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چکيده
تراز تجاری از مهم ترین متغیرهای کالن و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کالن برای کشورهای در حال
توسعه می باشد .نرخ ارز که رابطه برابری پول ملی و یا ارزش پول ملی در مقابل پول های بیگانه (اسعار) تعریف
میگردد ،به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود .از آنجا که نرخ ارز مؤثر
واقعی ،تغییر و تحول قیمت ها و هزینههای نسبی را با یک پول مشترک اندازه میگیرد ،عمومی ترین شاخص
استفاده شده برای رقابت پذیری است .این شاخص موقعیت رقابتی کشور را نشان میدهد .آشفتگی و نوسان
در عملکرد این شاخص ،از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر ،علت بی ثباتی بیشتر محسوب
می شود .با توجه به اینکه جهت و میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری از موضوعات بسیار با اهمیت
است ،در این پژوهش تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر بر تراز تجاری ایران و شرکای عمده برای دادههای ساالنه
دوره  1122-09در قالب مدل تصحیح خطای برداری ( )VECMبررسی شده و نتایج حاکی از آن است که
در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر تنها برای کشور آلمان منجر به کاهش تراز تجاری میگردد و در
بلند مدت ،برای کشور ایتالیا منجر به افزایش تراز تجاری میگردد.
واژگان کليدي  :نرخ ارز حقیقی مؤثر ،تراز تجاری ،مدل تصحیح خطای برداری ()VECM
طبقه بندي F14, F19 : JEL

lotfalipour@um.ac.ir

 .1استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) Bazargan.bahar@yahoo.com
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 -5مقدمه
تجارت خارجی اهمیت ویژه ای برای کشورهای جهان دارد ،به طوری که اقتصاددانان کالسیک و
نئوکالسیک از آن به مثابه موتور رشد اقتصادی نام می برند .این بخش می تواند دانش و تجربه الزم
برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد و ابزارهای دسترسی به آن را در اختیار کشورها قرار دهد (نوری
و همکاران.)09 :1101 ،
رشد فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب وقوع تغییرات گستردهای در روابط تجاری
بین الملل گردیده و کسب درآمدهای ارزی از مهم ترین برنامههای اقتصادی کشورها به شمار می رود
(بابا زاده و همکاران .)292 :1109 ،از این رو نرخ ارز به دلیل اثرات متقابل آن با سایر متغیرهای
اقتصادی به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کالن همواره مورد توجه سیاستگذاران و مسئوالن
پولی کشورها بوده است (کازرونی و همکاران.)30 :1130 ،
نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج یک کشور تعریف میشود و
به سبب اثری که بر قیمت کاالهای داخلی و خارجی می گذارد ،اهمیت پیدا می کند .در حال حاضر
بر خالف گذشته که ارزها بر پایه طال تعریف می شد ،ارزش پول هر کشور به وسیله ارزهای دیگر یا
مجموعه ای از اسعار تعیین و تثبیت می شود و تعیین نرخ ارز با توجه به مقتضیات ملی هرکشورصورت
می گیرد (بابا زاده و همکاران.)293 :1109 ،
ثبات نرخ حقیقی ارز به دلیل تحت تأثیر قرار دادن جریان ورود سرمایه ،سرمایه گذاری مستقیم
خارجی و تجارت مبتنی بر مزایای رقابتی ،در توسعه اقتصادی کشورها بسیار تعیین کننده می باشد
(همتی و همکاران .)112 :1109 ،از این رو در بخش تجارت خارجی کشورها آگاهی از اینکه تغییرات
نرخ ارز تا چه اندازه می تواند قیمت کاالهای تجاری (صادراتی و وارداتی) و غیر تجاری را متاثر کند-
بویژه برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال بهبود تراز تجاری خود هستند -می تواند بسیار
مفید باشد (مزینی و همکاران.)09 :1131 ،
اتخاذ سیاست های نرخ ارز مناسب در کشورهای در حال توسعه همواره بحث برانگیز بوده است
(توکلی و همکاران .)01 :1130 ،دی گریو 1با تاکید بر مساله عدم اطمینان ناشی از نوسانات نرخ ارز
و اختالل در ساز و کار قیمت و نرخ بهره بیان می کند که عدم اطمینان در نرخ ارز به عدم اطمینان
در قیمت آتی کاالها و خدمات منجر می شود .فعاالن اقتصادی تصمیمگیریهای خود را در زمینههای
تولید ،سرمایه گذاری و مصرف بر پایه اطالعاتی که سیستم قیمت ها فراهم می سازد ،پیریزی
میکنند .در صورتی که قیمت ها غیر قابل اطمینان و پیشبینی ناپذیر شوند ،کیفیت تصمیمگیریهای
یاد شده کاهش خواهد یافت (ختایی و همکاران.)1 :1132 ،
1. De grave,1993
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در واقع یکی از مهم ترین اولویت ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان ،ثبات سطح قیمت ها و
نرخ ارز است .به هنگام نوسانات نرخ ارز ،صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک باالیی رو به رو
می شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز) این افراد به سمت
فعالیت های داللی ارز سوق داده میشوند .در صورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست های حمایتی مانند
کمکهای بانکی ،بیمه و فعالیتهایی در جهت کاهش ریسک ،موجب می شوند که واردات و صادرات
در یک فرایند معقول قرار گیرند (عباسیان و همکاران.)111 :1101 ،
از مرور ادبیات می توان به این نکته پی برد که در مطالعات مختلف بر حسب تفاوت های موجود
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
در زمینه نوع تأثیرگذاری ریسک نرخ ارز بر تراز تجاری حاصل شده است .تجارت خارجی ایران نیز از
این امر (تأثیر پذیری از نوسانات نرخ ارز) مستثنی نبوده لذا بررسی نوع اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر
تراز تجاری ایران جهت برنامه ریزی های کالن اقتصادی ضرورت مییابد.
بنابراین هدف این مقاله بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز ،صادرات و واردات به عنوان متغیرهای تأثیر
گذار بر تراز تجاری ایران در کوتاه مدت و بلند مدت می باشد .روش اصلی به کار رفته در این پژوهش
برای تجزیه و تحلیل رفتار سری های زمانی با الگوهای هم انباشتگی برآورد مدل تصحیح خطا
( )VECMمی باشد .این الگو از جمله مناسب ترین روش ها برای آزمون ارتباط کوتاه مدت و بلند
مدت میان متغیرهاست .البته نخستین گام در این فرایند ،آزمون ایستایی و برآورد درجه هم انباشتگی
متغیرها می باشدکه در این پژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده و پس از بررسی
ایستایی متغیرها ،به منظور ارتباط بلند مدت میان متغیرها هم انباشتگی مورد بررسی قرار گرفته و
در نهایت با استفاده از روش خود رگرسیونی  VARدر قالب الگوی تصحیح خطا برآورد گردیده است.
 -2ادبيات موضوع
از دوران انقالب صنعتی و حتی پیش از آن ،تجارت خارجی همواره مقولهای مهم در اقتصاد کشورهای
پیشرفته جهان به شمار می آمده و اکنون نیز به نیازی مبرم برای ادامه پیشرفت و تکامل صنعتی
تبدیل شده است .بر خالف این نظریه که معتقد است بازار جهانی منشأ شوک های اقتصادی در
بازارهای داخلی کشورهای در حال توسعه و کوچک است ،بازارهای داخلی می تواند از طریق انطباق
با بازارهای جهانی ،عدم تعادل های داخلی را برطرف سازد .به طور کلی هدف اساسی اقتصاد هر
کشور ،رشد و توسعه پایدار به مفهوم تعادل داخلی (سطح متعادل بیکاری) و تعادل خارجی (تعادل
تراز پرداختها) است .بنابراین با در نظر گرفتن تأثیر متقابل بخش داخلی و بخش خارجی اقتصاد،
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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
(احمدی شادمهری و همکاران.)111 :1101 ،
نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایرآنکه قسمت عمده درآمد
دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می شود ،تغییر نرخ ارز ،مجموعه ای از
تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند
عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد .بنابراین مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار
باالیی دارد .این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور ،بخصوص پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها،
افزایش تحریمهای اقتصادی ،جهش نرخ غیر رسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو نرخی
اهمیت بیشتری نیز یافته است (غفاری و همکاران.)22 :1102 ،
در واقع آثار تغییرات نرخ ارز مبحثی است که از دهه  1039در مباحث تجارت بین الملل مطرح شده
است و مورد توجه قرار گرفته است .در طی دهه  ،1039کسری تراز تجاری کشورهای بزرگی چون ایاالت
متحده در پاسخ به کاهش شدید ارزش دالر پایداری قابل مالحظه ای از خود نشان داد .در آن زمان علت
این امر برآورده نشدن شرط مارشال -لرنر تصور می شد .در حالی که شواهد تجربی نشان می داد که شرط
مارشال -لرنر در بسیاری از کشورها برآورده شده بود و در این صورت ،کاهش ارزش پول بایستی در جهت
کاهش کسری تراز تجاری و حرکت به سمت عدم تعادل عمل نماید .در این شرایط تعدادی از اقتصاد دانان
به منظور یافتن توضیح قانع کننده ای برای پایداری کسری تراز تجاری کشورهای صنعتی ،بخصوص آمریکا
روابط اساسی بین نرخ ارز و قیمت کاالهای تجاری را که هم اکنون به «آثار قیمتی تغییرات نرخ ارز»
معروف است ،بررسی نمودند (اندیکایی و همکاران.)19 :1109 ،
مطابق نظریه های اقتصادی ،هنگامی امکان دسترسی به یک تعادل با ثبات در اقتصاد میسر
خواهد بود که سیاست های ارزی با سیاست های پولی و مالی سازگاری و هماهنگی داشته باشد.
مطالعات نشان می دهد که تغییرات تعدیل نشده در متغیرهای ساختاری به همراه سیاستهای
ناسازگار پولی و مالی دولت ها ،موجب بروز فاصله بین نرخ ارز تحقق یافته از مقادیر تعادلی آن
می شود .آشفتگی و نوسان محسوس در عملکرد نرخ ارز ضمن ایجاد بی ثباتی در نرخ ارز ،از یک سو
مبین عدم تعادل بازار ارز بوده و از سوی دیگر ،به واسطه ارتباط بازار کاال و بازار پول با بازار ارز نشان
دهنده عدم تعادلهای اقتصادی است .بروز چنین عدم تعادلهایی در اقتصاد میتواند آثار و پیامدهای
متعددی از خود بر جای بگذارد (محمد زاده و همکاران .)112 :1109 ،جهت و میزان اثرگذاری نرخ
ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل با اهمیتی است که در بسیاری از مطالعات دانشگاهی و نیز
مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است .زیرا شناسایی این ارتباط و تأثیر و تاثر میان آنها ،نحوه
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اتخاذ و تدوین سیاستهای کالن اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفافتر مینماید.
به عبارت دیگر ،درک رابطه بین تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری ،کلید موفقیت سیاستهای تجاری
است (حیدری و همکاران.)32 :1101 ،
 -9مبانی نظري
بر اساس مبانی تجارت بین الملل از جمله سیاست های ارزی تعدیل کننده ،سیاست کاهش ارزش
پول ملی (افزایش نرخ ارز واقعی) است .بر اساس نظریه های اقتصادی با اجرای این سیاست ،ارزش
صادرات کشور افزایش و ارزش واردات کاهش می یابد .بنابراین برآیند این دو اثر ،منجر به بهبود تراز
تجاری کشور مورد نظر خواهد شد .بر این اساس ،انتظار می رود که یک رابطه مستقیم میان تغییرات
نرخ ارز و تراز تجاری یک کشور وجود داشته باشد .این موضوع تا سال  1021در بسیاری از مطالعات
تجربی در زمینه تجارت بین الملل کاربرد داشت ،ولی از سال  1021به دنبال کاهش تراز تجاری
کشور آمریکا علی رغم کاهش ارزش دالر و به دنبال آن عدم تأیید شرط مارشال -لرنر در سایر کشورها
و وخیم تر شدن تراز تجاری این کشورها به دنبال تضعیف ارزش پول داخلی آنها ،ادبیات جدیدی در
ارتباط با تبیین رفتار تراز تجاری در بلند مدت و کوتاه مدت شکل گرفت.
در واقع آنچه که توسط محققان مطرح گردید این بود که در نظریه ها صرفاً اثرات بلند مدت
کاهش ارزش پول بر تراز تجاری کشورها نشان داده شده و تحلیل اثرات کوتاه مدت آن ارائه نشده
است .بر این اساس ،این طور عنوان کردند که با کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت ،به دلیل آنکه
حجم صادرات و واردات قابلیت تعدیل آنی نسبت به این تغییر را ندارند ،تراز تجاری کاهش یافته و
در بلندمدت به دلیل اینکه مصرف کنندگان زمان الزم برای تشخیص تغییر در موقعیت رقابتی بین
المللی و همچنین تولیدکنندگان کاالهای صادراتی ،زمان الزم جهت گسترش ظرفیت ،تهیه تجهیزات
جدید و مواد خام را خواهند داشت ،تراز تجاری افزایش می یابد .در حقیقت می توان گفت که این
تفاوت در واکنش زمانی تراز تجاری نسبت به کاهش ارزش پول داخلی ،منجر به بروز پدیده منحنی
جی گردید (احمدی شادمهری و همکاران.)112 :1101 ،
به طور کل چنانچه بخواهیم تنها بر رابطه متقابل نرخ ارز و تراز تجاری متمرکز شویم ،دو رویکرد
کلی مطرح است :رویکرد شرط مارشال -لرنر و رویکرد منحنی جی (.)J
در رویکرد اول طبق شرط مارشال -لرنر ،در صورت بزرگ تر از یک بودن مجموع کشش های
صادرات و واردات ،کاهش ارزش پول دارای اثر مثبت بر تراز تجاری کشور است و در صورت کوچک تر
از یک بودن مجموع این کشش ها ،می توان با اعمال سیاست افزایش ارزش پول تراز تجاری را بهتر
کرد .به این ترتیب ،در این شیوه اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری به میزان کشش های صادرات و
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واردات وابسته است (قطمیری و همکاران .) 20 :1130،در رویکرد دوم ،طبق منحنی  Jشکل ،با کاهش
ارزش پول داخلی در بلند مدت انتظار می رود تراز تجاری بهبود یابد (شاخه صعودی  ،)Jاما در کوتاه
مدت این اتفاق نمی افتد و تراز تجاری دچار افت خواهد شد (شاخه نزولی  ،)Jدر صورت تأیید وجود
منحنی  Jشکل می توان گفت که در کوتاه مدت شرط مارشال -لرنر برقرار نبوده ،اما در بلند مدت برقرار
است (محمدی و همکاران.)129 :1101 ،
طرفداران کاهش ارزش پول معتقدند که تضعیف پول ملی ابتدا تراز حساب جاری را بدتر میکند،
چون با تضعیف پول ملی مقدار حقیقی حجم صادرات و واردات تغییر نمی کند ولی واردات نسبت به
قبل گران تر می شود و لذا وضعیت تراز تجاری بدتر می شود .در واقع ،افزایش نرخ ارز میتواند مستقیماً
قیمت کاالهای وارداتی را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های تولید را بویژه برای صنایعی که تولیداتشان
به مواد اولیه خارجی وابستگی زیادی دارد ،باال ببرد .در بازارهایی که سرعت تعدیل قیمت باال است
مانند بازار کاالهای تجاری ،قیمت های واردات به سرعت به تغییرات ارزش پول رایج واکنش نشان
می دهد .یعنی ممکن است تغییرات نرخ ارز به طور کامل و یا به سرعت در قیمت های واردات منعکس
شود ولی با گذشت زمان ،هم تولیدکنندگان و هم ،مصرف کنندگان نسبت به تضعیف پول ملی واکنش
نشان داده و مقادیر صادرات و واردات بر اساس قیمت های نسبی کاالها شروع به تعدیل کرده و وضعیت
تراز تجاری رو به بهبود می نهد .به عبارت دیگر ،تضعیف پول ملی با وقفه های زمانی بر تراز تجاری تأثیر
میگذارد (کازرونی و همکاران.)20 :1130 ،
جونز و رومبرگ )1021( 1وجود وقفه زمانی در اثرگذاری مثبت سیاست تضعیف پول بر تراز
تجاری را در چندین عامل می دانند و عواملی نظیر وقفه تشخیص ،وقفه تصمیم گیری ،وقفه تحویل،
وقفه جایگزینی و وقفه تولید را مطرح کرده اند (معماریان و همکاران.)19 :1130 ،
کروگمن و آبستفلد )2991( 2عنوان میکنند که تغییر نرخ ارز بر روی تراز تجاری دو اثر
اثر قیمتی و اثر مقداری .در کل ،این اعتقاد وجود دارد که در عملکرد کوتاه مدت ،اثر قیمتی بر اثر
مقداری غلبه میکند ،در حالی که در عملکرد بلند مدت ،با فرض اینکه شرط مجموع کشش های
صادرات و واردات یا شرط مارشال -لرنر برقرار باشد ،وضعیت بر عکس می شود و اثر مقداری بر اثر
قیمتی غلبه خواهد کرد (همان .)20 :به بیانی دیگر ،هنگامی که ارزش پول یک کشور کاهش می یابد،
دو اثر زیر را می توان از یکدیگر تفکیک کرد:
اثر قيمت :صادرات بر حسب پول خارجی ارزانتر ،و واردات بر حسب پول ملی گرانتر ،لذا اثر
قیمت موجب بدتر شدن حساب جاری کشور مورد نظر میشود.
1. Junz & Rhomberg
2. Krugman & Bstfld
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اثر مقدار :این حقیقت که صادرات ارزانتر می شود ،موجب تشویق صادرات و افزایش حجم صادرات
شده و این حقیقت که واردات گرانتر می شود ،موجب کاهش حجم واردات ،و اثر مقدار ،موجب بهبود
حساب جاری می گردد .اثر خالص به اینکه اثر مقدار مسلط است یا اثر قیمت ،وابستگی دارد.
بنابراین ،تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم ،از طریق قیمت های صادرات و واردات و به طور
غیرمستقیم ،از طریق عکس العمل حجم صادرات و واردات نسبت به تغییر قیمت های اسمی ،موازنه
تجاری اسمی را تحت تأثیر قرار می دهد (پدرام و همکاران .)0 :1109،پس طبق قوانین اقتصادی،
رابطه میان نرخ ارز و تراز تجاری از لحاظ تئوری به گونه ای است که در بلندمدت کاهش ارزش پول
(افزایش نرخ ارز واقعی) می تواند تأثیر مثبتی بر تراز تجاری داشته باشد و این سیاست ،یکی از
راه های جبران کسری تراز تجاری است ،اما از لحاظ تجربی در بسیاری موارد ،رابطه میان نرخ ارز و
تراز تجاری خالف نظریات اقتصادی و حتی مبهم است.
 -9پيشينه پژوهش
رابطه بین تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری برای بسیاری از کشورها مورد بررسی قرار گرفته و آنچه از
مجموع این مطالعات بر می آید ،عدم وجود یک اجماع کلی در ارتباط با موضوع است .مطالعات داخلی
محدودی در زمینه تراز تجاری صورت گرفته است .بیشتر مطالعات بر واردات و صادرات به صورت
مجزا متمرکز شده اند.
در مقابل مطالعات خارجی گسترده ای می توان در این زمینه یافت از جمله :ایران دوست و
همکاران ( )2990با استفاده از آزمون هم انباشتگی ،به بررسی تراز تجاری (صادرات و واردات) سوئد
با شرکای عمده تجاری برای دوره  1009تا  2991پرداخته اند .نتایج تحقیق آشکار ساخت که
افزایش نرخ ارز بر صادرات سوئد به کشورهای دانمارک ،فرانسه ،آلمان ،هلند ،نروژ و آمریکا تأثیر
مثبت و بر نروژ و انگلستان تأثیر منفی گذارده است.
بهمنی اسکویی و همکاران ( )2991در مقاله ای با عنوان "اثر تغییر در نرخ ارز بر جریان تجارت
دو طرفه میان کانادا و شرکای عمده تجاری" ،مطرح کرده اند که تغییر نرخ ارز بر صادرات و واردات
کانادا به کشورهای استرالیا ،آلمان ،هلند ،ایتالیا ،مالزی ،هند ،اسپانیا ،سوئیس ،آمریکا و انگلیس تأثیر
مثبت دارد.
آقبوال ) (Agbola, 2005با استفاده از دادههای کشور غنا برای دوره  1022تا  2991اثر کاهش ارزش
پول داخلی این کشور بر روی تراز تجاری را بررسی کرد .این پژوهش نشان می دهد که کاهش ارزش پول
داخلی در بلند مدت ،تراز کشور غنا را بدتر می کند .آنیل و توماس ) (Anil & homas, 2002با استفاده
از روش هم انباشتگی ،مدل تصحیح خطا و توابع عکس العمل ضربه ( )IRFبه بررسی عوامل تعیین کننده
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تراز تجاری کشورهای آسیای جنوبی در کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از داده های فصلی دوره 1003
تا  1031پرداختند .نتیجه بیانگر وجود رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین نرخ ارز مؤثر و تراز تجاری این
کشورها است.
انافوورا ) ،(Onafowora, 2003اثرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ واقعی ارز را روی تراز تجاری
سه کشور آسیایی تایلند ،مالزی و اندونزی در تجارت دو جانبه هر یک از آنها با کشورهای ژاپن و
آمریکا با استفاده از یـک مـدل  VECMآزمون کـرد .نتایج برای کشورهای اندونزی و مالـزی در
تجـارت دو جانبه آنها با دو کشور ژاپن و آمریکا و برای کشور تایلنـد در تجـارت این کشور تنها با
کشور آمریکا وجود پدیده منحنی  Jدر کوتاه مدت را تأیید کرده است.
کوری و الستراپس ) (Koray & lasterapes, 1989در مقاله "نوسانات واقعی نرخ ارز و تراز دو
جانبه آمریکا بر اساس روش  "VARو چودری ) (Chowdhary, 1993در مقاله "آیا نوسانات نرخ
ارز جریان تجارت را متوقف میکند؟" شواهدی را مبنی بر اینکه نوسان پذیری نرخ ارز ،به کاهش
حجم تجارت بین المللی منجر می شود ،مطرح نمودند.
سوبرانا سامانتا ) (Subranak.samanta, 1998با استفاده از داده های سری زمانی سال های
 1011تا  1030کشور هند ،به مطالعه شدت و نحوه اثرگذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ
ارز بر صادرات و واردات این کشور پرداخته است .وی تحقیق خود را بر اساس دو مدل (یکی برای
صادرات و دیگری برای واردات) بنا نهاده و هریک از این دو مدل به طور جداگانه برای دو مقطع زمانی
کوتاه مدت و بلند مدت تخمین زده شده و نتایج برآوردها نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز تنها
واردات کوتاه مدت را متاثر ساخته است.
باینار ازبی ) (Bynar O., 1999در مقاله «اثر عدم اطمینان نرخ ارز بر صادرات» به بررسی عدم
اطمینان نرخ ارز بر صادرات کشور ترکیه از طریق مدل  GARCHپرداخته است .نتایج نشان
می دهدکه صادرات متاثر از عدم اطمینان نرخ ارز می باشد ،در حالی که رابطه معنیداری بین واردات
و عدم اطمینان نرخ ارز وجود ندارد و اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر تراز تجارت خارجی میتواند زیان آور
باشد.
بهمنی اسکویی و بروکز ) (Bahmani-Oskoee & Brooks, 1999در کار تجربی خود برای
بررسی اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری کشور آمریکا از روش اقتصاد سنجی  ARDLاستفاده
نمودند و اثر بلند مدت و مثبت کاهش ارزش دالر را بر تراز تجاری آمریکا مورد تأیید قرار دادند؛ ولی
اثر کوتاه مدت و منفی این سیاست بر تراز تجاری مورد تأیید قرار نگرفت.
بهمنی اسکویی و گوسوامی ) (Bahmani-Oskoee, Goswami, 2004با بررسی تأثیر تغییرات
نرخ ارز بر صادرات ژاپن به  0شریک عمده تجاری این کشور ،به این نتیجه رسیدند که افزایش نرخ
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ارز بر صادرات ژاپن به کشورهای کانادا ،استرالیا ،ایتالیا ،سوئیس و آمریکا ،تأثیر مثبت و بر فرانسه،
آلمان ،هلند و انگلستان تأثیر معکوس داشته است.
ویلسون و تات ) (Wilson, P. & Tat, K. C, 2001با استفاده از داده های فصلی دوره -1000
 1029اقدام به بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری میان دو کشور سنگاپور و کانادا کردند.
نتایج تحقیق آنها حاکی از بی اثری نوسانات ارزی بر تراز تجاری این دو کشور است.
امانوئل تامبی ) (Tambi, 1999در مقاله ای که در سال  1000با استفاده از مدل هم انباشتگی
و مکانیسم تصحیح خطا ،به بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات سه محصول عمده صادراتی
بخش کشاورزی کامرون یعنی کاکائو ،قهوه و پنبه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این عامل بر
صادرات کاکائو و پنبه ،تأثیر منفی دارد.
از جمله مطالعات تجربی که در ایران صورت گرفته  ،این موارد است:
معماریان و همکاران ( )1130در مطالعه ای با عنوان "آثار کوتاه مدت و بلند مدت تکانه های
ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی  Jبر اساس یک الگوی  ،")VECMرفتار تراز تجاری
ایران را در برابر شرکای تجاری عمده با استفاده از آمارهای سری زمانی فصلی بررسی نمودند .نتایج
بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل ،و متغیر نرخ مؤثر
واقعی ارز تعیین کننده نوسانات تراز تجاری کشور شناخته شده است.
دادگر و نظری ( )1130به تجزیه و تحلیل تابع تقاضای واردات در ایران طی دوره 1111-1131
با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری پرداختند .بر اساس نتایج این تحقیق ،اثر تولید ناخالص
داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی بر واردات ،مثبت؛ ولی اثر قیمت های نسبی بر واردات منفی بوده
است.
محمدی و همکاران ( ) 1101به بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی
(منحنی  Jشکل) با بهره گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری و توابع واکنش ضربه در دوره
زمانی  1000-2993پرداختند .نتایج نشان دهنده واکنش منفی و معنادار تراز تجاری نسبت به
افزایش نرخ ارز در بلند مدت بوده است.
فوالدی ( )1101به بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها ،تولید ،صادرات و واردات
بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پرداخته و نتایج بیانگر آن است که
سیاست های تغییر نرخ ارز ،بیش از همه بر کاالهای بخش خدمات و کاالهای کشاورزی تأثیر می-
گذارد .احسانی و همکاران ( ) 1133به بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران طی
سالهای  1113-1131با استفاده از تکنیک جوهانسون  -جوسیلیوس و روش  ARDLپرداختند.
یافته های تحقیق بیانگر اثر مثبت و منفی بی ثباتی آن بر صادرات غیر نفتی بوده است.
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بابازاده و همکاران ( )1101در مطالعه ای با عنوان "اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات نرخ ارز بر
سودآوری ارزی بانکها در قالب الگوی تصحیح خطای برداری" در فاصله سال های  1132تا  1130به این
نتیجه رسیدند که تغییرات نرخ ارز و تغییرات وضعیت باز ارزی ،اثر منفی بر سود آوری ارزی دارد.
فرحبخش و محرابیان ( )1139تابع تقاضای واردات در ایران را طی دوره  1113-1120با استفاده
از مدل خود همبستگی برداری مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که درآمدهای نفتی و تولید
ناخالص داخلی بدون نفت اثری مثبت و بلند مدت بر قیمت های نسبی و اثر منفی و بلند مدت بر
تقاضای واردات دارند.
قنبری و همکاران ( )1130رفتار تابع تقاضای کل واردات ایران را تحت شرایط محدودیت ارزی
برای سال های  1113-1130با استفاده از روش های انگل -گرنجر و الگوی خود توضیح برداری مورد
ارزیابی قرار دادند .نتایج حاصل از تخمین مدل در کوتاه مدت ،نشان داد که قیمت های نسبی و پس
از آن ،درآمدهای ارزی بیشترین کشش را در بین متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای واردات داشتند و
در بلند مدت بین تقاضای کل واردات و متغیرهای اصلی آن ،رابطه تعادلی وجود دارد.
 -1تصريح مدل
 .1-5داده ها و روش شناسی
دوره مورد نظر در این مطالعه از سال  1122تا سال  1109در نظر گرفته شده و از آمار و اطالعات
ساالنه برای پردازش داده های مورد نیاز تحقیق استفاده شده است .متغیرهای عمده تأثیرگذار بر تراز
تجاری ،صادرات ،واردات و نرخ ارز حقیقی مؤثر می باشد.
) Y = f (xkt, mkt, ekt
نرخ ارز حقیقی مؤثر e:
تراز تجاری Y:
زمان t:
صادرات X:
کشور k:
واردات m:
با توجه به اینکه در برآورد مدل ،دو متغیر صادرات و واردات با تراز تجاری مشکل همخطی ایجاد
می کند ،برای رفع آن ،مدل فوق را تفکیک نموده و تراز تجاری را تابعی از واردات و نرخ ارز حقیقی
مؤثر و تابعی از صادرات و نرخ ارز حقیقی مؤثر در نظر می گیریم و به فرم زیر تعریف میکنیم:
) Y=f (mkt, ekt

) Y = f (xkt, ekt

آمارهای مربوط به نرخ ارز حقیقی مؤثر از سایت بانک جهانی و آمارهای مربوط به صادرات و
واردات و تراز تجاری از سایت گمرک جهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی استخراج شده است .پس
از جمع آوری آمار و اطالعات و پردازش داده های مورد نیاز تحقیق ،به بررسی تأثیرات کوتاه مدت و
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بلند مدت نرخ ارز حقیقی مؤثر بر تراز تجاری ایران در مقابل شرکای عمده تجاری بر اساس رویکرد
 VARدر قالب یک مدل  VECMپرداخته شده است.
در واقع مدل  VECMعبارت است از تخمین  VARروی مقادیر تفاضل گیری شده متغیرها به
عالوه افزودن یک جزء تصحیح خطا به متغیرهای توضیحی که شامل باقی مانده های رابطه هم انباشته
کننده می باشد.
فیلیپس 1مدل تصحیح خطای برداری را برای اولین بار به ادبیات اقتصادی معرفی کرد .این مدل
که بعدها توسط هندری 2و همکاران در تحلیلهای مربوط به مصرف و تقاضای پول مورد استفاده
گرفت ،جزء مدلهای پویا به شمار میرود .مبنای آماری استفاده از مدل های تصحیح خطای برداری،
وجود همجمعی بین متغیرهای اقتصادی است .مدل های پویای تصحیح خطای برداری ،امکان تعیین
روابط بلند مدت بین متغیرهای درونزا را مهیا می سازند .این مدل ها رفتار کوتاه مدت متغیرها را به
مقادیر تعادلی بلند مدت آنها ربط ،و نشان می دهند که چگونه عدم تعادل مربوط به روابط تعادلی
بلند مدت متغیرها بر تغییرات پویای کوتاه مدت آنها تأثیر می گذارد .این ویژگی های منحصر به فرد
مدل های تصحیح خطای برداری که آنها را از سایر مدل های ساختاری و غیر ساختاری اقتصاد سنجی
متمایز می سازد ،باعث شده است تا این مدل ها در دهه  1009به سرعت رشد تکاملی خود را تجربه
کنند.
اصوالً استفاده از روش های معمول اقتصاد سنجی در تخمین ضرائب الگوهای سری زمانی بر فرض
مانایی متغیرهای الگو مبتنی است .در الگوی تصحیح خطای برداری که از الگوهای خود توضیح برداری
همجمع به شمار می رود ،جهت مانا نمودن متغیرهای نامانا از مفهوم همجمعی بهره گرفته می شود و
اطالعات مربوط به روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها نیز در مدل حفظ می گردد.
فرم کلی الگوی تصحیح خطای برداری توسط لوتکپل ( )Lutkephol, 2005به شکل زیر معرفی
شده است:
Γ0 ∆yt =∝ β́ yt−1 + Γ1 ∆yt−1 + ⋯ + Γρ−1 ∆yt−ρ+1 + β0 xt + ⋯ + βρ xt−q + CDt + μt

در این رابطه ∝ ،ماتریس " k×rضریب سرعت تعدیل" است که سرعت تعدیل به سمت تعادل
بلند مدت را نشان می دهد β .ماتریس  k×rهمجمعی است که نشان دهنده بخش بلند مدت مدل
میباشد Γ𝑗 .ماتریس  k×kضرایب کوتاه مدت و  μtنیز بردار اجزاء خطای اختالل خالص با
 E(μt μ́t ) = μاست (شریفی رنانی و همکاران.)29 :1101 ،
1. Phillips
2. Hendry
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از آنجا که داده های مورد استفاده در این مقاله از نوع سری های زمانی می باشد ،ضروری است
تا از نرمافزارهای اقتصاد سنجی که به این منظور خاص تهیه شده اند ،استفاده گردد .با توجه به
نرمافزارهای موجود ،نرم افزار  STATAانتخاب شده است .مزیت خاص این نرم افزار در سهولت
استفاده و همچنین دقت و امکانات فراوان در تحلیل های سری زمانی خصوصاً الگوی خود توضیح
برداری و تصحیح خطای برداری می باشد.
برای تشکیل الگوی تصحیح خطای برداری ،ابتدا الزم است تا از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای
مورد استفاده در الگو  VARاطمینان حاصل کنیم تا بتوانیم الگوی  VECMرا با استفاده از جزء اخالل
رابطه بلند مدت تشکیل دهیم .اگر رابطه بلند مدت بین متغیرها وجود نداشته باشد ،باید از یک VAR
تفاضلی برای تحلیل ها استفاده کرد .به منظور تعیین اینکه آیا متغیرهای یاد شده در بلند مدت با هم
در ارتباط هستند یا نه ،ابتدا آزمون ریشه واحد را روی متغیرها انجام میدهیم .شرط اول در وجود رابطه
بلند مدت این است :متغیرهای الگو دارای مرتبه انباشتگی یکسان باشند .اگر شرط اول تأمین شود آنگاه
به تعیین تعداد وقفه بهینه برای الگوی  VARمی پردازیم و تعداد این وقفه ها تا جایی است که مشکل
خود همبستگی اجزای اخالل در هر یک از معادالت رفع شود .سپس الگوی  VARرا با تعداد وقفه
بهینه تشکیل و آزمون هم انباشتگی (وجود رابطه بلند مدت) را با استفاده از روش یوهانسون -یوسیلیوس
انجام می دهیم .در صورت تأیید وجود رابطه بلند مدت ،می توان الگوی  VECMرا تشکیل داد .در
واقع اگر متغیرهای مدل در سطح پایا نباشند و با یک بار تفاضل گیری پایا شوند ،با تفاضل گیری بخشی
از اطالعات را از دست می دهیم .مدل تصحیح خطا این مشکل را حل می کند و اطالعات سطح را وارد
رگرسیون می نماید .پویایی این رابطه غیر تعادلی کوتاه مدت همیشه می تواند توسط یک مدل تصحیح
خطا توضیح داده شود و همچنین این مدل رفتارهای کوتاه مدت و بلند مدت دو متغیر را مرتبط
می سازد.
بنابراین به منظور ارتباط دادن رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها با تغییرات کوتاه مدت آنها،
الگوی تصحیح خطای برداری  VECMمورد استفاده قرار گرفته است .الگوی تصحیح خطای برداری
با تفاضل گیری از متغیرهای مورد استفاده در الگوی  VARو جزء اخالل رابطه بلند مدت ( ECM
)  -1ساخته می شود .همچنین تعداد وقفه ها در الگوی تصحیح خطای برداری ،یکی کمتر از الگوی
 VARاست .الگوی  VECMمورد نظر به صورت زیر است:
m

)or X) + ∑ μk Lk D(er) + ʎ ECM(−1
k=1

m

Lj D(M

+ ∑ δj
j=1

)Li D(tb

m

βi

∑ D ( tb) = C +

i=1

که در آن m ،تعداد وقفه بهینه L ،عملگر وقفه ،ضرایب  iو  jو  kنشان دهنده شدت اثرگذاری
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در هر یک از معادالت است D ( tb) .تفاضل مرتبه اول تراز تجاری
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و ) D(M or Xتفاضل مرتبه اول واردات یا صادرات و ) D(erتفاضل مرتبه اول نرخ ارز حقیقی مؤثر
و ) ECM(−1جزء اخالل رابطه بلند مدت می باشد.
 .1-2نتايج تجربی
الف) آزمون مانايی
اصوالً استفاده از روش های معمول اقتصاد سنجی در تخمین ضرایب الگو های سری زمانی بر فرض
مانایی متغیرهای الگو مبتنی است .در صورتی که متغیرهای سری زمانی نا مانا باشند ،ممکن است
ضریب تعیین باال باشد و نتایج غلطی از میزان ارتباط متغیرها استنباط شود.
در این پژوهش ابتدا به بررسی و ضعیت ناپایایی متغیرها می پردازیم .در صورت وجود ناپایی در
متغیرها ،نتایج حاصل از روشهای اقتصاد سنجی -که با استفاده از این سری های زمانی ناپایا صورت
می پذیرد -می تواند به برآورد نادرست و رگرسیون جعلی منجر شود .بدین روی برای بررسی ایستایی
متغیرها از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (از معتبرترین آزمون های ایستایی) ،استفاده شده است.
ب) آزمون همجمعی و برآورد الگو
برای بررسی همگرایی ،آزمون های مختلفی وجود دارد که از میان آنها می توان آزمون یوهانسون و
انگل -گرنجر را نام برد .در این تحقیق از آزمون یوهانسن ( )1001استفاده می شود .در صورتی که
همجمعی بین متغیرها تعیین گردد ،می توان گفت که رابطه تعادلی و بلند مدت بین متغیرهای مورد
نظر بر قرار است .پس از تشخیص و برآورد بردارهای همجمعی ،معنی دار بودن ضرایب مورد بررسی
قرار گرفته است .در نهایت ،براساس نتایج برآورد الگو در مورد تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری
ایران با شرکای تجاری عمده ،تصمیم گیری به عمل آمد .تحلیل های همجمعی و تعیین تعداد روابط
بلندمدت به روش جوهانسون -جوسیلیوس مستلزم تعیین وقفه بهینه در الگوی  VARمیباشد تا
تضمین کند که جمالت خطای مربوط به الگو نوفه سفید و در نتیجه پایا هستند.
برای این منظور از معیارهای اکائیک ( ،)AICشوارتز بیزین ( ،)SBCحنان کوئین ()HQC
استفاده شده است .پس از مشخص شدن تعداد وقفه های بهینه در الگو و شناسایی درجه انباشتگی
متغیرها با استفاده از روش یوهانسون -جوسیلیوس ،به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها
می پردازیم .برای نیل به این مقصود از دو آماره حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر استفاده می شود .در
آزمون حداکثر مقدار ویژه به ترتیب «فرضیه صفر :نبود رابطه هم انباشتگی در مقابل وجود یک رابطه
هم انباشتگی» و « وجود یک یا کمتر از یک رابطه هم انباشتگی در مقابل وجود دو رابطه هم
انباشتگی» آزمون می شود .در آزمون اثر نیز به ترتیب «فرضیه صفر نبود رابطه هم انباشتگی در
مقابل وجود یک یا بیشتر از یک رابطه هم انباشتگی» و «وجود یک یا کمتر از یک رابطه هم انباشتگی
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در مقابل وجود دو یا بیشتر از دو رابطه هم انباشتگی» آزمون می شود .اگر آمارههای آزمون مربوط
به این متغیرها از مقدار بحرانی در سطح  1درصد بیشتر باشد ،فرضیه مقابل پذیرفته می شود .بدین
ترتیب تعداد بردارهای هم انباشتگی به دست می آید.
براساس شاخص  λاثر آزمون جوهانسون ،حداکثر تعداد رتبه برای هرکدام از رگرسیون ها در
سطح  1درصد (جدول  )1بوده و وجود حداقل یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای مدل تأیید شد.
از این رو ،الزم است این رابطه ها تحت تأثیر الگوی تصحیح خطای برداری (  )VECMبرآورد شود.
جدول  .5نتايج آزمون جوهانسون (رتبه همگرايی يکسان)
نام کشور
برزیل
چین
انگلستان
فرانسه
هند
ایتالیا
ژاپن
کره
روسیه
آلمان
امارات

حداکثر تعداد رتبه

مقدار ویژه

ردیابی آماری

مقدار بحرانی ( 1درصد)

واردات
صادرات
واردات

9
9
9

9
9
9

2189321
9
9

20803
9
9

صادرات

1

9831112

280302

11821

واردات
صادرات
واردات
صادرات
واردات
صادرات
واردات
صادرات
واردات
صادرات

9
1
9
9
9
9
1
1
9
9

9
9822212
9
9
9
9
9839329
9802033
9
9

2382321
1181210
2381222
9
2080022
9
081201
083312
2281199
2281199

20803
11821
20803
9
20803
20803
11821
11821
20803
20803

واردات

1

9803920

1282012

11821

صادرات
واردات

1
9

9803011
9

1081911
2981201

11821
20803

صادرات

9

9

2981201

20803

واردات
صادرات
واردات

1
1
9

9802211
9802211
9

289221
080222
1280210

11821
11821
20803

صادرات

9

9

2189321

20803

مأخذ :یافته های تحقیق

با توجه به نتایج آزمون جوهانسون ،رابطه های دارای مرتبه اول ،نشان دهنده اثرات کوتاه مدت
و بلند مدت می باشد؛ در صورتی که رابطه های دارای مرتبه صفر فاقد هرگونه اثر کوتاه مدت و بلند
مدت بین متغیرها است .بنابراین کشورهای آلمان ،ایتالیا ،کره ،هم در بخش واردات و هم ،در بخش
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صادرات و کشورهای چین و انگلستان صرفاً در بخش صادرات ،دارای روابط کوتاه مدت و بلند مدت
شناخته شدهاند.
نتایج برآورد اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کشورهای فوق در جدول ( )2و ( )1گزارش شده است.
جدول  .2برآورد اثرات کوتاه مدت
نام کشور

مدل
با واردات

آلمان
با صادرات
با واردات
ایتالیا
با صادرات
با واردات
کره
با صادرات
چین

با صادرات

انگلستان

با صادرات

مأخذ :یافته های تحقیق

متغیر

اثر معنی داری

جهت اثر

واردات

بی معنا

منفی

نرخ ارز

بی معنا

مثبت

صادرات

بی معنا

منفی

نرخ ارز

معنا دار

منفی

واردات

بی معنا

منفی

نرخ ارز

بی معنا

منفی

صادرات

معنا دار

منفی

نرخ ارز

بی معنا

مثبت

واردات

معنا دار

مثبت

نرخ ارز

بی معنا

منفی

صادرات

بی معنا

منفی

نرخ ارز

بی معنا

منفی

صادرات

معنا دار

منفی

نرخ ارز

بی معنا

منفی

صادرات

بی معنا

مثبت

نرخ ارز

بی معنا

منفی
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جدول  .9برآورد اثرات بلند مدت
نام کشور

مدل
با واردات

آلمان
با صادرات
با واردات
ایتالیا
با صادرات
با واردات
کره
با صادرات
چین

با صادرات

انگلستان

با صادرات

متغیر

اثر معنی داری

جهت اثر

واردات

معنا دار

مثبت

نرخ ارز

بی معنا

منفی
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مأخذ :یافته های تحقیق

بنابراین با توجه به نتایج جداول فوق ،روند زمانی متغیرها طی  10سال برای کشورهای آلمان،
ایتالیا و کره در هر دو مدل صادرات و واردات ،نشان می دهد که رابطه بین صادرات ،واردات و نرخ
ارز حقیقی مؤثر بر تراز تجاری ایران معنادار بوده است .و برای کشورهای چین و انگلستان تنها در
مدل صادرات متغیرهای فوق بر تراز تجاری مؤثر بوده است .لیکن برای کشورهای امارات ،برزیل،
فرانسه ،هند ،ژاپن و روسیه ،نوسانات متغیرها بر روابط کوتاه مدت و بلند مدت معنی دار نشد؛ لذا از
مدل نهایی حذف گردیدند.
در نتیجه در کوتاه مدت ،اثر تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر برای کشور آلمان در الگوی دوم که
تراز تجاری را تابعی از صادرات و نرخ ارز در نظر می گیرد ،منفی می باشد .به عبارت دیگر ،با افزایش
نرخ ارز ،صادرات ایران به آلمان کاهش می یابد که این امر منجر به بدتر شدن تراز تجاری فی مابین
میگردد .و در سایر کشورها رابطه معناداری بین صادرات ،نرخ ارز و تراز تجاری مشاهده نمیشود .در
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بلند مدت ،اثر تغییرات نرخ ارز تنها برای کشور ایتالیا در الگوی با صادرات مثبت میباشد .به عبارتی
با افزایش نرخ ارز ،صادرات ایران به کشور ایتالیا افزایش یافته و در نتیجه ،تراز تجاری بهبود می یابد.
بنابراین تغییرات نرخ ارز منجر به بهبود تراز تجاری ایران با ایتالیا می گردد.
این نتایج ،با نتایج به دست آمده در برخی از مطالعات تجربی مطابقت و با برخی دیگر مطابقت
ندارد .به عنوان مثال مهرآرا و عبدی ( )1130نشان دادند که استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی
قادر است رفتار بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران به نحو مطلوبی توضیح دهد.
همچنین در کار تجربی ایران دوست ( ،)2990افزایش نرخ ارز بر صادرات گروهی از کشورها تأثیر
مثبت و بر گروهی دیگر ،تأثیر منفی گذارده است .لیکن زنگنه ( )1131آشکار ساخت که نرخ ارز اثر
مثبت و معناداری بر روی قیمت واردات و صادرات دارد .از طرفی ضرغامی ( )1132نشان داد که نرخ
ارز با دو وقفه بر روی صادرات ،تأثیر مثبت و بر روی واردات ،تأثیر منفی داشته است.
همچنین نتایج مطالعات در خصوص اثر تغییرات صادرات و واردات بر تغییرات تراز تجاری ،نشان
می دهد که رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای واردات و تراز تجاری میان کشورهای آلمان ،ایتالیا
و کره مثبت و معنا دار می باشد؛ به این معنا که افزایش تغییرات واردات با کشورهای فوق ،موجب
افزایش تغییرات تراز تجاری می شود .بنابراین ،یکی از مؤلفه های مؤثر بر بی ثباتی تراز تجاری،
تغییرات واردات تشخیص داده شده است .از طرفی ،اثر تغییرات متغیر صادرات با تراز تجاری در رابطه
تعادلی بلندمدت با سه کشور اروپایی مثبت و معنا دار دیده شده است؛ به عبارتی ،تغییرات صادرات
منجر به تغییرات هم جهت واردات می شود اما میزان تغییرات واردات کمتر از تغییرات صادرات است؛
لذا تغییرات تراز تجاری افزایش می یابد.
اما رابطه تعادلی بلندمدت میان تراز تجاری و صادرات برای کشور های منتخب جنوب شرق آسیا
(کره و چین) ،منفی و معنادار می باشد که بیانگر کاهش تغییرات تراز تجاری در اثر افزایش تغییرات
صادرات به این کشورها است .در واقع ،تغییرات صادرات منجر به تغییرات هم جهت واردات می شود؛
اما میزان تغییرات واردات بیشتر از تغییرات صادرات است ولذا تغییرات تراز تجاری کاهش می یابد.
با بررسی نتایج جدول ( )2مشاهده می شود رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای واردات با تراز
تجاری برای کشورهای اروپایی بی معنا است؛ یعنی تراز تجاری تحت تأثیر تغییرات واردات قرار
نمیگیرد؛ اما برای کشور کره معنا دار و منفی است .بنابراین افزایش تغییرات واردات منجر به کاهش
تغییرات تراز تجاری ایران با کره شده است و ثبات تراز تجاری را به همراه دارد.
همچنین ،رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیر های صادرات با تراز تجاری برای کشورهای آلمان،
کره و انگلستان بی معنا می باشد .بدین ترتیب ،تغییرات تراز تجاری تحت تأثیر تغییرات صادرات قرار
نمی گیرد؛ ولی برای کشورهای ایتالیا و چین ،افزایش تغییرات صادرات به دلیل وجود رابطه معنا دار
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منفی باعث کاهش تغییرات تراز تجاری شده و بی ثباتی تراز تجاری در مبادالت با این کشورها کاهش
داشته است.
نتيجه گيري و پيشنهاد
معادله تراز تجاری با هدف بررسی و تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز حقیقی مؤثر ،صادرات و واردات بر
تراز تجاری ایران در روابط تجاری با شرکای عمده ،بر اساس روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی
تصحیح خطای برداری برای سالهای  1122-1109در قالب دو مدل مجزا تصریح گردیده و ضمن
بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری ،به مطالعه اثر تغییرات متغیرهای صادرات و واردات پرداخته
شده است .یافته های این پژوهش بیانگر وجود رابطه تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرهای
الگوی تراز تجاری کل است؛ در حالی که مطالعات پیشین صرفاً اثرات بلند مدت را مدنظر قرار داده اند
و در ارتباط با اثرات کوتاه مدت یا بررسی صورت نگرفته و یا نتایج معناداری حاصل نشده و نتایج
نشان دهنده تأثیر بیشتر اثرات بلند مدت متغیرهای صادرات و واردات و تأثیر کمتر تغییرات نرخ ارز
بر تراز تجاری بوده است.
به عبارتی در کوتاه مدت ،اثر تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر صرفاً برای کشور آلمان در الگوی دوم
که تراز تجاری را تابعی از صادرات و نرخ ارز درنظر می گیرد ،منفی می باشد .زیرا عمده اقالم صادراتی
ایران به کشور آلمان در گروه کاالهای سنتی قرار می گیرد و تأثیری بر بخش تولید و خدمات این
کشور نمی گذارد .از این رو با افزایش نرخ ارز ،کشور آلمان تمایلی برای واردات این اقالم ندارد .لذا
صادرات ایران به این کشور کاهش مییابد .این امر منجر به بدتر شدن تراز تجاری فی مابین می گردد.
بنابراین اتخاذ سیاست هایی که سبب ثبات نرخ ارز میگردد ،تنها می تواند در بهبود تراز تجاری
ایران با آلمان مؤثر واقع گردد و در سایر کشورها اثر معناداری مشاهده نمی شود .در بلند مدت اثر
تغییرات نرخ ارز تنها برای کشور ایتالیا در الگوی با صادرات مثبت می باشد .زیرا با افزایش نرخ ارز،
صادرات ایران به کشور ایتالیا افزایش یافته و در نتیجه ،تراز تجاری بهبود می یابد .بنابراین تغییرات
نرخ ارز منجر به بهبود تراز تجاری ایران با ایتالیا میگردد و نیاز به اتخاذ سیاست هایی در ارتباط با
ثبات این متغیر نمی باشد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که برای محاسبه اثر نرخ ارز بر تراز تجاری ،الزم است هزینه
فرصت واقعی آن با در نظرگرفتن مالیات ها ،سوبسیدها ،سیاست های تجاری و محدودیت های کمی
مورد توجه قرار گیرد .و سیاستگذاران می باید به سایر عوامل رفتاری تأثیر گذار بر تراز تجاری کشور
توجه خاصی داشته باشند.
در خصوص ارتباط بین متغیرهای صادرات و واردات کشورهای منتخب با تراز تجاری ،نتایج
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یکسان نمی باشد .وجود رابطه تعادلی بلند مدت معنادار و مثبت بین متغیر واردات و تراز تجاری
ایران با کشورهای آلمان ،ایتالیا و کره ،بیانگر آن است که یکی از مؤلفه های بی ثباتی تراز تجاری،
تغییرات واردات می باشد .از طرفی ،اثر تغییرات متغیر صادرات با تراز تجاری در رابطه تعادلی بلندمدت
با سه کشور اروپایی مثبت و معنا دار می باشد؛ ولی برای کشورهای چین و کره ،منفی و معنادار است.
به عبارتی تغییرات صادرات منجر به تغییرات همجهت واردات می شود؛ اما برای کشورهای اروپایی،
میزان تغییرات واردات کمتر از تغییرات صادرات است ولذا تغییرات تراز تجاری افزایش مییابد؛ زیرا
عمده صادرات ایران به این کشورهای اروپایی اقالم سنتی می باشد و کشورها می توانند برای آنها
جایگزینی بیابند .بنابراین تغییرات صادرات می تواند بر حجم مبادالت تجاری با این کشورها اثرگذار
باشد و تراز تجاری را تحت تأثیر قرار دهد.
ولی برای کشورهای چین و کره ،با وجود تغییرات همجهت صادرات و واردات ،میزان تغییرات
واردات بیشتر از تغییرات صادرات است؛ لذا تغییرات تراز تجاری کاهش می یابد؛ زیرا صادرات ایران
به کشورهای کره و چین در کنار اقالم سنتی ،مشتقات نفت و گاز و سنگ نیز می باشد که نقش
کلیدی در مبادالت تجاری ایران ایفا می کند .و از آنجا که این کشورها ساختار اقتصادی همانند
کشورهای پیشرفته صنعتی ندارند ،نوسانات این متغیر میتواند اخاللی در عملکرد اقتصاد داخلی آنها
ایجاد کند و بر حجم مبادالت تجاری اثر گذار باشد؛ به گونهای که افزایش نوسانات صادرات منجر به
کاهش تغییرات تراز تجاری گردد .همچنین رابطه تعادلی کوتاه مدت معنادار و منفی بین متغیرهای
واردات ،صادرات و تراز تجاری تنها برای کشورهای کره ،ایتالیا و چین مشاهده می شود که بی ثباتی
تراز تجاری در مبادالت با این کشورها کاهش می یابد.
بنابراین با اطالع از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر ،صادرات و واردات
بر تراز تجاری کل ،سیاستگذاران اقتصادی قادر به پیش بینی و اعمال سیاست ارزی مناسب جهت
بهبود تراز تجاری خواهند بود و در نتیجه ،برنامه ریزی ارزی و مالی مورد نیاز را برای آرام سازی بازار
ارز داشته باشند؛ به گونه ای که بتوانند نوسانات این متغیرها را در کشور کنترل کنند و مانع بروز
مشکالتی نظیر تورم ناشی از واردات ،بی اعتنایی به پول داخلی و ایجاد رانت برای عدهای معدود در
کشور گردد.
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