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 چکيده
مهم ترین متغیرهای کالن و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کالن برای کشورهای در حال  تراز تجاری از

باشد. نرخ ارز که رابطه برابری پول ملی و یا ارزش پول ملی در مقابل پول های بیگانه )اسعار( تعریف  می توسعه
 ؤثرمشود. از آنجا که نرخ ارز  می بر تراز تجاری کشورها شناخته مؤثرد، به عنوان یکی از عوامل کلیدی گردمی

گیرد، عمومی ترین شاخص های نسبی را با یک پول مشترک اندازه میو هزینه قیمت هاتغییر و تحول  ،واقعی
ان دهد. آشفتگی و نوساستفاده شده برای رقابت پذیری است. این شاخص موقعیت رقابتی کشور را نشان می

 عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، علت بی ثباتی بیشتر محسوب از یک طرف مبین ،در عملکرد این شاخص
جهت و میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری از موضوعات بسیار با اهمیت  اینکهشود. با توجه به  می

النه های سابر تراز تجاری ایران و شرکای عمده برای داده مؤثرحقیقی  است، در این پژوهش تغییرات نرخ ارز
 نتایج حاکی از آن است که شده و( بررسی VECMدر قالب مدل تصحیح خطای برداری ) 1122-09دوره 

ر گردد و دتنها برای کشور آلمان منجر به کاهش تراز تجاری می مؤثردر کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز حقیقی 
 گردد. بلند مدت، برای کشور ایتالیا منجر به افزایش تراز تجاری می

 

 (VECM، تراز تجاری، مدل تصحیح خطای برداری )مؤثرنرخ ارز حقیقی  واژگان کليدي :

 JEL : F14, F19طبقه بندي 
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 مقدمه -5

تجارت خارجی اهمیت ویژه ای برای کشورهای جهان دارد، به طوری که اقتصاددانان کالسیک و 

زم تواند دانش و تجربه ال می بخشبرند. این  می نئوکالسیک از آن به مثابه موتور رشد اقتصادی نام

)نوری  برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد و ابزارهای دسترسی به آن را در اختیار کشورها قرار دهد

 .(09: 1101و همکاران، 

ای در روابط تجاری رشد فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب وقوع تغییرات گسترده

 ودر می های اقتصادی کشورها به شمارای ارزی از مهم ترین برنامهبین الملل گردیده و کسب درآمده

به دلیل اثرات متقابل آن با سایر متغیرهای   از این رو نرخ ارز(. 292: 1109)بابا زاده و همکاران، 

 نن همواره مورد توجه سیاستگذاران و مسئوالاقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کال

 . (30: 1130)کازرونی و همکاران،  بوده است پولی کشورها

د و شونرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج یک کشور تعریف می

کند. در حال حاضر  می اهمیت پیدا ،گذارد می به سبب اثری که بر قیمت کاالهای داخلی و خارجی

شد، ارزش پول هر کشور به وسیله ارزهای دیگر یا  می بر خالف گذشته که ارزها بر پایه طال تعریف

 شود و تعیین نرخ ارز با توجه به مقتضیات ملی هرکشورصورت می مجموعه ای از اسعار تعیین و تثبیت

 (. 293: 1109)بابا زاده و همکاران،  گیرد می

قیم ی مستقرار دادن جریان ورود سرمایه، سرمایه گذار تأثیرثبات نرخ حقیقی ارز به دلیل تحت 

 باشد یم خارجی و تجارت مبتنی بر مزایای رقابتی، در توسعه اقتصادی کشورها بسیار تعیین کننده

تغییرات  اینکهاز این رو در بخش تجارت خارجی کشورها آگاهی از  (.112: 1109)همتی و همکاران، 

 -غیر تجاری را متاثر کند)صادراتی و وارداتی( و  تواند قیمت کاالهای تجاری می نرخ ارز تا چه اندازه

ار تواند بسی می -برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال بهبود تراز تجاری خود هستند بویژه

  (.09: 1131)مزینی و همکاران،  مفید باشد

 اتخاذ سیاست های نرخ ارز مناسب در کشورهای در حال توسعه همواره بحث برانگیز بوده است

با تاکید بر مساله عدم اطمینان ناشی از نوسانات نرخ ارز  1دی گریو(. 01: 1130)توکلی و همکاران، 

کند که عدم اطمینان در نرخ ارز به عدم اطمینان  می و اختالل در ساز و کار قیمت و نرخ بهره بیان

 هایرا در زمینه های خودگیریشود. فعاالن اقتصادی تصمیم می در قیمت آتی کاالها و خدمات منجر

 ریزیسازد، پی می تولید، سرمایه گذاری و مصرف بر پایه اطالعاتی که سیستم قیمت ها فراهم

های یریگبینی ناپذیر شوند، کیفیت تصمیمغیر قابل اطمینان و پیش قیمت هاکنند. در صورتی که می

 . (1: 1132)ختایی و همکاران،  یاد شده کاهش خواهد یافت

                                                                                                                   
1. De grave,1993 
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و  اقیمت هثبات سطح  ،از مهم ترین اولویت ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان در واقع یکی

صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک باالیی رو به رو  ،نرخ ارز است. به هنگام نوسانات نرخ ارز

شوند و بسیار دیده شده  است که در این دوره )دوره نوسانات نرخ ارز( این افراد به سمت می

شوند. در صورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست های حمایتی مانند ای داللی ارز سوق داده میه فعالیت

شوند که واردات و صادرات  می هایی در جهت کاهش ریسک، موجبهای بانکی، بیمه و فعالیتکمک

 . (111: 1101)عباسیان و همکاران،  معقول قرار گیرند فراینددر یک 

ن نکته پی برد که در مطالعات مختلف بر حسب تفاوت های موجود توان به ای می از مرور ادبیات

در عواملی چون نوع معیارهای سنجش نوسانات، نوع نرخ ارز، طول دوره مورد بررسی و تواتر آن، 

استفاده از داده های جمعی و غیر جمعی و همچنین رهیافت برآورد مدل، نتایج متفاوت و متضادی 

رت خارجی ایران نیز از ریسک نرخ ارز بر تراز تجاری حاصل شده است. تجاگذاری تأثیردر زمینه نوع 

پذیری از نوسانات نرخ ارز( مستثنی نبوده لذا بررسی نوع اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر  این امر )تأثیر

 یابد. تراز تجاری ایران جهت برنامه ریزی های کالن اقتصادی ضرورت می

 أثیرتتغییرات نرخ ارز، صادرات و واردات به عنوان متغیرهای  تأثیربنابراین هدف این مقاله بررسی 

باشد. روش اصلی به کار رفته در این پژوهش  می گذار بر تراز تجاری ایران در کوتاه مدت و بلند مدت

تصحیح خطا  برای تجزیه و تحلیل رفتار سری های زمانی با الگوهای هم انباشتگی برآورد مدل

(VECM) باشد. این الگو از جمله مناسب ترین روش ها برای آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلند  می

، آزمون ایستایی و برآورد درجه هم انباشتگی فرایندمدت میان متغیرهاست. البته نخستین گام در این 

سی پس از برر وده شده باشدکه در این پژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفا می متغیرها

ایستایی متغیرها، به منظور ارتباط بلند مدت میان متغیرها هم انباشتگی مورد بررسی قرار گرفته و 

 ده است.در قالب الگوی تصحیح خطا برآورد گردی VARدر نهایت با استفاده از روش خود رگرسیونی 

 

 ادبيات موضوع  -2

ای مهم در اقتصاد کشورهای تجارت خارجی همواره مقوله ،از دوران انقالب صنعتی و حتی پیش از آن

آمده و اکنون نیز به نیازی مبرم برای ادامه پیشرفت و تکامل صنعتی  می پیشرفته جهان به شمار

شوک های اقتصادی در  منشأتبدیل شده است. بر خالف این نظریه که معتقد است بازار جهانی 

تواند از طریق انطباق  می و کوچک است، بازارهای داخلیبازارهای داخلی کشورهای در حال توسعه 

عدم تعادل های داخلی را برطرف سازد. به طور کلی هدف اساسی اقتصاد هر  ،با بازارهای جهانی

رشد و توسعه پایدار به مفهوم تعادل داخلی )سطح متعادل بیکاری( و تعادل خارجی )تعادل  ،کشور

متقابل بخش داخلی و بخش خارجی اقتصاد،  تأثیردر نظر گرفتن ها( است. بنابراین با تراز پرداخت
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هرگونه سیاست اقتصادی باید با توجه به این ارتباط متقابل اتخاذ گردد. موفقیت در زمینه تجارت نیز 

 بدون تدوین برنامه ریزی های استراتژیک و برخورد فعال و ارائه راهکارهای دقیق میسر نیست

 . (111: 1101ن، )احمدی شادمهری و همکارا

قسمت عمده درآمد  آنکهنرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایر

مجموعه ای از  ،شود، تغییر نرخ ارز می تأمیندولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی 

تواند  می تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن

بنابراین مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار  .مثبت یا منفی قرار دهد تأثیرعملکرد اقتصاد کشور را تحت 

از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، پس  بخصوصباالیی دارد. این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، 

غیر رسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو نرخی های اقتصادی، جهش نرخ افزایش تحریم

  (.22: 1102)غفاری و همکاران،  اهمیت بیشتری نیز یافته است

الملل مطرح شده  در مباحث تجارت بین 1039در واقع آثار تغییرات نرخ ارز مبحثی است که از دهه 

، کسری تراز تجاری کشورهای بزرگی چون ایاالت 1039است و مورد توجه قرار گرفته است. در طی دهه 

متحده در پاسخ به کاهش شدید ارزش دالر پایداری قابل مالحظه ای از خود نشان داد. در آن زمان علت 

رط داد که ش می که شواهد تجربی نشانشد. در حالی  می لرنر تصور -این امر برآورده نشدن شرط مارشال

کاهش ارزش پول بایستی در جهت  ،لرنر در بسیاری از کشورها برآورده شده بود و در این صورت -مارشال

کاهش کسری تراز تجاری و حرکت به سمت عدم تعادل عمل نماید. در این شرایط تعدادی از اقتصاد دانان 

آمریکا  صوصبخی پایداری کسری تراز تجاری کشورهای صنعتی، به منظور یافتن توضیح قانع کننده ای برا

 «آثار قیمتی تغییرات نرخ ارز»الهای تجاری را که هم اکنون به روابط اساسی بین نرخ ارز و قیمت کا

 .(19: 1109بررسی نمودند )اندیکایی و همکاران،  ،معروف است

دل با ثبات در اقتصاد میسر هنگامی امکان دسترسی به یک تعا ،مطابق نظریه های اقتصادی

خواهد بود که سیاست های ارزی با سیاست های پولی و مالی سازگاری و هماهنگی داشته باشد. 

های دهد که تغییرات تعدیل نشده در متغیرهای ساختاری به همراه سیاست می مطالعات نشان

یافته از مقادیر تعادلی آن ناسازگار پولی و مالی دولت ها، موجب بروز فاصله بین نرخ ارز تحقق 

و از یک س ،شود. آشفتگی و نوسان محسوس در عملکرد نرخ ارز ضمن ایجاد بی ثباتی در نرخ ارزمی

به واسطه ارتباط بازار کاال و بازار پول با بازار ارز نشان  ،مبین عدم تعادل بازار ارز بوده و از سوی دیگر

تواند آثار و پیامدهای هایی در اقتصاد مین عدم تعادلهای اقتصادی است. بروز چنیدهنده عدم تعادل

. جهت و میزان اثرگذاری نرخ (112: 1109)محمد زاده و همکاران،  متعددی از خود بر جای بگذارد

ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل با اهمیتی است که در بسیاری از مطالعات دانشگاهی و نیز 

حوه و تاثر میان آنها، ن تأثیرته شده است. زیرا شناسایی این ارتباط و مطالعات کاربردی به آن پرداخ



 5931 بهار ـاول انزدهم ـ شماره شفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( ـ سال  

 

44 

ماید. نتر میهای کالن اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفافاتخاذ و تدوین سیاست

اری های تجکلید موفقیت سیاست ،درک رابطه بین تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری دیگر، به عبارت

 (.32: 1101همکاران، است )حیدری و 

 

 مبانی نظري -9

بر اساس مبانی تجارت بین الملل از جمله سیاست های ارزی تعدیل کننده، سیاست کاهش ارزش 

)افزایش نرخ ارز واقعی( است. بر اساس نظریه های اقتصادی با اجرای این سیاست، ارزش  پول ملی

برآیند این دو اثر، منجر به بهبود تراز  یابد. بنابراین می صادرات کشور افزایش و ارزش واردات کاهش

رود که یک رابطه مستقیم میان تغییرات  می انتظار ،تجاری کشور مورد نظر خواهد شد. بر این اساس

در بسیاری از مطالعات  1021نرخ ارز و تراز تجاری یک کشور وجود داشته باشد. این موضوع تا سال 

به دنبال کاهش تراز تجاری  1021اشت، ولی از سال تجربی در زمینه تجارت بین الملل کاربرد د

ها لرنر در سایر کشور -شرط مارشال تأییدکشور آمریکا علی رغم کاهش ارزش دالر و به دنبال آن عدم 

، ادبیات جدیدی در آنهاو وخیم تر شدن تراز تجاری این کشورها به دنبال تضعیف ارزش پول داخلی 

 ی در بلند مدت و کوتاه مدت شکل گرفت. ارتباط با تبیین رفتار تراز تجار

اثرات بلند مدت  صرفاًدر واقع آنچه که توسط محققان مطرح گردید این بود که در نظریه ها 

کاهش ارزش پول بر تراز تجاری کشورها نشان داده شده و تحلیل اثرات کوتاه مدت آن ارائه نشده 

 کهآنبه دلیل  ،ارزش پول ملی در کوتاه مدتاین طور عنوان کردند که با کاهش  ،است. بر این اساس

حجم صادرات و واردات قابلیت تعدیل آنی نسبت به این تغییر را ندارند، تراز تجاری کاهش یافته و 

مصرف کنندگان زمان الزم برای تشخیص تغییر در موقعیت رقابتی بین  اینکهدر بلندمدت به دلیل 

راتی، زمان الزم جهت گسترش ظرفیت، تهیه تجهیزات المللی و همچنین تولیدکنندگان کاالهای صاد

توان گفت که این  می یابد. در حقیقت می جدید و مواد خام را خواهند داشت، تراز تجاری افزایش

تفاوت در واکنش زمانی تراز تجاری نسبت به کاهش ارزش پول داخلی، منجر به بروز پدیده منحنی 

 (. 112: 1101)احمدی شادمهری و همکاران، جی گردید 

به طور کل چنانچه بخواهیم تنها بر رابطه متقابل نرخ ارز و تراز تجاری متمرکز شویم، دو رویکرد 

 (.J) رویکرد منحنی جیلرنر و  -شرط مارشالرویکرد  کلی مطرح است:

ن مجموع کشش های در صورت بزرگ تر از یک بود ،لرنر -طبق شرط مارشال در رویکرد اول

کاهش ارزش پول دارای اثر مثبت بر تراز تجاری کشور است و در صورت کوچک تر ، صادرات و واردات

توان با اعمال سیاست افزایش ارزش پول تراز تجاری را بهتر  می از یک بودن مجموع این کشش ها،

در این شیوه اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری به میزان کشش های صادرات و  ،کرد. به این ترتیب
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شکل، با کاهش  Jدر رویکرد دوم، طبق منحنی   (. 20: 1130)قطمیری و همکاران، سته استواردات واب

(، اما در کوتاه Jشاخه صعودی رود تراز تجاری بهبود یابد ) می ارزش پول داخلی در بلند مدت انتظار

جود و تأیید(، در صورت Jشاخه نزولی تراز تجاری دچار افت خواهد شد ) مدت این اتفاق نمی افتد و

لرنر برقرار نبوده، اما در بلند مدت برقرار  -توان گفت که در کوتاه مدت شرط مارشال می شکل Jمنحنی 

 (.129: 1101 )محمدی و همکاران، است

ند، کطرفداران کاهش ارزش پول معتقدند که تضعیف پول ملی ابتدا تراز حساب جاری را بدتر می

صادرات و واردات تغییر نمی کند ولی واردات نسبت به چون با تضعیف پول ملی مقدار حقیقی حجم 

 تقیماًمستواند افزایش نرخ ارز می ،شود. در واقع می شود و لذا وضعیت تراز تجاری بدتر می قبل گران تر

ان برای صنایعی که تولیداتش بویژهقرار دهد و هزینه های تولید را  تأثیرقیمت کاالهای وارداتی را تحت 

باال ببرد. در بازارهایی که سرعت تعدیل قیمت باال است  ،خارجی وابستگی زیادی داردبه مواد اولیه 

 ی واردات به سرعت به تغییرات ارزش پول رایج واکنش نشانقیمت هامانند بازار کاالهای تجاری، 

دهد. یعنی ممکن است تغییرات نرخ ارز به طور کامل و یا به سرعت در قیمت های واردات منعکس  می

مصرف کنندگان نسبت به تضعیف پول ملی واکنش  ،هم تولیدکنندگان و هم ،ولی با گذشت زمان شود

نشان داده و مقادیر صادرات و واردات بر اساس قیمت های نسبی کاالها شروع به تعدیل کرده و وضعیت 

 تأثیراری از تجتضعیف پول ملی با وقفه های زمانی بر تر ،نهد. به عبارت دیگر می تراز تجاری رو به بهبود

 (. 20: 1130)کازرونی و همکاران، گذارد می

( وجود وقفه زمانی در اثرگذاری مثبت سیاست تضعیف پول بر تراز 1021) 1جونز و رومبرگ

دانند و عواملی نظیر وقفه تشخیص، وقفه تصمیم گیری، وقفه تحویل،  می تجاری را در چندین عامل

 (. 19: 1130 )معماریان و همکاران، کرده اند وقفه جایگزینی و وقفه تولید را مطرح

 کنند که تغییر نرخ ارز بر روی تراز تجاری دو اثر( عنوان می2991) 2کروگمن و آبستفلد

این اعتقاد وجود دارد که در عملکرد کوتاه مدت، اثر قیمتی بر اثر  ،اثر قیمتی و اثر مقداری. در کل

شرط مجموع کشش های  اینکهه در عملکرد بلند مدت، با فرض در حالی ک کند،مقداری غلبه می

شود و اثر مقداری بر اثر  می وضعیت بر عکس ،لرنر برقرار باشد -صادرات و واردات یا شرط مارشال

 ،بدیا می هنگامی که ارزش پول یک کشور کاهش ،به بیانی دیگر (.20: همان)قیمتی غلبه خواهد کرد 

 :یکدیگر تفکیک کردتوان از  می را زیر دو اثر

، لذا اثر واردات بر حسب پول ملی گرانتر و ،صادرات بر حسب پول خارجی ارزانتر اثر قيمت:

 شود.قیمت موجب بدتر شدن حساب جاری کشور مورد نظر می

                                                                                                                   
1. Junz & Rhomberg 

2. Krugman & Bstfld 
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موجب تشویق صادرات و افزایش حجم صادرات  ،شود می این حقیقت که صادرات ارزانتر اثر مقدار:

موجب بهبود  ،و اثر مقدار ،موجب کاهش حجم واردات ،شود می و این حقیقت که واردات گرانتر شده

 .دارد گیوابست ،گردد. اثر خالص به اینکه اثر مقدار مسلط است یا اثر قیمت می حساب جاری

ی صادرات و واردات و به طور قیمت هااز طریق ، به طور مستقیم، تغییرات نرخ ارز بنابراین

نه مواز ،ی اسمیقیمت هااز طریق عکس العمل حجم صادرات و واردات نسبت به تغییر  ،قیمغیرمست

 ،پس طبق قوانین اقتصادی (.0: 1109)پدرام و همکاران، دهد می قرار تأثیرتجاری اسمی را تحت 

ت که در بلندمدت کاهش ارزش پول رابطه میان نرخ ارز و تراز تجاری از لحاظ تئوری به گونه ای اس

کی از ی ،مثبتی بر تراز تجاری داشته باشد و این سیاست تأثیرتواند  می ()افزایش نرخ ارز واقعی

رابطه میان نرخ ارز و  ،های جبران کسری تراز تجاری است، اما از لحاظ تجربی در بسیاری موارد راه

 تراز تجاری خالف نظریات اقتصادی و حتی مبهم است.

 

 پژوهش پيشينه  -9

ه از چمورد بررسی قرار گرفته و آن تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری برای بسیاری از کشورهارابطه بین 

عدم وجود یک اجماع کلی در ارتباط با موضوع است. مطالعات داخلی  ،آید می مجموع این مطالعات بر

گرفته است. بیشتر مطالعات بر واردات و صادرات به صورت  محدودی در زمینه تراز تجاری صورت

 مجزا متمرکز شده اند. 

: ایران دوست و توان در این زمینه یافت از جمله می در مقابل مطالعات خارجی گسترده ای

)صادرات و واردات( سوئد  به بررسی تراز تجاری، ( با استفاده از آزمون هم انباشتگی2990همکاران )

تحقیق آشکار ساخت که  ند. نتایجه اپرداخت  2991تا  1009با شرکای عمده تجاری برای دوره 

 رتأثیافزایش نرخ ارز بر صادرات سوئد به کشورهای دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ و آمریکا 

 منفی گذارده است.  تأثیرمثبت و بر نروژ و انگلستان 

اثر تغییر در نرخ ارز بر جریان تجارت "با عنوان در مقاله ای  (2991بهمنی اسکویی و همکاران )

ند که تغییر نرخ ارز بر صادرات و واردات ه امطرح کرد ،"میان کانادا و شرکای عمده تجاری هدو طرف

 تأثیرس س، آمریکا و انگلییکانادا به کشورهای استرالیا، آلمان، هلند، ایتالیا، مالزی، هند، اسپانیا، سوئ

 مثبت دارد. 

اثر کاهش ارزش  2991تا  1022دوره ای کشور غنا برای هبا استفاده از داده (Agbola, 2005)آقبوال 

دهد که کاهش ارزش پول  می پول داخلی این کشور بر روی تراز تجاری را بررسی کرد. این پژوهش نشان

با استفاده  (Anil & homas, 2002) کند. آنیل و توماس می تراز کشور غنا را بدتر ،داخلی در بلند مدت

( به بررسی عوامل تعیین کننده IRFتوابع عکس العمل ضربه )از روش هم انباشتگی، مدل تصحیح خطا و 
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 1003ی فصلی دوره ها تراز تجاری کشورهای آسیای جنوبی در کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از داده

این  و تراز تجاری مؤثرپرداختند. نتیجه بیانگر وجود رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین نرخ ارز  1031تا 

 کشورها است. 

، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ واقعی ارز را روی تراز تجاری (Onafowora, 2003) انافوورا

با کشورهای ژاپن و  آنهاسه کشور آسیایی تایلند، مالزی و اندونزی در تجارت دو جانبه هر یک از 

نتایج برای کشورهای اندونزی و مالـزی در  آزمون کـرد.  VECMآمریکا با استفاده از یـک مـدل 

با دو کشور ژاپن و آمریکا و برای کشور تایلنـد در تجـارت این کشور تنها با  آنهاتجـارت دو جانبه 

 کرده است.  تأییددر کوتاه مدت را  Jکشور آمریکا وجود پدیده منحنی 

ت واقعی نرخ ارز و تراز دو نوسانا"در مقاله  (Koray & lasterapes, 1989)کوری و الستراپس 

آیا نوسانات نرخ "در مقاله  (Chowdhary, 1993) و چودری "VARجانبه آمریکا بر اساس روش 

نوسان پذیری نرخ ارز، به کاهش  اینکهشواهدی را مبنی بر  "کند؟ارز جریان تجارت را متوقف می

 . مطرح نمودند ،شود می حجم تجارت بین المللی منجر

ی ها ی سری زمانی سالها با استفاده از داده (Subranak.samanta, 1998)سوبرانا سامانتا 

گذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ اثر به مطالعه شدت و نحوه ،کشور هند 1030تا  1011

برای یکی ی تحقیق خود را بر اساس دو مدل )ارز بر صادرات و واردات این کشور پرداخته است. و

هریک از این دو مدل به طور جداگانه برای دو مقطع زمانی  و( بنا نهاده درات و دیگری برای وارداتصا

دهد که نوسانات نرخ ارز تنها  می نتایج برآوردها نشان وکوتاه مدت و بلند مدت تخمین زده شده 

 واردات کوتاه مدت را متاثر ساخته است. 

به بررسی عدم « ر عدم اطمینان نرخ ارز بر صادراتاث»در مقاله  (Bynar O., 1999) باینار ازبی

 پرداخته است. نتایج نشان GARCHاطمینان نرخ ارز بر صادرات کشور ترکیه از طریق مدل 

داری بین واردات در حالی که رابطه معنی ،باشد می دهدکه صادرات متاثر از عدم اطمینان نرخ ارز می

تواند زیان آور رات بی ثباتی نرخ ارز بر تراز تجارت خارجی میو عدم اطمینان نرخ ارز وجود ندارد و اث

 باشد. 

در کار تجربی خود برای  (Bahmani-Oskoee & Brooks, 1999)بهمنی اسکویی و بروکز 

استفاده  ARDLبررسی اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری کشور آمریکا از روش اقتصاد سنجی 

ولی  ؛قرار دادند تأییدنمودند و اثر بلند مدت و مثبت کاهش ارزش دالر را بر تراز تجاری آمریکا مورد 

 قرار نگرفت.  تأییداثر کوتاه مدت و منفی این سیاست بر تراز تجاری مورد 

تغییرات  تأثیربا بررسی  (Bahmani-Oskoee, Goswami, 2004)بهمنی اسکویی و گوسوامی 

به این نتیجه رسیدند که افزایش نرخ  ،شریک عمده تجاری این کشور 0رز بر صادرات ژاپن به نرخ ا
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فرانسه،  مثبت و بر تأثیر ،ارز بر صادرات ژاپن به کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا، سوئیس و آمریکا

 معکوس داشته است.  تأثیرآلمان، هلند و انگلستان 

-1000ی فصلی دوره ها با استفاده از داده (Wilson, P. & Tat, K. C, 2001) ویلسون و تات

تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری میان دو کشور سنگاپور و کانادا کردند.  تأثیراقدام به بررسی  1029

 حاکی از بی اثری نوسانات ارزی بر تراز تجاری این دو کشور است.  آنهانتایج تحقیق 

با استفاده از مدل هم انباشتگی  1000مقاله ای که در سال  در (Tambi, 1999)امانوئل تامبی 

تغییرات نرخ ارز بر صادرات سه محصول عمده صادراتی  تأثیربه بررسی  ،و مکانیسم تصحیح خطا

عامل بر  اینبخش کشاورزی کامرون یعنی کاکائو، قهوه و پنبه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

 منفی دارد. تأثیر ،صادرات کاکائو و پنبه

 :استاین موارد  ،از جمله مطالعات تجربی که در ایران صورت گرفته 

ی ها آثار کوتاه مدت و بلند مدت تکانه" ( در مطالعه ای با عنوان1130معماریان و همکاران )

، رفتار تراز تجاری "(VECMبر اساس یک الگوی  J آزمون پدیده منحنیارزی بر تراز تجاری ایران )

نمودند. نتایج  در برابر شرکای تجاری عمده با استفاده از آمارهای سری زمانی فصلی بررسیایران را 

 ؤثرمو متغیر نرخ ین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت ب

 واقعی ارز تعیین کننده نوسانات تراز تجاری کشور شناخته شده است. 

 1111-1131تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات در ایران طی دوره  ( به1130دادگر و نظری )

اخالص اثر تولید ن ،با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری پرداختند. بر اساس نتایج این تحقیق

ی نسبی بر واردات منفی بوده ها ولی اثر قیمت ؛مثبت ،داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی بر واردات

 است. 

( به بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی 1101محمدی و همکاران )

شکل( با بهره گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری و توابع واکنش ضربه در دوره  J)منحنی 

پرداختند. نتایج نشان دهنده واکنش منفی و معنادار تراز تجاری نسبت به  1000-2993زمانی 

 نرخ ارز در بلند مدت بوده است. افزایش 

، تولید، صادرات و واردات ها ( به بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت1101فوالدی )

ی مختلف اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پرداخته و نتایج بیانگر آن است که ها بخش

-می تأثیرت و کاالهای کشاورزی بیش از همه بر کاالهای بخش خدما ،ی تغییر نرخ ارزها سیاست

( به بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران طی 1133گذارد. احسانی و همکاران )

پرداختند.  ARDLجوسیلیوس و روش  -با استفاده از تکنیک جوهانسون  1113-1131های سال

 صادرات غیر نفتی بوده است.ی تحقیق بیانگر اثر مثبت و منفی بی ثباتی آن بر ها یافته
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اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات نرخ ارز بر "( در مطالعه ای با عنوان 1101بابازاده و همکاران )

به این  1130تا  1132ی ها در فاصله سال "ها در قالب الگوی تصحیح خطای برداریسودآوری ارزی بانک

 اثر منفی بر سود آوری ارزی دارد.  ،عیت باز ارزینتیجه رسیدند که تغییرات نرخ ارز و تغییرات وض

با استفاده  1113-1120( تابع تقاضای واردات در ایران را طی دوره 1139فرحبخش و محرابیان )

از مدل خود همبستگی برداری مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که درآمدهای نفتی و تولید 

ی نسبی و اثر منفی و بلند مدت بر ها لند مدت بر قیمتناخالص داخلی بدون نفت اثری مثبت و ب

 تقاضای واردات دارند. 

( رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران را تحت شرایط محدودیت ارزی 1130قنبری و همکاران )

گرنجر و الگوی خود توضیح برداری مورد  -ی انگلها با استفاده از روش 1113-1130ی ها برای سال

 ی نسبی و پسها نشان داد که قیمت ،دادند. نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاه مدتارزیابی قرار 

گذار بر تقاضای واردات داشتند و تأثیردرآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای  ،از آن

 رابطه تعادلی وجود دارد. ،در بلند مدت بین تقاضای کل واردات و متغیرهای اصلی آن

 

 تصريح مدل -1

 و روش شناسی  ها داده .5-1

در نظر گرفته شده و از آمار و اطالعات  1109تا سال  1122دوره مورد نظر در این مطالعه از سال 

تراز  گذار برتأثیرهای عمده از تحقیق استفاده شده است. متغیری مورد نیها ساالنه برای پردازش داده

 باشد. می مؤثرتجاری، صادرات، واردات و نرخ ارز حقیقی 

Y = f (xkt, mkt, ekt )                           e: نرخ ارز حقیقی مؤثر 

Y: تراز تجاری                                    t: زمان 

X: صادرات                                       k: کشور 

m: واردات 

 دو متغیر صادرات و واردات با تراز تجاری مشکل همخطی ایجاد ،در برآورد مدل اینکهبا توجه به 

مدل فوق را تفکیک نموده و تراز تجاری را تابعی از واردات و نرخ ارز حقیقی  ،کند، برای رفع آن می

 م:کنیگیریم  و به فرم زیر تعریف می می در نظر مؤثرو تابعی از صادرات و نرخ ارز حقیقی  مؤثر
)kt , ektY=f (m                               )kt , ektf (x = Y 

از سایت بانک جهانی و آمارهای مربوط به صادرات و  مؤثرآمارهای مربوط به نرخ ارز حقیقی 

واردات و تراز تجاری از سایت گمرک جهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی استخراج شده است. پس 

ات کوتاه مدت و تأثیربه بررسی  ،ی مورد نیاز تحقیقها دادهاز جمع آوری آمار و اطالعات و پردازش 
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بر تراز تجاری ایران در مقابل شرکای عمده تجاری بر اساس رویکرد  مؤثربلند مدت نرخ ارز حقیقی 

VAR   در قالب یک مدلVECM  .پرداخته شده است 

روی مقادیر تفاضل گیری شده متغیرها به  VARعبارت است از تخمین  VECMدر واقع مدل 

ته ی رابطه هم انباشها عالوه افزودن یک جزء تصحیح خطا به متغیرهای توضیحی که شامل باقی مانده

 باشد.  می کننده

مدل تصحیح خطای برداری را برای اولین بار به ادبیات اقتصادی معرفی کرد. این مدل  1فیلیپس

ی پول مورد استفاده های مربوط به مصرف و تقاضاان در تحلیلرهمکاو  2که بعدها توسط هندری

 ،ی تصحیح خطای برداریها رود. مبنای آماری استفاده از مدلهای پویا به شمار میجزء مدل ،گرفت

امکان تعیین  ،ی پویای تصحیح خطای برداریها وجود همجمعی بین متغیرهای اقتصادی است. مدل

رفتار کوتاه مدت متغیرها را به  ها سازند. این مدل می زا را مهیامتغیرهای درونوابط بلند مدت بین ر

دهند که چگونه عدم تعادل مربوط به روابط تعادلی  می و نشان ،مقادیر تعادلی بلند مدت آنها ربط

ه فرد ی منحصر بها گذارد. این ویژگی می تأثیر آنهابلند مدت متغیرها بر تغییرات پویای کوتاه مدت 

ی ساختاری و غیر ساختاری اقتصاد سنجی ها را از سایر مدل آنهای تصحیح خطای برداری که ها مدل

به سرعت رشد تکاملی خود را تجربه  1009در دهه  ها باعث شده است تا این مدل ،سازد می متمایز

 کنند. 

زمانی بر فرض ی معمول اقتصاد سنجی در تخمین ضرائب الگوهای سری ها استفاده از روش اصوالً

مانایی متغیرهای الگو مبتنی است. در الگوی تصحیح خطای برداری که از الگوهای خود توضیح برداری 

شود و  می جهت مانا نمودن متغیرهای نامانا از مفهوم همجمعی بهره گرفته ،رود می همجمع به شمار

 گردد. می ظاطالعات مربوط به روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها نیز در مدل حف

( به شکل زیر معرفی Lutkephol, 2005فرم کلی الگوی تصحیح خطای برداری توسط لوتکپل )

 شده است:
  Γ0∆yt =∝ β ́yt−1 + Γ1∆yt−1 + ⋯ + Γρ−1∆yt−ρ+1 + β0xt + ⋯ + βρxt−q + CDt + μt  

 

است که سرعت تعدیل به سمت تعادل  "ضریب سرعت تعدیل" k×rماتریس  ∝ ،در این رابطه

همجمعی است که نشان دهنده بخش بلند مدت مدل  k×rماتریس   βدهد.  می بلند مدت را نشان

نیز بردار اجزاء خطای اختالل خالص با  μtضرایب کوتاه مدت و   k×kماتریس  Γ𝑗باشد. می

 E(μtμt
́ ) = μ  (.29: 1101)شریفی رنانی و همکاران،  است   

                                                                                                                   
1. Phillips 

2. Hendry 
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ضروری است  ،باشد می زمانی یها ی مورد استفاده در این مقاله از نوع سریها از آنجا که داده

استفاده گردد. با توجه به  ،افزارهای اقتصاد سنجی که به این منظور خاص تهیه شده اندتا از نرم

انتخاب شده است. مزیت خاص این نرم افزار در سهولت  STATAنرم افزار  ،افزارهای موجودنرم

الگوی خود توضیح  مانی خصوصاًی سری زها استفاده و همچنین دقت و امکانات فراوان در تحلیل

 باشد. می برداری و تصحیح خطای برداری

ابتدا الزم است تا از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای  ،برای تشکیل الگوی تصحیح خطای برداری

را با استفاده از جزء اخالل  VECMاطمینان حاصل کنیم تا بتوانیم الگوی  VARمورد استفاده در الگو 

 VARک باید از ی ،رابطه بلند مدت تشکیل دهیم. اگر رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود نداشته باشد

م آیا متغیرهای یاد شده در بلند مدت با ه اینکهاستفاده کرد. به منظور تعیین  ها تفاضلی برای تحلیل

دهیم. شرط اول در وجود رابطه د را روی متغیرها انجام میابتدا آزمون ریشه واح ،در ارتباط هستند یا نه

گاه شود آن تأمینمتغیرهای الگو دارای مرتبه انباشتگی یکسان باشند. اگر شرط اول  :بلند مدت این است

ل تا جایی است که مشک ها پردازیم و تعداد این وقفه می VARبه تعیین تعداد وقفه بهینه برای الگوی 

را با تعداد وقفه  VARسپس الگوی  .یک از معادالت رفع شودی اخالل در هر خود همبستگی اجزا

وسیلیوس ی -استفاده از روش یوهانسونبهینه تشکیل و آزمون هم انباشتگی )وجود رابطه بلند مدت( را با 

را تشکیل داد. در   VECMتوان الگوی  می ،وجود رابطه بلند مدت تأییددهیم. در صورت  می انجام

یری بخشی با تفاضل گ ،واقع اگر متغیرهای مدل در سطح پایا نباشند و با یک بار تفاضل گیری پایا شوند

کند و اطالعات سطح را وارد  می دهیم. مدل تصحیح خطا این مشکل را حل می از اطالعات را از دست

حیح تواند توسط یک مدل تص می همیشه ی این رابطه غیر تعادلی کوتاه مدتینماید. پویا می رگرسیون

 مرتبط وتاه مدت و بلند مدت دو متغیر راخطا توضیح داده شود و همچنین این مدل رفتارهای ک

 سازد.  می

 ،نهاآبنابراین به منظور ارتباط دادن رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها با تغییرات کوتاه مدت 

مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی تصحیح خطای برداری  VECMالگوی تصحیح خطای برداری 

 ) ECMو جزء اخالل رابطه بلند مدت  VARبا تفاضل گیری از متغیرهای مورد استفاده در الگوی 

یکی کمتر از الگوی  ،در الگوی تصحیح خطای برداری ها شود. همچنین تعداد وقفه می ساخته ( 1-

VAR است. الگویVECM  صورت زیر است: مورد نظر به 

D ( tb) = C + ∑ βiL
i

m

i=1
D(tb) + ∑ δjL

jD(M or X) + ∑ μkLkD(er) +  ʎ ECM(−1)

m

k=1

m

j=1

 

نشان دهنده شدت اثرگذاری  kو   jو  iعملگر وقفه، ضرایب  Lتعداد وقفه بهینه،  m ،که در آن

تفاضل مرتبه اول تراز تجاری  D ( tb)متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در هر یک از معادالت است. 
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 مؤثرتفاضل مرتبه اول نرخ ارز حقیقی  D(er)تفاضل مرتبه اول واردات یا صادرات و  D(M or X)و 

 باشد. می جزء اخالل رابطه بلند مدت ECM(−1)و 
 

 نتايج تجربی. 2-1

 آزمون مانايی (الف

ی سری زمانی بر فرض ها ی معمول اقتصاد سنجی در تخمین ضرایب الگوها استفاده از روش اصوالً

ست ممکن ا ،متغیرهای الگو مبتنی است. در صورتی که متغیرهای سری زمانی نا مانا باشندمانایی 

 ضریب تعیین باال باشد و نتایج غلطی از میزان ارتباط متغیرها استنباط شود. 

پردازیم. در صورت وجود ناپایی در  می در این پژوهش ابتدا به بررسی و ضعیت ناپایایی متغیرها

 ی زمانی ناپایا صورتها که با استفاده از این سری -های اقتصاد سنجیصل از روشنتایج حا ،متغیرها

تواند به برآورد نادرست و رگرسیون جعلی منجر شود. بدین روی برای بررسی ایستایی  می -پذیرد می

 .، استفاده شده است(ی ایستاییها از معتبرترین آزمون)متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 
 

  آزمون همجمعی و برآورد الگو ب(

توان آزمون یوهانسون و  می آنهای مختلفی وجود دارد که از میان ها آزمون ،برای بررسی همگرایی

شود. در صورتی که  می ( استفاده1001گرنجر را نام برد. در این تحقیق از آزمون یوهانسن ) -انگل

د و بلند مدت بین متغیرهای مور رابطه تعادلیتوان گفت که  می ،همجمعی بین متغیرها تعیین گردد

نظر بر قرار است. پس از تشخیص و برآورد بردارهای همجمعی، معنی دار بودن  ضرایب مورد بررسی 

 تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری تأثیربراساس نتایج برآورد الگو در مورد  ،قرار گرفته است. در نهایت

ی همجمعی و تعیین تعداد روابط ها تحلیل گیری به عمل آمد. تصمیم ،ایران با شرکای تجاری عمده

باشد تا می VARسیلیوس مستلزم تعیین وقفه بهینه در الگوی وج -بلندمدت به روش جوهانسون

 تضمین کند که جمالت خطای مربوط به الگو نوفه سفید و در نتیجه پایا هستند. 

( HQC(، حنان کوئین )SBC) بیزین (، شوارتزAICبرای این منظور از معیارهای اکائیک )

ی بهینه در الگو و شناسایی درجه انباشتگی ها است. پس از مشخص شدن تعداد وقفه شدهاستفاده 

 به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها ،وسیلیوسج -متغیرها با استفاده از روش یوهانسون

ر شود. د می ویژه و آزمون اثر استفاده پردازیم. برای نیل به این مقصود از دو آماره حداکثر مقدار می

نبود رابطه هم انباشتگی در مقابل وجود یک رابطه  :فرضیه صفر»ه به ترتیب آزمون حداکثر مقدار ویژ

وجود یک یا کمتر از یک رابطه هم انباشتگی در مقابل وجود دو رابطه هم »و « هم انباشتگی

فرضیه صفر نبود رابطه هم انباشتگی در »تیب شود. در آزمون اثر نیز به تر می آزمون« انباشتگی

ی وجود یک یا کمتر از یک رابطه هم انباشتگ»و « مقابل وجود یک یا بیشتر از یک رابطه هم انباشتگی
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های آزمون مربوط شود. اگر آماره می آزمون« در مقابل وجود دو یا بیشتر از دو رابطه هم انباشتگی

ن شود. بدی می درصد بیشتر باشد، فرضیه مقابل پذیرفته 1سطح  به این متغیرها از مقدار بحرانی در

 آید.  می ترتیب تعداد بردارهای هم انباشتگی به دست

در  ها حداکثر تعداد رتبه برای هرکدام از رگرسیون ،اثر آزمون جوهانسون λبراساس شاخص 

شد.  تأییدوجود حداقل یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل  وده بو( 1جدول ) درصد 1سطح 

 ( برآورد شود. VECMالگوی تصحیح خطای برداری ) تأثیرتحت  ها الزم است این رابطه ،از این رو

 )رتبه همگرايی يکسان(نتايج آزمون جوهانسون  .5جدول 

 درصد( 1)مقدار بحرانی  ردیابی آماری مقدار ویژه حداکثر تعداد رتبه نام کشور

 برزیل
 20803 2189321 9 9 واردات
 9 9 9 9 صادرات

 چین
 9 9 9 9 واردات

 11821 280302 9831112 1 صادرات

 انگلستان
 20803 2382321 9 9 واردات
 11821 1181210 9822212 1 صادرات

 فرانسه
 20803 2381222 9 9 واردات
 9 9 9 9 صادرات

 هند
 20803 2080022 9 9 واردات

 20803 9 9 9 صادرات

 ایتالیا
 11821 081201 9839329 1 واردات
 11821 083312 9802033 1 صادرات

 ژاپن
 20803 2281199 9 9 واردات
 20803 2281199 9 9 صادرات

 کره
 11821 1282012 9803920 1 واردات

 11821 1081911 9803011 1 صادرات

 روسیه
 20803 2981201 9 9 واردات

 20803 2981201 9 9 صادرات

 آلمان
 11821 289221 9802211 1 واردات
 11821 080222 9802211 1 صادرات

 امارات
 20803 1280210 9 9 واردات

 20803 2189321 9 9 صادرات

 ی تحقیقها خذ: یافتهأم

نشان دهنده اثرات کوتاه مدت  ،ی دارای مرتبه اولها رابطه ،با توجه به نتایج آزمون جوهانسون

ی دارای مرتبه صفر فاقد هرگونه اثر کوتاه مدت و بلند ها در صورتی که رابطه ؛باشد می و بلند مدت

در بخش  ،در بخش واردات و هماین کشورهای آلمان، ایتالیا، کره، هم مدت بین متغیرها است. بنابر
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دارای روابط کوتاه مدت و بلند مدت  ،راتدر بخش صاد صرفاًصادرات و کشورهای چین و انگلستان 

 اند. شناخته شده

 شده است.( گزارش 1( و )2) کشورهای فوق در جدولنتایج برآورد اثرات کوتاه مدت و بلند مدت 

 مدتبرآورد اثرات کوتاه  .2جدول 

 جهت اثر اثر معنی داری متغیر مدل نام کشور

 آلمان

 با واردات
 منفی بی معنا واردات

 مثبت بی معنا ارزنرخ 

 با صادرات
 منفی بی معنا صادرات

 منفی معنا دار نرخ ارز

 ایتالیا

 با واردات
 منفی بی معنا واردات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 با صادرات
 منفی معنا دار صادرات

 مثبت بی معنا نرخ ارز

 کره

 با واردات
 مثبت معنا دار واردات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 با صادرات
 منفی بی معنا صادرات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 با صادرات چین
 منفی معنا دار صادرات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 با صادرات انگلستان
 مثبت بی معنا صادرات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 ی تحقیقها خذ: یافتهأم
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 بلند مدتبرآورد اثرات  .9جدول 

 جهت اثر اثر معنی داری متغیر مدل نام کشور

 آلمان

 با واردات
 مثبت معنا دار واردات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 با صادرات
 مثبت معنا دار صادرات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 ایتالیا

 با واردات
 مثبت معنا دار واردات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 با صادرات
 مثبت معنا دار صادرات

 مثبت دارمعنا  نرخ ارز

 کره

 با واردات
 مثبت معنا دار واردات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 با صادرات
 منفی معنا دار صادرات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 با صادرات چین
 منفی معنا دار صادرات

 مثبت بی معنا نرخ ارز

 با صادرات انگلستان
 مثبت معنا دار صادرات

 منفی بی معنا نرخ ارز

 ی تحقیقها خذ: یافتهأم

 

سال برای کشورهای آلمان،  10روند زمانی متغیرها طی  ،بنابراین با توجه به نتایج جداول فوق

دهد که رابطه بین صادرات، واردات و نرخ  می نشان ،ت و وارداتاایتالیا و کره در هر دو مدل صادر

بر تراز تجاری ایران معنادار بوده است. و برای کشورهای چین و انگلستان تنها در  مؤثرارز حقیقی 

بوده است. لیکن برای کشورهای امارات، برزیل،  مؤثرمدل صادرات متغیرهای فوق بر تراز تجاری 

 ذا ازل ؛نوسانات متغیرها بر روابط کوتاه مدت و بلند مدت معنی دار نشد ،فرانسه، هند، ژاپن و روسیه

 مدل نهایی حذف گردیدند. 

برای کشور آلمان در الگوی دوم که  مؤثراثر تغییرات نرخ ارز حقیقی  ،در کوتاه مدت در نتیجه

زایش با اف . به عبارت دیگر،باشد می منفی ،گیرد می نظر تراز تجاری را تابعی از صادرات و نرخ ارز در

امر منجر به بدتر شدن تراز تجاری فی مابین  یابد که این می صادرات ایران به آلمان کاهش ،نرخ ارز

شود. در نمیو در سایر کشورها رابطه معناداری بین صادرات، نرخ ارز و تراز تجاری مشاهده  گردد.می
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ه عبارتی باشد. باثر تغییرات نرخ ارز تنها برای کشور ایتالیا در الگوی با صادرات مثبت می ،بلند مدت

یابد.  یم تراز تجاری بهبود ،ایران به کشور ایتالیا افزایش یافته و در نتیجه با افزایش نرخ ارز، صادرات

 گردد.  می بنابراین تغییرات نرخ ارز منجر به بهبود تراز تجاری ایران با ایتالیا

دست آمده در برخی از مطالعات تجربی مطابقت و با برخی دیگر مطابقت ه با نتایج ب ،این نتایج

( نشان دادند که استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی 1130مثال مهرآرا و عبدی )به عنوان  ندارد.

رفتار بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران به نحو مطلوبی توضیح دهد.  قادر است

 تأثیرافزایش نرخ ارز بر صادرات گروهی از کشورها  ،(2990ایران دوست ) همچنین در کار تجربی

( آشکار ساخت که نرخ ارز اثر 1131منفی گذارده است. لیکن زنگنه ) تأثیر ،مثبت و بر گروهی دیگر

( نشان داد که نرخ 1132) مثبت و معناداری بر روی قیمت واردات و صادرات دارد. از طرفی ضرغامی

 . منفی داشته است تأثیر ،مثبت و بر روی واردات تأثیر ،ارز با دو وقفه بر روی صادرات

 شانن ،در خصوص اثر تغییرات صادرات و واردات بر تغییرات تراز تجاری مطالعات جینتا همچنین

دهد که رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای واردات و تراز تجاری میان کشورهای آلمان، ایتالیا  می

 موجب ،به این معنا که افزایش تغییرات واردات با کشورهای فوق ؛باشد می و کره مثبت و معنا دار

 ،بر بی ثباتی تراز تجاری مؤثری ها لفهؤیکی از م ،شود. بنابراین می افزایش تغییرات تراز تجاری

اثر تغییرات متغیر صادرات با تراز تجاری در رابطه  ،تغییرات واردات تشخیص داده شده است. از طرفی

ادرات تغییرات ص ،به عبارتی ؛با سه کشور اروپایی مثبت و معنا دار دیده شده استتعادلی بلندمدت 

 ؛شود اما میزان تغییرات واردات کمتر از تغییرات صادرات است می منجر به تغییرات هم جهت واردات

 یابد.  می لذا تغییرات تراز تجاری افزایش

ی منتخب جنوب شرق آسیا ها رای کشوراما رابطه تعادلی بلندمدت میان تراز تجاری و صادرات ب

ییرات زایش تغباشد که بیانگر کاهش تغییرات تراز تجاری در اثر اف می )کره و چین(، منفی و معنادار

 ؛شود می تغییرات صادرات منجر به تغییرات هم جهت واردات ،ها است. در واقعصادرات به این کشور

یابد.  می لذا تغییرات تراز تجاری کاهشواما میزان تغییرات واردات بیشتر از تغییرات صادرات است 

شود رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای واردات با تراز  می مشاهده (2)با بررسی نتایج جدول 

ر اردات قراتغییرات و تأثیریعنی تراز تجاری تحت  ؛تجاری برای کشورهای اروپایی بی معنا است

اما برای کشور کره معنا دار و منفی است. بنابراین افزایش تغییرات واردات منجر به کاهش  ؛گیردنمی

 تغییرات تراز تجاری ایران با کره شده است و ثبات تراز تجاری را به همراه دارد. 

ان، های آلمی صادرات با تراز تجاری برای کشورها همچنین، رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیر

ت صادرات قرار تغییرا تأثیرتغییرات تراز تجاری تحت  ،باشد. بدین ترتیب می انگلستان بی معنا و کره

عنا دار رابطه مافزایش تغییرات صادرات به دلیل وجود  ،ولی برای کشورهای ایتالیا و چین ؛نمی گیرد
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 در مبادالت با این کشورها کاهشتغییرات تراز تجاری شده و بی ثباتی تراز تجاری منفی باعث کاهش 

 داشته است.

 

 و پيشنهاد نتيجه گيري

، صادرات و واردات بر مؤثرمعادله تراز تجاری با هدف بررسی و تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز حقیقی 

 ن و الگویوتراز تجاری ایران در روابط تجاری با شرکای عمده، بر اساس روش هم انباشتگی جوهانس

ضمن  ودر قالب دو مدل مجزا تصریح گردیده  1122-1109های ری برای سالتصحیح خطای بردا

 تهرهای صادرات و واردات پرداخ، به مطالعه اثر تغییرات متغیبررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری

های این پژوهش بیانگر وجود رابطه تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرهای شده است. یافته

اند  اثرات بلند مدت را مدنظر قرار داده صرفاًدر حالی که مطالعات پیشین  ؛راز تجاری کل استالگوی ت

تایج ن وو در ارتباط با اثرات کوتاه مدت یا بررسی صورت نگرفته و یا نتایج معناداری حاصل نشده 

رخ ارز کمتر تغییرات ن تأثیربیشتر اثرات بلند مدت متغیرهای صادرات و واردات و  تأثیرنشان دهنده 

 بر تراز تجاری بوده است. 

 برای کشور آلمان در الگوی دوم صرفاً مؤثراثر تغییرات نرخ ارز حقیقی  ،به عبارتی در کوتاه مدت

باشد. زیرا عمده اقالم صادراتی  می منفی ،گیرد می که تراز تجاری را تابعی از صادرات و نرخ ارز درنظر

ی بر بخش تولید و خدمات این تأثیرگیرد و  می الهای سنتی قراراگروه کایران به کشور آلمان در 

کشور نمی گذارد. از این رو با افزایش نرخ ارز، کشور آلمان تمایلی برای واردات این اقالم ندارد. لذا 

 گردد.  یم یابد. این امر منجر به بدتر شدن تراز تجاری فی مابینصادرات ایران به این کشور کاهش می

اری تواند در بهبود تراز تج می تنها ،گرددیی که سبب ثبات نرخ ارز میها نابراین اتخاذ سیاستب

واقع گردد و در سایر کشورها اثر معناداری مشاهده نمی شود. در بلند مدت اثر  مؤثرایران با آلمان 

رخ ارز، با افزایش ن باشد. زیرا می تغییرات نرخ ارز تنها برای کشور ایتالیا در الگوی با صادرات مثبت

تغییرات  یابد. بنابراین می تراز تجاری بهبود ،صادرات ایران به کشور ایتالیا افزایش یافته و در نتیجه

اط با یی در ارتبها گردد و نیاز به اتخاذ سیاستنرخ ارز منجر به بهبود تراز تجاری ایران با ایتالیا می

 ثبات این متغیر نمی باشد.

الزم است هزینه  ،نتیجه گرفت که برای محاسبه اثر نرخ ارز بر تراز تجاری توان می در مجموع

ی می کها ی تجاری و محدودیتها ، سوبسیدها، سیاستها فرصت واقعی آن با در نظرگرفتن مالیات

شور گذار بر تراز تجاری ک تأثیربه سایر عوامل رفتاری  باید می گیرد. و سیاستگذارانمورد توجه قرار 

 توجه خاصی داشته باشند. 

نتایج  ،صادرات و واردات کشورهای منتخب با تراز تجاریدر خصوص ارتباط بین متغیرهای 
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یکسان نمی باشد. وجود رابطه تعادلی بلند مدت معنادار و مثبت بین متغیر واردات و تراز تجاری 

 ،یی بی ثباتی تراز تجارها لفهؤیانگر آن است که یکی از مب ،ایران با کشورهای آلمان، ایتالیا و کره

اثر تغییرات متغیر صادرات با تراز تجاری در رابطه تعادلی بلندمدت  ،باشد. از طرفی می تغییرات واردات

ت. منفی و معنادار اس ،ولی برای کشورهای چین و کره ؛باشد می با سه کشور اروپایی مثبت و معنا دار

 ،اما برای کشورهای اروپایی ؛شود می جهت وارداترات صادرات منجر به تغییرات همییبه عبارتی تغ

زیرا  ؛دیابلذا تغییرات تراز تجاری افزایش میومیزان تغییرات واردات کمتر از تغییرات صادرات است 

 هاآنتوانند برای  می باشد و کشورها می عمده صادرات ایران به این کشورهای اروپایی اقالم سنتی

تواند بر حجم مبادالت تجاری با این کشورها اثرگذار  می یابند. بنابراین تغییرات صادراتبجایگزینی 

 قرار دهد.  تأثیرباشد و تراز تجاری را تحت 

، میزان تغییرات جهت صادرات و وارداتای چین و کره، با وجود تغییرات همولی برای کشوره

ان صادرات ایرزیرا  ؛یابد می تغییرات تراز تجاری کاهش لذا ؛از تغییرات صادرات است واردات بیشتر

 باشد که نقش می به کشورهای کره و چین در کنار اقالم سنتی، مشتقات نفت و گاز و سنگ نیز

جا که این کشورها ساختار اقتصادی همانند کند. و از آن می جاری ایران ایفاکلیدی در مبادالت ت

ها تواند اخاللی در عملکرد اقتصاد داخلی آننوسانات این متغیر میکشورهای پیشرفته صنعتی ندارند، 

ای که افزایش نوسانات صادرات منجر به به گونه ؛ایجاد کند و بر حجم مبادالت تجاری اثر گذار باشد

کاهش تغییرات تراز تجاری گردد. همچنین رابطه تعادلی کوتاه مدت معنادار و منفی بین متغیرهای 

 شود که بی ثباتی می و تراز تجاری تنها برای کشورهای کره، ایتالیا و چین مشاهده واردات، صادرات

 یابد. می تراز تجاری در مبادالت با این کشورها کاهش

واردات  و، صادرات مؤثربنابراین با اطالع از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات نرخ ارز حقیقی 

قادر به پیش بینی و اعمال سیاست ارزی مناسب جهت  گذاران اقتصادیبر تراز تجاری کل، سیاست

برنامه ریزی ارزی و مالی مورد نیاز را برای آرام سازی بازار  ،بهبود تراز تجاری خواهند بود و در نتیجه

به گونه ای که بتوانند نوسانات این متغیرها را در کشور کنترل کنند و مانع بروز  ؛ارز داشته باشند

ر ای معدود دناشی از واردات، بی اعتنایی به پول داخلی و ایجاد رانت برای عدهمشکالتی نظیر تورم 

 کشور گردد. 
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 و مآخذ منابع

ارز بر صادرات اثر بی ثباتی نرخ "(، 1133ر، امیر و عباسی، جعفر )خانعلی پو حسانی، محمد علی؛ا

  .11-12، صفحات 12، پیاپی 1پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال نهم، شماره  ؛"غیرنفتی در ایران

نرخ ارز حقیقی بر  تأثیربررسی " (،1101احمدی شادمهری، محمد طاهر و احمدیان یزدی، فرزانه )

مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای،  ؛"تجاری با کشور آلمان طتراز تجاری غیر نفتی ایران در رواب

 .112-111، صفحات 2شماره  ،، دوره جدید10سال 

آثار تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادرات با استفاده از الگوی "(، 1109ی، اعظم و پدرام، مهدی )اندیکای

  .19-09 :22ماهنامه حمل و نقل و توسعه، شماره  ؛"VARخورگرسیونی برداری 

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت " (،1101نژاد، فرشید و آقابابایی، محمد ابراهیم ) فرخبابازاده، محمد؛ 

فصلنامه  ؛"در قالب الگوی تصحیح خطای برداری ها تغییرات نرخ ارز بر سود آوری ارزی بانک

 .291-221، صفحات 0پول و اقتصاد، شماره 

در تجارت خارجی  Jهای منحنی  یپویا"(، 1109ه و رحمانی، مریم )س الپدرام، مهدی؛ شیرین بخش، شم

 .1-13 ،، زمستان09سال نوزدهم، شماره ؛ فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، "ایران

 ؛"های اقتصادی کشور ر فعالیتنوسانات نرخ ارز ب تأثیر"(، 1130لی، اکبر و سیاح، محسن )توک

 .10-22، صفحات 2فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

تجاری بررسی روابط تجاری ایران با مهم ترین شرکای "(، 1101زارعی، فاطمه )، حسین و حیدری

 .31-192: 2 ، ش.0مدل سازی اقتصادی، س. فصلنامه  ؛"آسیا با تمرکز بر منحنی جی

توجه ی نرخ ارز بر رشد اقتصادی با انهااثر نوس"(، 1132هادی ) و موسوی نیک، سیدختایی، محمود 

 .1-10 :12 ، ش.19 پژوهشهای اقتصادی ایران، س. ؛"مالیبه سطح توسعه بازارهای 

؛ "(1111-1130تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات ایران )"(، 1130ه و نظری، روح اله )الدادگر، ید

 .1-22 :1 .، ش2بررسی های اقتصادی سابق(، دوره فصلنامه اقتصاد مقداری )

در  Pass-Throughز تجاری با استفاده از رویکرد تحلیل رابطه نرخ ارز و ترا"(، 1131زنگنه، محمد )

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگده اقتصاد دانشگاه تهران. ؛"اقتصاد ایران

بررسی اثرات بلند مدت حذف یارانه "(، 1101، نغمه و محمدی، مرتضی )هنرورشریفی رنانی، حسین؛ 

، 11نشریه انرژی ایران، دوره  ؛"ایران حامل های انرژی، نفت، گاز و برق بر سطح تولید و تورم در

 .10-39، صفحات 1شماره 

نظام ارز شناور بر واردات و صادرات غیر نفتی و سطح عمومی  تأثیرارزیابی "(، 1132ضرغامی، بابک )
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