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چکیده
راز هاي اقتصادي، یکی از ابزارهاي سیاست اقتصادي به منظور حذف کسري تنظریهبر اساس 

تجاري، کاهش ارزش پول ملی است. امکان استفاده از این ابزار حـداقل در بلندمـدت وجـود    
شود. بر اسـاس  در بخش خارجی اقتصاد شناخته میJکار تحت عنوان منحنی دارد. این سازو

منطق این منحنی، هر گونه کاهش ارزش پـول ملـی در قالـب سـازوکار بـازار، کسـري تـراز        
هد. سؤال این تحقیق این است کـه آیـا در شـرایط نااطمینـانی، ماننـد      دتجاري را کاهش می

سازي نرخ ارز در اقتصاد ایران، ایـن سـازوکار حفـظ    هاي مالی و ارزي و فرآیند یکسانبحران

.دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
.دانشجوي دکتري اقتصاد، گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
.دانشجوي دکتري اقتصاد، گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
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خواهد شد؟ در حقیقت رژیم ارزي و درجه شناوري آن از شرایط مهـم پایـداري در تغییـرات    
قابل تبیین است.Jر فرآیند منحنی نرخ ارز و حساب جاري ایران است که د
هـاي  خودرگرسیونی و با در نظـر گـرفتن وقفـه   روشبراي پاسخ به سؤال مطرح شده، از 

شـود. اثـر نااطمینـانی بـر     گسترده براي اقتصاد ایران و ده شریک عمده تجاري اسـتفاده مـی  
اسـت. بـر ایـن    اي مورد بررسی قرار گرفتـه با استفاده از توابع واکنش لحظهJفرآیند منحنی

جانبـه بـین اقتصـاد    جز براي تـراز تجـاري دو  ، Jشود که فرآیند منحنی اساس، مشاهده می
ایران و کشورهاي چین و ایتالیا، براي سایر کشورها مورد تأیید قرار گرفته است.

سـازي  ، تراز تجاري ایران، نااطمینانی، بحران ارزي، یکسـان Jمنحنی هاي کلیدي:واژه
نرخ ارز.

. JEL:F31, C51بندي قهطب
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. مقدمه1
ي اقتصادي، یکی از ابزارهاي سیاست اقتصادي به منظور حذف کسري هانظریهبر اساس 

. باشـد مـی تراز تجاري، کاهش ارزش پول ملی است، این مطلب حداقل در بلندمدت درسـت  
و قیمتـی  توان تحت دو اثر مقدارياثرات کاهش ارزش پول ملی بر کسري تراز تجاري را می

تـر شـدن بهـاي    توان به گـران تفسیر کرد. به عنوان یکی از نتایج کاهش ارزش پول ملی، می
نمـود. بـا ایـن    مـدت اشـاره   تر شدن بهاي کاالهاي صادراتی در کوتاهکاالهاي وارداتی و ارزان

د شـو یابند، این عمل باعث میکه مقادیر صادرات و واردات به سرعت تغییر نمیحال، از آنجا
مدت بدتر نشان داده شود. اما در بلندمدت، کاهش ارزش پـول ملـی   که تراز تجاري در کوتاه

د.وشر منجبه جبران کسري تراز تجاريباعث افزایش حجم کاالهاي صادراتی شده و 
بیـان  Jاثرات نامطلوب ناشی از کاهش ارزش پول ملـی را تحـت عنـوان منحنـی     1ماگی

در یـک مسـیر کلـی    مـدت ي در کل افـق بلندمـدت و کوتـاه   به طوري که تراز تجار؛کندمی
Jدر زمان وقوع یک مبادله به علت اینکـه قـرارداد آن   حال. با این شکل حرکت خواهد کرد

مـدت بـر تـراز تجـاري تـا حـدودي از بـین        انجام گرفته است، اثرات کوتاهگذشتهمبادله در 
اینکه قیمت کاالهـاي صـادراتی   ر به دلیلامکه این نیز معتقدند3ارنت و دورانسیز2.روندمی

معمـول  هاينظریهشود.میطرحJبر حسب پول داخلی چسبنده است، تحت عنوان منحنی 
کنند که وقوع رخدادهاي مطلوب به خاطر کاهش ارزش پول ملـی،  اقتصادي خاطر نشان می

اگر مجمـوع  ر،از سوي دیگصادرات و تقاضاي واردات وابسته است. هاي توابع عرضهبه کشش
رود که کاهش ارزش پول ملی باعث بهبود تراز این دو کشش بزرگتر از واحد باشد، انتظار می

تـوان شـرایطی را در نظـر گرفـت کـه      می،الـن حـ. با ای4)لرنرـ تجاري شود (شرط مارشال
مـان  در طـول ز نـامطلوبی اما همچنان تراز تجاري در شرایط نر برقرار است،لر-شرط مارشال

کند کـه توجـه اصـلی    اشاره میوي). بر این اساس، 1985ی، رار داشته باشد (بهمنی اسکویق
مدت باشد تا از این طریق مسیر زمانی تـراز تجـاري   هاي کوتاهسیاست تجاري باید بر پویایی

دنبال شود.و اثربخشی آن در بلندمدتبعد از اعمال سیاست کاهش ارزش پول ملی
الملل به طـور قـوي مـورد حمایـت قـرار      در تعاریف تجربی اقتصاد بینJمنحنیفرضیه

1- Magee (1973).
2- Kruger (1983).
3- Arndt and Dorrances (1987).
4- Marshall-Lerner Condition (ML).
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). در حقیقت، این کمبود حمایـت بـراي فرضـیه    2004، 1نگرفته است (بهمنی اسکویی و راتا
)، 1999(2، باعث شده است که محققان دیگر، از جمله بهمنی اسـکویی و بـروکس  Jمنحنی

مدت همراه هاي کوتاهداشته باشند. بر این اساس تخریبJزتعریف فرضیه منحنیسعی در با
ضـعیف فرضـیه   شود و تحـت عنـوان نسـخه   با بهبودهاي بلندمدت در تراز تجاري مطرح می

3در تعاریف تجربی اقتصادي مورد حمایت قرار گرفته است.Jمنحنی

هـا و عـدم واکـنش    هاي نرخ ارز و قیمـت هاي مالی، نااطمینانیر این، وقوع بحرانبعالوه 
کننـد.  را با مشـکل مواجـه مـی   Jمناسب عرضه و تنگناهاي بازار کاال و خدمات، تحقق مسیر 

در شرایط بحران اقتصادي تکیه کردند و نشـان  Jهاي منحنی )، بر پویایی2009راتا و کانگ (
بـراي کشـور کـره جنـوبی و     Jدر آسـیا، منحنـی   1997ز بحران مـالی  دادند که قبل و بعد ا

شرکاي آن، عملکرد متفاوتی داشت.
مطالعات دیگر در مورد منحنـی  شناسی تحقیق، مقاله حاضر از دو منظر بابه لحاظ روش

Jازاقتصادسنجی استفاده شده در ایـن مقالـه   شناسیروشبه خاطر متفاوت است؛ اول اینکه
انباشـتگی کـه   اما بر اساس آزمون مقیدکننده همشود،استفاده میانباشتگی همشناسیروش

انباشـتگی مقیـد   هـم از معرفی شـده اسـت، سـعی شـده کـه      4توسط پسران، شین و اسمیت
،از نظـر کـاربرد  انباشـتگی  هاي مقید همن، مدلاستفاده شود. بر اساس ادعاي پسران و دیگرا

در حالی که مطالعات قبلی تگی دارند؛شانباهممتغیرههاي چندنسبت به مدلبیشتري مزیت
ــی  ــورد منحن ــهاز روش دو Jدر م ــممرحل ــلاي ه ــتگی انگ ــرـ انباش ــا از روش 5گرنج و ی

ایـن مطالعـه   دوم اینکـه کردند. استفاده می6وسلیوسـ یوهانسونیمتغیره انباشتگی چندهم
کـه در  Jرد استفاده بـراي منحنـی   هاي مورد دادهوسازي در مبه منظور حذف خطاي جمعی

که بـین  Jسازي نشده براي منحنی هاي جمعیشد، از دادههاي قبلی به آن توجه نمیمطالعه
آن (امارات متحده عربی، چین، آلمـان، جمهـوري کـره،    شریک برتر تجاريده ایران و کشور 

شده است.وجود دارد، استفادهسوئیس، هند، ایتالیا، انگلستان، فرانسه و ترکیه) 
مـدت بـا   در بلندمـدت و کوتـاه  Jبر این اساس، هدف اصلی این مقاله بررسی اثر منحنی

؛ همچنـین  باشـد میانباشتگی مقید بین کشور ایران و ده شریک برتر آناستفاده از روش هم

1- Ratha
2- Brooks
3- Ratha and Kang (2009).
4- Pesaran and Shin and Smith (2001).
5- Engle and Granger (1987).
6- Johanson - Juselius (1990).



97ایران و ...تراز تجاري

شـود. بـه عـالوه،    ـ لرنر پرداخته مـی مارشالآزمون غیرمستقیم اعتبار شرطدر این مقاله به
در نهایـت  وشـود ، آزمـون مـی  معرفی شده اسـت 1و همکارانثبات پارامترها که توسط بران

گردد.در شرایط نااطمینانی بررسی میJبررسی عملکرد منحنی 
پیشـینه تحقیـق مـرور   دهی شده اسـت کـه در بخـش دوم    حاضر این گونه سازمانمقاله

مـورد بررسـی بیـان   دورهدرهاي اقتصـاد ایـران   مت سوم برخی از ویژگیدر قسخواهد شد؛
در بخـش  ،انباشتگی انتخاب شـده همشناسیروشد. مدل انتخابی براي تراز تجاري و شومی

شود. بخش پنجم به نتایج تجربی اختصاص داده شده است و بخش ششـم  چهارم تشریح می
شـده  مقاله ارائـه در پیوستا و تعریف متغیرها نیز هپردازد. منبع دادهگیري مینیز به نتیجه

است.

. مروري بر پیشینه تحقیق2

کـاهش ارزش پـول ملـی کشـور داراي کسـري تجـاري، باعـث        بر اساس متون موجـود، 
قراردادهاي واردات بر اساس پول خارجی افـزایش یابـد و درآمـد ناشـی از     شود که هزینهمی

اند، بدون تغییـر بـاقی بمانـد. ایـن دو اثـر بـا       نعقد شدهقراردادهاي صادراتی که در گذشته م
2شوند.یکدیگر به بدتر شدن وضعیت تراز تجاري به صورت آنی منجر می

هاي واردات و صادرات نسبت به مقـدار آنهـا واکـنش انـدك نشـان      مدت، قیمتدر کوتاه
ز تجاري، در ابتـدا  دهند. بر این اساس با فرض وجود ترادهند و یا اصالً واکنشی نشان نمیمی

کاهش ارزش پول ملی با این شرط که قراردادها بر حسب پول کشور صادرکننده ثبـت شـده   
کنـد؛ در حـالی کـه در    مـدت فـراهم مـی   باشد، زمینه آسیب دیدن تـراز تجـاري را در میـان   

هاي نسبی، بر اثر قیمتـی اولیـه فـائق    بلندمدت، اثرات مقداري به وجود آمده به خاطر قیمت
بخشد. این الگوي تعدیل تـراز تجـاري معمـوالً تحـت عنـوان      و تراز تجاري را بهبود میآمده

)، بـه ترتیـب   1973شود و سه افق زمانی اشاره شده در باال توسط مـاگی ( بیان میJمنحنی 
گـذاري  نـام 5»واکـنش مقـداري  «و 4»دوران عبـور «3،»قرارداد پـولی «هاي تحت عنوان دوره

اند.شده

1- Brown et al. (1975).
2- Yousefi and Wirjanta (2003).
3- Currency Contract.
4- Pass-through.
5- Quantity Response.
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بـر شـرط   لرنر قابل بیـان اسـت. عـالوه   ـفرض وجود شرط مارشالبا پیشJاثر منحنی 
، نـوع پـولی کـه قراردادهـاي صـادرات و واردات بـر اسـاس آن        Jکشش براي فرآیند منحنی

گیـري ایـن فرآینـد اسـت. بـراي نمونـه، اگـر یـک         اند، نیز عامل مهمی در شکلتنظیم شده
نده در قرارداد تجاري خـود از واحـد پـول خـارجی اسـتفاده کنـد،       صادرکننده یا یک واردکن

هاي او بر حسب پول داخلی به طور ناگهانی از طریق تغییرات نرخ ارز، تحت درآمدها و هزینه
گیرد. در مقابل اگر در قرارداد از پـول داخلـی اسـتفاده شـود، درآمـد و هزینـه       تأثیر قرار می

1ر کاهش ارزش پول ملی قرار نگیرند.ممکن است به طور ناگهانی تحت تأثی

وجـود  Jهاي تجربـی بـر پدیـده   اي در مورد تحقیقبه صورت نظري دو جریان مهم پایه
صـورت دو کشـور (کشـور    هاي کل تراز تجاري را بـه  دارد. یک گروه از مطالعات تجربی، داده

ي تـراز تجـاري   هـا از داده،گیرنـد، در حـالی کـه دسـته دیگـر     دنیا) در نظر میداخل و بقیه
مریکا و آبراي کشور 2کنند. روش دوم توسط محققینی از قبیل رز و یلندوجانبه استفاده می

شش شریک تجاري آن استفاده شده است. در حقیقت رویکرد دوم بـر اسـاس ایـن واقعیـت    
یکی از شرکاي تجاري آن بهبود یابـد و در  تواند به وسیلهکه تراز تجاري یک کشور میاست

جانبـه  . مدافعان روش تراز تجاري دوبپذیردراان زمان به وسیله سایر شرکا تأثیرات منفیهم
کنند که اثر مثبت ناشی از کاهش ارزش پول کشور در مقابل ، ادعا میJبراي بررسی منحنی

از پول یک کشور خاص، ممکن است به خاطر اثر منفی ناشی از نفوذ سـایر شـرکاي تجـاري    
، ممکن اسـت  Jگیري اثر منحنی بر این، رویکرد تراز تجاري کلی براي اندازهبین برود. عالوه

.حرکات واقعی رخ داده در سطح دوجانبه را خنثی کند
در اقتصاد ایران، بسیار محدود Jمطالعات تجربی صورت گرفته در مورد عملکرد منحنی

بیـان  4،و بهمنی اسـکویی و مالیسـکی  3هاي کلی استفاده شده است. رزوده و معموالً از دادهب
کنند که کاهش ارزش نرخ ارز واقعـی اثـري بـر تـراز تجـاري نـدارد. بـا اسـتفاده از روش         می
اثر مثبت ناشی از کاهش ارزش پول ملـی  5،گرنجر، بهمنی اسکویی و آلس-انباشتگی انگلهم

گونـه رابطـه   هیچ6اند. برادا و همکاران،از تجاري به دست آوردهرا بر مدل ترتوسط مقام پولی
در حالی که نتـایج  ؛انددست نیاوردهه ب1970دهه دررابین نرخ ارز و تراز تجاريی بلندمدت

1- Yousefi and Wirjanta (2003).
2- Rose and Yelln (1989).
3- Rose (1990).
4- Bahmani-Oskooee and Malixi (1992).
5- Bahmani-Oskooee and Alse (1994).
6- Brada et al. (1997).
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کنـد  بیـان مـی  1،دهند. کال، نتایج معکوس را نشان می1980در دههآنهاحاصل شده توسط 
ساله به بهبود تراز تجاري منجر شـده  یکاقعی پول داخلی، با یک وقفهکه کاهش نرخ ارزش و

و اثرات ناشی از کاهش ارزش پول توسط مقامات پولی بر تـراز تجـاري در بلندمـدت مثبـت     
را براي کشـور  در بلندمدتJنیز شواهد تجربی در مورد عملکرد منحنی 2است. آکبوستانکی

صـورت  3که براي کشـور ترکیـه توسـط هـالیکیوگلو    دیگرايدهد. در مطالعهنشان میترکیه
مـدت بـراي اقتصـاد ترکیـه     در کوتـاه Jگرچه منحنیاکه داده شده است گرفته است، نشان 

ایـن  جانبـه ی بر تـراز تجـاري دو  اثر مثبت،شود، اما در بلندمدت کاهش ارزش لیرهتأیید نمی
.داردشریک تجاري برتر آن13ور با کش

. حقایق آشکار شده در ایران3
در اقتصاد ایران در Jطور که اشاره شد، این مقاله سعی در بررسی عملکرد منحنیهمان

هـاي  شرایط نااطمینانی دارد که در آن فرآیندهاي موجود در بازار ارز اقتصاد ایران طی سـال 
برتر تجاري ایران از نظر حجـم تجـارت در   ، پانزده شریک 1شوند. در جدول اخیر تحلیل می

شود که اولین شریک تجـاري ایـران در ایـن سـال،     ذکر شده است. مالحظه می1387سال، 
میلیـون دالر و پـانزدهمین شـریک    5/15746کشور امارات متحده عربی بـا حجـم تجـارت    

است.میلیون دالر6/1135تجاري کشور ایران در این سال، کشور اتریش با حجم تجارت 

1387شریک برتر تجاري ایران در سال 15ـ آمار مربوط به واردات و صادرات 1جدول 
(میلیون دالر)

تراز تجاريحجم تجارتصادراتوارداتکشورردیف
-3/134362/23285/157461/11108امارات متحده عربی1
-8/49144/20032/69184/2911چین2
-8/53234/3102/56344/5013آلمان3
-30772/8212/38988/2255جمهوري کره4
-2/35237/199/35425/3503سوئیس5
-8/18129/11717/29849/640هند6

1- Kale (2001).
2- Akbostanci (2004).
3- Halicioglu (2008).



1389، بهار 3فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 100

1387شریک برتر تجاري ایران در سال 15ـ آمار مربوط به واردات و صادرات 1ادامه جدول 
(میلیون دالر)

ز تجاريتراحجم تجارتصادراتوارداتکشورردیف
5/2001/25666/27666/2365عراق7
-4/19708/3052/22766/1664ایتالیا8
-4/20327/591/20927/1972انگلستان9
-19789/649/20421/1913فرانسه10
- 3/14933/5276/2020966ترکیه11
-7/13414/5871/19293/754ژاپن12
-5/11716/3491/15219/821روسیه13
-2/9926/4098/14016/582بلژیک14
-3/11233/126/11351111اتریش15

.اق بازرگانی و صنایع و معادن تهرانمنبع: ات

میلیـون دالر در سـال   1000حجم تجارت با هر یک از این کشورها در جـدول بـیش از   
اي کـه  اند. نکتـه ده نشدهبوده است و کشورهایی با کمتر از این حجم تجارت، نشان دا1387

باید در مورد این جدول به آن اشاره نمود، این است که به جز تراز تجاري بین کشور ایـران و  
عراق، تراز تجاري ایران و سایر کشورها کسري دارند. به عبارت دیگر، ایـران نسـبت بـه ایـن     

هاي کشور در سالکشورها به طور خالص واردکننده بوده است؛ در حالی که تراز تجاري کلی 
2تـراز خـدمات،  1دهنده تراز بازرگانی،نشان1گذشته روند رو به بهبودي داشته است. نمودار 

اسـت. 1386ــ 1352هــاي  در ســال 4هــاي کشـور  و حساب موازنه پـرداخت3تراز سرمایه
هاي خارجی در اقتصاد ایران معموالً مثبت بـوده اسـت و   موازنه پرداختشود کهمالحظه می

هاي اخیر روند رو به رشدي را داشـته اسـت. بـر ایـن     راز بازرگانی در اقتصاد ایران طی سالت
سازي که در قسمت قبلی به آن اشاره شد، بـه خـوبی در ایـن قسـمت     اساس، خطاي جمعی

رغم منفی بودن تراز حساب جاري با شرکاي برتر تجـاري  شود، به طوري که علیمشاهده می
هـا  کلی مثبت است و ممکن است نتایج نادرسـتی را در سیاسـتگذاري  ایران، این تراز به طور

1- Trade Balance (TB).
2- Service Balance (SB).
3- Capital Balance (CB).
4- Balance of Payments (BOP).
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مورد بررسی تراز خدمات در اقتصـاد ایـران منفـی    تجویز کند. این در حالی است که در دوره
بوده و تراز سرمایه نیز حول محور افقی نوسان داشته است.

صادرات نفتی)(همراه با1386-1352هايـ روند تراز تجاري ایران طی سال1نمودار 
(میلیون دالر)

رژیم نرخ ارز ،توان اظهار کرد که در ایران چه قبل از انقالب و چه بعد از آنمیت أبه جر
هاي متناوب و ثابت در ارزش پول داخلی، وجـود داشـته اسـت. گفتنـی     ثابت، البته با کاهش

ن اقتصـادي از  است که کاهش در ارزش پول داخلی، اغلب آثار معکوسی بـر متغیرهـاي کـال   
گذاري خصوصی، رشد تولید ناخالص داخلی و تقاضا بـراي پـول دارد؛ در حـالی   قبیل سرمایه
توان به عنـوان  کند که وجود بازار سیاه براي ارز در ایران را می، ادعا می)2003(که ولدخانی 

معیار نماینده و شاخصی براي اطمینان کلی عموم بر عملکرد اقتصاد در نظر گرفت.
سازي نرخ ارز با مشاوره و همفکري صندوق دولت ایران تصمیم به یکسان1372ر سال د

دگانـه در یـک   . موضوع اصلی این سیاست، یکی کردن رژیم نرخ ارز چنگرفتدالمللی پول بین
حـال، هاي زیاد و اساسی بانک مرکزي ایران بود. با این اساس دخالتبرنرخ ارز تعادلی واحد

ل مختلفی از جمله فقدان اختصاص امنیت خالص اجتماعی دولـت در  دالیاین سیاست نیز به
بانـک مرکـزي و زمـان    هوسـیل ه اشتباه بپذیر، اعالم نرخ ارز اساساًسیبهاي آحمایت از الیه

، 1374بنـابراین در اواخـر سـال    نامناسب براي متحد کـردن و یکپـارچگی شکسـت خـورد.    
گیري بر روي ه اداره سیستم نرخ ارز ثابت و سختاران اقتصادي کشور یکبار دیگر بذگسیاست



1389، بهار 3فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 102

این . درتصمیم گرفتندکنندگان در بازار سیاه به منظور عدم انجام معامله در این بازار فعالیت
زمان پلیس و نیروهاي امنیتی، با استفاده از قدرت بازداشـت خریـداران و فروشـندگان بـازار     

سیاه، سعی در کنترل بازار و حذف آن کردند.
ي چنـد نـوع ارز   ادامه داشت و بانک مرکز1380سیستم چندگانه نرخ ارز تا اواخر سال 

صورت یکپارچـه و  ه کنون، سیستم بتا1381که از ابتداي سال کرد. تا اینمتفاوت را اعالم می
کند. در کنار این نرخ رسمی، نرخ آمده و بانک مرکزي یک نرخ ارز واحد را اعالم میواحد در

شود. باید توجه داشت کـه ایـن نـرخ اخـتالف     عنوان نرخ ارز بازار آزاد اعالم میدیگري تحت
هستند.هاي اصلی و مهم کنندهکه در آن عرضه و تقاضا تعیینداردفاحشی با بازارهاي آزاد

. مدل تراز تجاري4
بر اساس مطالعه بهمنی اسـکویی و دیگـران   ،استفاده شده در این مقالهتراز تجاريمدل

تجاري به صورت فـرم خالصـه   ) در مورد مدل تراز2006) و بهمنی اسکویی و وانگ (2006(
طراحی شده است. به طوري که :شریک اصلی تجاري آن،10ایران و جانبه برايشده دو

tt,j3t,j2t,t10t,j uLnRERLnYLnYLnTB  )1(

tjTBمعیار تراز تجاري (1در معادله به صادرات اسمیعنوان نسبت واردات اسمی) به,
جانبـه بـین   نیز به عنـوان نـرخ ارز دو  t,jRERام مطرح شده است. jایران از شریک تجاري

بایـد بیـان   1معادله در 2و 1شود. در مورد ضرایب تعریف میJریال ایران و پول کشور 
فرض در مورد عالئم این دو پارامتر انتظاراتی وجود نـدارد، زیـرا ایـن دو    کرد که به طور پیش

تخمینی مثبت باشـد،  داراي 1رود که پارامتر کامالً تجربی هستند. به طور مثال، انتظار می
ایش واردات از شـرکاي تجـاري منجـر    زیرا افزایش درآمد ملی کشـور ایـران معمـوالً بـه افـز     

افزایش درآمد ملی ایران، به افـزایش تولیـد کاالهـاي جانشـین بـراي      ،بر اینشود. عالوهمی
رو واردات کمتـر از اقتصـاد، رشـد خواهـد داشـت. در      شود و از اینمیمنجر کاالهاي وارداتی 

بـه ایـن   1بـودن  راین منفـی یـا مثبـت    منفی خواهد شد. بنـاب ،تخمینی1نتیجه ضریب
اینکـه شوند و یـا فرما میبستگی دارد که آیا عوامل طرف تقاضا بر طرف عرضه مسلط و حکم

1.شرایط برعکس است

1- Halicioglu (2008).



103ایران و ...تراز تجاري

رود ضـریب  . در نهایت انتظار مـی داراي عالمت مبهم استنیز 2ترتیب ضریب اینبه 
3    مثبت باشد، البته با این شرط که کاهش ارزش پول ملی به افـزایش صـادرات و کـاهش

اید اشاره کـرد کـه   . البته بداردوجودلرنرـ شرط مارشال،دیگرعبارتمنجر شود. بهواردات
منفی باشد. به منظور آزمـون  3رود که مدت انتظار می، در کوتاهJمنحنیبر اساس فرضیه

یابی بـه  بلندمدت وارد شوند. بـراي دسـت  مدت نیز در معادلههاي کوتاه، باید پویاییJمنحنی
هـاي  اي که تحت عنوان روش خودرگرسیونی با وقفهمعادلهانباشتگی تکاین هدف، روش هم

) معرفی شده است، در بـین اکثـر   2001ن و دیگران (شود و توسط پسراشناخته می1توزیعی
قان رواج پیدا کرده است.قمح

انباشتگی بین متغیرها کـه غالبـاً بـه    ) در مورد وجود هم2001(روش پسران و همکاران
هاي اقتصادسـنجی بیشـتري در   انباشتگی مقید نیز معروف است، به طور قطع مزیتروش هم

مشکل درونزا بـودن و نـاتوانی بـراي    اینکهاول:باشتگی داردانمقایسه با دیگر فرآیندهاي هم
) بـه  1987گرنجر (-آزمون فرضیه در مورد ضرایب بلندمدت تخمین زده نشده در روش انگل

مدت در مدل بـه صـورت همزمـان بـا     پارامترهاي بلندمدت و کوتاهدوم اینکهآید. وجود نمی
اقتصادسـنجی، آگـاهی در   شناسـی روشدر ایـن  شوند و سوم اینکـه  یکدیگر تخمین زده می

انباشتگی بین متغیرها و آزمون اولیه در مورد ریشه واحد ضروري نخواهد بود. هممورد درجه
نیازي نیست کـه متغیرهـاي وارد شـده در مـدل     ARDLبه عبارت دیگر در برآورد به روش

نیـز داراي یـک   I)1(یرهـایی از درجـه   همگی انباشته از مرتبه صفر باشند، زیرا چه بسا متغ
2.رابطه همگرایی باشند

به صورت زیر نوشت:ARDLتوان بر حسب روش را می1معادله 

t1t,j81t,j71t,t61t,j5

m

0i
it,ji4

m

0i

m

0i
it,ji3it,ti2

m

1i
it,ji10t,j

vLnRERbLnYbLnYbLnTBbLnRERb

LnYbLnYbLnTBbbLnTB










 







 
)2(

دیگـران بـه   انباشـتگی پسـران و   طول وقفه است. روش همدهندهنشانmبه طوري که 
یـا  Fفرآیند آزمون مقید بودن بر اساس آمارهکهصورت خالصه این گونه طراحی شده است

اسـت. اثـر   ARDLانباشـتگی  بوده و اولین مرحله در روش هـم 3به عبارت دیگر تست والد

1- Autoregressive Distributed Lag (ARDL).
2- Harris and Sollis (2003).
3- Wald Test.
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که بر اساس ضـریب  8bپارامتر اندازه و معناداريبلندمدت کاهش ارزش پول ملی به وسیله
5bشود.نیز نرمالیز شده است، استنتاج می

0bbbb:Hانباشـتگی ( عدم وجود هم،صفرهبر این اساس فرضی 87650  (
0bbbb:Hجانشین (رضیهفبر خالف  87651     آزمون خواهـد شـد. آزمـون (F

مورد استفاده براي ایـن عمـل، داراي توزیـع اسـتاندارد نیسـت. بنـابراین، پسـران و دیگـران         
اند. در یکـی  ) دو مجموعه از مقادیر بحرانی را براي یک سطح معناداري محاسبه کرده2001(

I)1(یگـر همگـی   بـوده و در مجموعـه د  I)0(شود که تمام متغیرها ها فرض میاز مجموعه

رد 0Hفرضـیه محاسبه شده بیشتر از کران باالي مقادیر بحرانـی باشـد،  Fهستند. اگر آماره
محاسبه شده کمتر از کران پایین مقادیر بحرانـی باشـد، آنگـاه هـیچ    Fخواهد شد. اگر آماره

بـین ایـن دو   Fاي بین متغیرها وجود نخواهد داشت. در نهایت اگـر آمـاره   انباشتههمرابطه
کران قرار بگیرد، در ایـن صـورت آزمـون بـدون پاسـخ بـاقی خواهـد مانـد. در حالـت اخیـر          

تـوان از روشـی کـه توسـط کرمـرز، اریکسـون و       مانـد، مـی  که آزمون بدون پاسخ بـاقی مـی  
کننـد کـه عبـارت تصـحیح خطـا      . ایشـان بیـان مـی   عرفی شده است، استفاده کردم1والدود

، بـه  2از معادلـه  2انباشتگی شود. مـدل تصـحیح خطـاي کلـی    تواند عاملی براي ایجاد هممی
صورت زیر قابل بیان است:
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هـاي بـه دسـت آمـده از مـدل      ، باقیمانـده Ec، پارامتر سرعت تعدیل و به طوري که 
است.1انباشتگی تخمین زده شده در معادله هم

، لزوماً داللت بر ثبات ضـرایب تخمـین زده   2انباشتگی به دست آمده از معادله وجود هم
براین آزمون پایداري معرفی شده توسـط  ). بنا1999شده، نیست (بهمنی اسکویی و بروکس، 

مجمـوع  شود، به طوري کـه ایـن آزمـون تحـت عنـوان     نیز به کار گرفته می3برون و دیگران
) CUSUMSQ(هـا باقیمانـده ) و مجموع تجمعی مربعـات  CUSUMها (ماندهتجمعی باقی

1- Kremers, Ericsson and Dolado (1992).
2- Error Correction Model (ECM).
3- Brown et al. (1975).
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هـاي  قابـل محاسـبه هسـتند. آمـاره    1گشـتی ي رگرسـیون باز هـا باقیماندهاست که بر اساس 
CUSUMوCUSUMSQشوند و در مقابل نقاط شکست مدل به طور بازگشتی جدید می

مقادیر بحرانـی دامنهها در این آمارهشوند. در صورتی که نمودار رسم شده به وسیلهرسم می
آمـده از مـدل، باثبـات    به دستفرض کرد که ضرایب توانمعناداري قرار گیرند، میدرصد5

داوري در مورد زمان وقـوع  هستند. مزیت این دو آزمون بدین صورت است که نیازي به پیش
اي است که به دنبال کنترل زمـان وقـوع   ر به گونهوهاي مذکتکانه نخواهد بود و ماهیت روش

تکانه در طول دوره بررسی هستند.
یافتـه  اي تعمیمدر شرایط نااطمینانی، توابع واکنش لحظهJمنحنیبه منظور بررسی اثر 

دهـد کـه نسـبت تجـارت     اند. تابع واکنش نشان مـی از مدل تخمین زده شده، استخراج شده
جاري و آینده، چگونه به انحرافاتی به اندازه یـک انحـراف معیـار در نـرخ ارز واقعـی واکـنش       

اي آن است که نتایج نسـبت بـه مرتبـه   ت استفاده از توابع واکنش لحظهدهند. مزینشان می
بـر ایـن، بـه منظـور بررسـی      متغیرهاي استفاده شده در مدل حساس نخواهنـد بـود. عـالوه    

کـه شـامل   VARیافته از مدلاي تعمیمهاي لحظهها، واکنشمعناداري آماري مقدار واکنش
12اند.ها است، نیز مورد آزمون قرار گرفتهانحراف معیار از واکنش

. نتایج تجربی5
بین ایران و ده شریک برتر 2براي تخمین رابطه 1387-1363هاي ساالنه در دورهداده

هـا و منبـع گـردآوري آنهـا در     تجاري مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت، چنانکـه تعریـف داده    
داراي ریشه واحـد در سـطح بـوده، امـا در     1ها در معادله است تمام سريپیوست ارائه شده 

انباشته از مرتبه یـک  هاي مورد استفاده هماند. به عبارت دیگر، سرياولین تفاضل ایستا شده
))1(I(ها مشخص شده است که هیچ گونـه شکسـت سـاختاري در    هستند و با بررسی سري

ندارد.ها وجود روند داده
هـاي کـاهش ارزش پـول ملـی و ایجـاد      این مقاله، بررسی پویـایی از آنجا که هدف اولیه

3و 2نااطمینانی در آن بر تراز تجاري بوده است، خالصه نتایج مربوط به تخمـین معـادالت   
مدت مربـوط  ، نتایج کوتاه2، در دو قسمت ارائه شده است. در قسمت اول جدول 2در جدول 
تغییرات لگاریتم نرخ ارز حقیقـی  ضرایب با وقفهدهندهخالصه شده است و نشان2به معادله

1- Recursive Regression.
2- Hsing (2005).
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)LnRER است و در قسمت دوم خالصه نتایج مدل (ECM    ارائه شده اسـت. بـه منظـور
استفاده شده است.1، از معیار شوارتز ـ بیزینARDLانتخاب بهترین وقفه در مدل

و ضریب تصحیح خطاLnRERتخمین ضرایب ـ 2جدول
قسمت دومقسمت اول

شریک 
تجاري

تعداد وقفه براي 
LnRER1tEc2R2

SC2
FC2

N2
H

وقفه دووقفه یکفروقفه ص
تاامار

متحده 
عربی

93/0
)06/3(

53/1 -
)2/4-(

49/0
)73/1(

18/0 -
)83/0-(

71/098/1
)16/0(

38/1
)01/0(

22/0
)89/0(

03/0
)87/0(

12/1چین
)63/3(

67/0 -
)44/2-(

04/1
)98/4(

6/0 -
)16/4-(83/019/1

)27/0(
12/0

)73/0(
37/1
)5/0(

59/0
)44/0(

12/0آلمان
)16/1(

81/0 -
)03/7-(-

1-
-87/018/0

)67/0(
42/0

)52/0(
13/0

)94/0(
09/0

)75/0(
جمهوري

کره
12/1

)98/4(
98/0 -

)45/6-(-
1-
-92/01/6

)01/0(
47/1

)22/0(
09/0

)96/0(
24/0

)62/0(

- 02/0ایتالیا
)3/0-(

15/0
)6/1(-1-

-47/036/2
)12/0(

66/3
)06/0(

02/1
)59/0(

03/0
)85/0(

12/0هند
)72/0(

07/0 -
)96/3-(-1-

-
8/096/1

)16/0(
15/3

)08/0(
04/2

)36/0(
61/0

)44/0(

38/0سوئیس
)42/1(

55/1 -
)18/5-(

11/1
)36/4(

74/0 -
)95/4-(

89/035/9
)02/0(

43/0
)51/0(

94/1
)38/0(

44/0
)5/0(

53/0ترکیه
)71/1(

3/1 -
)96/2-(

04/1
)7/2(

.57/0-
)92/3-(

81/09/0
)34/0(

28/6
)01/0(

12/6
)05/0(

12/0
)7/0(

37/0انگلستان
)96/1(

89/0 -
)55/3-(

34/0
)72/1(

1-
-5/03/2

)13/0(
59/0

)44/0(
36/0

)83/0(
71/1

)19/0(

25/0فرانسه
)82/0(

5/0 -
)62/1-(-

1-
-41/01/0

)74/0(
35/0

)56/0(
37/1

)5/0(
57/0

)45/0(

1tEc2مدت، : ضریب تصحیح خطاي کوتاه
SC ،2: آزمون همبستگی سریالی

FC    ،آزمـون تصـریح مـدل :
2
N ،2: آزمون نرمال بودن عبارات خطا

Hمسانی. : آزمون واریانس ه
و در قسمت دوم سطح احتمال است. tارقام داخل پرانتز، در قسمت اول مربوط به توزیع 

هاي تحقیق.منبع: یافته

1- Schwartz – Basin (SB).
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مـدت بـا وقفـه   ، تخمـین ضـرایب کوتـاه   2طور که اشاره شد، قسـمت اول جـدول   همان
دهـد. بـر اسـاس    نشان مـی Jبررسی منحنی) را براي LnRERتغییرات نرخ ارز حقیقی (

بین ایران و شرکاي تجاري آن وجود دارد ، در روابط دوجانبهJنتایج موجود، فرآیند منحنی 
و این مطلب موافق با نتایج تجربی صورت گرفته در این زمینه است. در قسـمت دوم جـدول   

روابط تجاري دوجانبه وجود دارد، زیرا ضـریب  همجمعی، در تمام ، مشخص شده که رابطه3
)Ecm(تصحیح خطا 1t بـر  درصد، از نظر آماري معنادار اسـت. عـالوه   5در سطح معناداري

شود که ضرایب سرعت تعدیل براي اکثر کشورها باال و حتی براي برخی نیـز  این مشاهده می
ثبات بـراي تـراز تجـاري ایـران بـا هـر یـک از        برابر با یک است، به طوري که تعادل پایدار با

تواند در کمترین زمان (حداکثر دو دوره) بعد از مواجه شدن با یک شرکاي تجاري کشور، می
شوك خارجی ایجاد گردد.  

ARDLبهینه در مدلوقفهضرایب بلندمدت بر اساس درجهـ3جدول

نرخ ارزدرآمد خارجیدرآمد داخلیعرض از مبدأARDLدرجهتجاريشریک
ت متحده اامار

عربی
)2،0،0،2(65/259

)01/0(
16/59-

)04/0(
75/35

)01/0(
6/0 -

)004/0(

96/408)2،0،2،1(چین
)02/0(

24/24 -
)07/0(

93/12 -
)02/0(

46/2
)01/0(

5/50)1،0،0،0(آلمان
)11/0(

72/4
)003/0(

33/8 -
)002/0(

7/0 -
)00/0(

21/157)1،2،2،0(مهوري کرهج
)02/0(

05/1
)73/0(

78/14 -
)00/0(

14/0
)51/0(

- 62/7)1،1،0،0(ایتالیا
)9/0(

05/2 -
)07/0(

66/2
)04/0(

12/0
)04/0(

- 2/37)1،0،1،0(هند
)05/0(

4/0
)04/0(

97/2
)02/0(

57/0 -
)004/0(

77/1)2،0،0،1(سوئیس
)99/0(

54/0
)08/0(

67/0 -
)06/0(

7/0 -
)07/0(

62/681)2،2،0،1(ترکیه
)007/0(

37/23 -
)03/0(

46/39-
)02/0(

5/0
)29/0(

41/4)2،0،0،0(انگلستان
)97/0(

3/1
)08/0(

4/1 -
)01/0(

17/0 -
)04/0(

25/174)1،0،0،0(فرانسه
)27/0(

36/0 -
)02/0(

92/14
)04/0(

25/0 -
)04/0(

هاي تحقیق.منبع: یافته
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رابطهظور تحلیل اثر بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاري دوطرفه، ضرایب نرمالیزه شدهبه من
، تنها در مورد تـراز تجـاري دوطرفـه    3، ارائه شده است. بر اساس نتایج جدول 3در جدول 2

بین ایران و کشورهاي چین، جمهوري کره، ایتالیا و ترکیه، ضرایب نرخ ارز حقیقـی مقـداري   
هـاي  است. بر این اساس، در مورد دیگر تراز تجـاري MLوجود شرایط دهدهنمثبت و نشان

توان ادعا کرد که نرخ ارز، اثري بر تراز دوطرفه نداشته است.دوطرفه می
CUSUMSQو CUSUMهـاي مدت، از طریق آزمونمدت و بلندثبات ضرایب کوتاه

خالصه شـده اسـت. بـه    4بررسی شده است و نتایج در جدول 2هاي معادلهماندهاقیبراي ب
، CUSUMSQو CUSUMهـاي  دهـد کـه بـر اسـاس آزمـون     طور کلی نتایج نشان می

اند.مدت و بلندمدت تراز تجاري دوطرفه، باثبات بودهضرایب کوتاه

CUSUMSQوCUSUMتخمینی بر اساسآزمون ثبات ضرایبـ4جدول 

CUDUMCUSUMSQشریک تجاري

باثباتباثباتمتحده عربیامارات

باثباتباثباتچین

باثباتباثباتآلمان

ثباتبیباثباتجمهوري کره

باثباتباثباتایتالیا

باثباتباثباتهند
باثباتباثباتسوئیس

باثباتباثباتترکیه

باثباتباتباثانگلستان

باثباتباثباتفرانسه

هاي تحقیق.منبع: یافته
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اي ، از توابع واکنش لحظهJدر نهایت به منظور بررسی اثر نااطمینانی بر عملکرد منحنی
یک انحراف معیار در متغیر لگاریتم نـرخ ارز  استفاده شده است، به طوري که شوکی به اندازه

وارد شده است و اثر آن بر متغیر لگاریتم تراز تجاري مشاهده شده است. )LnRER(حقیقی
بـین ایـران و شـرکاي    اي بر تـراز تجـاري دوطرفـه   توابع واکنش لحظهدهندهنشان2نمودار 

به جز براي تـراز تجـاري دوجانبـه    Jفرآیند منحنیدهد کهنتایج نشان میتجاري آن است. 
قتصاد ایران و کشورهاي چین و ایتالیا، براي سایر کشورها مورد تأیید قرار گرفته اسـت.  بین ا

هاي ایجاد شده به ویژه دو کشور چین و ایتالیـا، حـاکی از سـاختار    نتایج متفاوت براي شوك
متفاوت روابط تجاري ایران با این کشورها بوده است. این نتیجه بیانگر این واقعیت است کـه  

اي بـراي برقـراري تـراز تجـاري     کننـده ارز و تداوم نااطمینانی در آن، عامل تعییننوسان نرخ
ایران و شرکایش نیست، به طوري که در ایجاد روابـط تجـاري عوامـل غیرقیمتـی تأثیرگـذار      

بوده است.

اي تراز تجاري دوطرفه به شوك نرخ ارزـ توابع واکنش لحظه2نمودار 
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گیري. نتیجه6
در مورد اقتصاد ایران صـورت گرفتـه   Jهاي منحنیشته که در مورد پویاییمطالعات گذ

انـد. ایـن مطالعـه    سازي شده، استفاده و نتایج کلی را ارائه کردههاي جمعیاست، تنها از داده
ري کشور داشـت. بـر   براي اقتصاد ایران و ده شریک برتر تجاJسعی در بررسی وجود فرآیند

مدت و بلندمدت کاهش ارزش ریال ایران بر تراز تجاري دوجانبه بـین  این اساس، اثرات کوتاه
انباشتگی مورد بررسی قرار گرفت.ایران و شریک تجاري کشور، با استفاده از روش هم

بـین ایـران و کشـورهاي امـارات متحـده     Jنتایج تجربی نشان دادند که فرآیند منحنـی  
مورد بررسی در این مطالعـه  ، چین، جمهوري کره و انگلستان بر اساس فرآیند دوجانبهعربی

وجود دارد. عالوه بر این در بلندمدت نیز بر اساس شرط، کاهش ارزش ریال ایران، اثـر قابـل   
انتظاري بر تراز تجاري دوطرفه با چین، جمهوري کره، ایتالیا و ترکیه دارد. به منظور بررسـی  

، به خدمت گرفته شـده  CUSUMSQوCUSUMهايط تجاري دو جانبه، آزمونثبات رواب
مدت تخمینی بـراي تـراز تجـاري دوجانبـه     که نتایج حاکی از ثبات ضرایب بلندمدت و کوتاه

بین ایران و شرکاي برتر تجاري بوده است.
اي مـورد  با استفاده از توابـع واکـنش لحظـه   Jنااطمینانی بر فرآیند منحنیدر ادامه اثر 

به جز براي تـراز تجـاري   Jفرآیند منحنیشد کهبررسی قرار گرفت. بر این اساس، مشاهده 
دوجانبه بین اقتصاد ایران و کشورهاي چین و ایتالیا، براي سـایر کشـورها مـورد تأییـد قـرار      

هـا و  الملل براي برطرف ساختن نااطمینـانی در قیمـت  ر تعاریف اقتصاد بینگرفت. در واقع، د
Jشود، تا متناسب با فرآیند بلندمدت منحنی نرخ ارز بر رقابتی کردن و ثبات بازار تأکید می

بهبود در کسري تجاري و توسعه روابط تجاري ایجاد شود. فقدان تأثیرگذاري عوامـل قیمتـی   
بر روابط تجـاري ایـران شـده اسـت، بـه      Jوجود نرخ ارز تثبیت شده، باعث پویایی فرضیهو 

، شـناور شـدن نـرخ ارز    Jطوري که براي درك بیشتر این پویایی و ثبات بلندمـدت منحنـی  
یابد.ضرورت می
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پیوست
هامنبع داده

ت و صادرات کشور ایران با هر یک از ده شـریک برتـر تجـاري    آمار وارداهاي ساالنهداده
اق بازرگـانی  سالمی ایران و اتـ هاي آمار گمرك جمهوري امورد بررسی در این مطالعه، از داده

اسـتفاده در مـورد   بر این، اطالعات مـورد و صنایع و معادن تهران استخراج شده است. عالوه
بـه دسـت   1،هانیجهاي توسعهافزاري شاخصنرمخهسایر متغیرهاي مورد استفاده نیز از نس

آمده است.

تعریف متغیرها

jTBتراز تجاري ایران با شریک تجاري دهنده، نشانjبه طـوري کـه بـه    ؛ام خود است
به صادرات به این کشور تعریف شده است.jصورت نسبت واردات از کشور 

Yاست.2000هاي ثابت سال ید ناخالص داخلی کشور ایران با قیمت، تول
jY تولید ناخالص داخلی شریک تجاري ،j    هـاي ثابـت سـال    ام کشـور ایـران بـا قیمـت

است.2000
jRERجـاري  نرخ ارز واقعی بین کشور ایران و شریک تدهندهنیز نشانj   ام اسـت کـه

پرداخـت  ام jعبارت از تعداد ریالی است که بـراي خریـد یـک واحـد پـول خـارجی کشـور        
jjTنـرخ ارز حقیقـی، از فرمـول    شود. به منظور محاسبهمی P/)NERP(    اسـتفاده شـده

) 2000کننده در اقتصاد ایران (ثابـت  شاخص قیمتی مصرفدهنده، نشانTPاست که در آن 
نیـز شـاخص   jPام آن و jبـین ایـران و شـریک تجـاري     دوطرفه، نرخ ارز اسمی jNERو 

ام است.j) در کشور 2000کننده (ثابت قیمتی مصرف

1- World Development Indicator (WDI).
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