجم  ی ابیبازار  ،یزیربا برنامه  شاخص خشک بالتیک، کاهش داد.

ز سرما  هارساختیتوسعه  جذب  خصوص   گذارهیو  را    ،یبخش  خود  با  حداقل  فاصله 

 ، کاهش دهد. دریایینقل وکسب جایگاه در بازار تجارت و حملبرای  کشورهای همسایه

 تضاد منافع 

 .دارندمی اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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