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الگوی تالطم تصادفی نامتقارن که نسبت به خانواده مدلهای خودبازگشتی واریانس

ناهمسانی شرطی برای مدلسازی دادههای سریزمانی منعطفتر است ،استخراج میشود.
سپس جهت تحلیل و بررسی دقیقتر اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران سه
مدل صادرات غیرنفتی ،واردات و تراز تجاری در چارچوب الگوی همجمعی یوهانسن-

جوسیلیوس برآورد میشوند .نتایج نشان میدهد که در بلندمدت و در هر سه مدل برآوردی،

نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معنیداری بر صادرات غیرنفتی ،واردات و تراز تجاری ایران

دارد .همچنین نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایران
و تأثیر منفی بر واردات ایران دارد.

طبقهبندی F31, F10, D80, C32:JEL
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مقدمه
از زمان ظهور نرخ ارز شناور در سال  19731اغلب کشورها نگران ایجاد نااطمینانی از طریق

نرخ ارز شناور در بازارهای جهانی بودند .بیشتر کشورهای اروپایی سعی کردند تا از طریق

الحاق به اتحادیه اروپا و اتخاذ واحد پولی مشترک از این تهدید اجتناب کنند .هرچند،
دیگر کشورها با آثار جانبی نااطمینانی نرخ ارز مواجه شدند .2از زمان شروع نرخ ارز شناور
مقاالت بسیاری در جهت توضیح آثار افزایش نااطمینانی نرخ ارز بر تجارت نگاشته شده

است.

از سوی دیگر ،تجارت خارجی اهمیت ویژهای برای کشورهای جهان دارد ،بهطوریکه

اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک از آن به مثابه موتور رشد اقتصادی نام میبرند .این
بخش میتواند دانش و تجربه الزم برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد و ابزارهای دسترسی
به آن را در اختیار کشورها قرار دهد .3از میان عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی ،میتوان

به نرخ ارز اشاره كرد .گذشته از تأثیر و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی،
نوسانات آن نیز تبعات خاص خود را دارا است .اصوالً با به هم خوردن ثبات نرخ ارز واقعی

و نوسانات مكرر و نااطمینانی مستمر آن ،روند سرمایهگذاری غیرمنطقی شده و تخصیص
بهینه منابع امكانپذیر نخواهد بود.4

تراز تجاری عمدتاً به دو طریق میتواند بهبود یابد .الف) روش اول ،رویکرد درونی

است که از طریق آن بهرهوری بر اساس سیاستهای طرف عرضه بهبود مییابد ،تورم و
مالیاتها کاهش پیدا میکند .در نهایت افزایش کارایی در بازار نیرویکار باعث رشد تولید

ناخالص داخلی و صادرات میشود .ب) روش دوم ،تضعیف ارزش پول داخلی (افزایش
نرخ ارز) است که باعث تغییر در قیمتهای نسبی صادرات و واردات شده و از این طریق
میتواند منجر به بهبود تراز تجاری گردد .5تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات را تحت

تأثیر قرار میدهد و تضعیف یا تقویت اسمی نرخ ارز موجب تغییر در نرخ ارز واقعی شده
 .1نظام نرخ ارز ثابت یا همان نظام برتون وودز در سال  1973به پایان رسید و پس از آن نظام نرخ ارز شناور جایگزین
شد .از این پس تعیین نرخ ارز به مکانسیم بازار و مقابله عرضه و تقاضا واگذار گردید.
 .2بهمنی اسکویی و بوالحسنی ( ،)2014ص .24
 .3لطفعلیپور و بازرگان ( ،)1395ص .74
 .4حسنی دیزجی ( ،)1390ص .4
 .5کورتوویچ ( ،)2017ص .142
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و بنابراین تغییر نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر تراز تجاری خواهد داشت.1

از منظر دورههای مختلف زمانی نیز نااطمینانی در نرخ ارز میتواند از طریق تأثیر

بر حجم صادرات و واردات ،تخصیص سرمایهگذاری و خریدهای دولت ،تصمیمات
بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد .در میانمدت ،نااطمینانی نرخ ارز میتواند تراز تجاری

و سطح فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و در کوتاهمدت مصرفکنندگان و
تجار داخلی تحت تأثیر این نااطمینانی قرار میگیرند .2از این رو سیاستهای مربوط به نرخ
ارز تأثیر بهسزایی بر متغیرهای كالن و بخشهای مختلف اقتصاد دارد .نااطمینانی نرخ ارز

برای كشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد ،چرا كه بخش گستردهای از معاملههای
تجاری و تأمین مالی بینالمللی در این كشورها با پول كشورهای صنعتی انجام میشود که

در این میان یكی از حساسترین متغیرهایی كه بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر
نوسانهای ارزی قرار میگیرد ،تراز تجاری است.3

با توجه به تحوالت اقتصادی متعدد مؤثر بر نرخ ارز در دوره مورد مطالعه (-1374

 )1395در ایران همانند شوكهای قیمتی نفت ،تغییر سیاستهای بازرگانی (از جایگزینی
واردات طی دو برنامه اول توسعه به سیاست توسعه صادرات از آغاز برنامه سوم توسعه)،

تغییر سیاستهای ارزی ،اعمال محدودیتهای ارزی و كنترلهای وارداتی ،آزادسازی

تجاری و تحریمهای اقتصادی که موجب نوسانات بسیاری در نرخ ارز شده است ،بررسی
اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت ایران ضروری است.4

روش معمول در اکثر مطالعات برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز استفاده از خانواده

مدلهای خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی )ARCH( 5و انحراف معیار است .اما

نوآوری مطالعه حاضر در محاسبه نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی تالطم تصادفی

6

( )SVاست که با توجه به اظهار بوون و دیگران )2012( 7مدلهای تالطم تصادفی نسبت

به خانواده مدلهای خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی برای مدلسازی دادههای
 .1ارایز و دیگران ( ،)2017ص .313
 .2کمال ( ،)2005ص .4
 .3خسروی و محسنی ( ،)1393ص .70
 .4حیدری و دیگران ( ،)1393ص .69-68

5. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.
6. Stochastic Volatility.
7. Bauwens et al., (2012).
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سریزمانی منعطفترند و تفسیر اقتصادی طبیعی از تالطم را ارائه میدهند .همچنین برای

تحلیل و بررسی دقیقتر اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران ،سه مدل تراز
تجاری ،صادرات غیرنفتی و واردات برآورد شدند تا ضمن مقایسه نتایج این سه مدل ،درک
عمیقتری از موضوع تحقیق بدست آید.

در ادامه ،مقاله در بخش اول به مبانی نظری میپردازد .در بخش دوم ،پیشینه تحقیق

بررسی میشود و در بخش سوم روششناسی و مدل تجربی تحقیق معرفی میشود .در بخش

چهارم ،یافتههای تحقیق و در انتها نتایج تحقیق ارائه میشود.

 .1مبانی نظری
رابطه بین نرخ ارز و تراز تجاری از طریق روشهای نظری مختلفی همانند روش کشش،1

شرط مارشال لرنر ،2روش جذب ،3روش پولی ،4روش منحنی جی 5و مدل دو کشور با

جانشینی ناقص 6شرح داده میشود .در ادامه این مدلها به اختصار توضیح داده میشود.
 .1-1روشهای نظری ارتباط نرخ ارز و تراز تجاری

روش کشش

روش کشش به مدل بیکردیک-رابینسون-متزلر )BRM( 7برای تراز تجاری نیز شهرت

دارد ،زیرا اولین بار توسط بیکردیک ( )1920معرفی و توسط رابینسون ( )1947و متزلر
( )1948توسعه داده شد .این رویکرد بر مبنای اثرات جانشینی در مصرف و تولید است

که از تغییرات در قیمت نسبی ناشی از نوسانات در نرخ ارز حاصل میشود .این مدل در
حقیقت نسخهای از مدل استاندارد تعادل جزئی با دو کشور (داخلی و خارجی) و دو کاال

(صادراتی و وارداتی) همراه با رقابت کامل در بازار جهانی است .مدل  BRMاشاره میکند

که تغییر در تراز تجاری بستگی به کششهای عرضه و تقاضای صادرات و واردات و
1. Elasticity Approach.
2. Marshall-Lerner Condition.
3. Absorption Approach.
4. Monetary Approach.
5. J-Curve Approach.
6. Two Country Imperfect Substitute Model.
7. Bickerdike-Robinson-Metzler Model.
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مقادیر اولیه تجارت دارد .بیشتر مباحث در رویکرد کشش حول این پرسش میچرخد که
حجم و ارزش صادرات و واردات چه واکنشی به تغییرات در نرخ ارز واقعی نشان میدهند.

برای مثال اگر تقاضای داخلی و خارجی برای واردات و صادرات باکشش باشند ،تغییری
کوچک در نرخ ارز واقعی میتواند منجر به تغییرات قابل توجهی در تراز تجاری گردد.1

شرط مارشال-لرنر

شرط مارشال-لرنر در واقع تعمیمیافته روش کشش میباشد .این شرط که اولین بار توسط

مارشال ( )1923و لرنر ( )1944معرفی شد بیان میکند که تضعیف ارزش پول ،تراز تجاری
را بهبود میبخشد .اگر حجم صادرات و واردات به اندازه کافی نسبت به تغییرات نرخ ارز
واقعی کششپذیر باشد یا به تعبیر بهتر اگر مجموع قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای صادرات

و واردات بزرگتر از یک باشد آنگاه در بلندمدت تضعیف ارزش پول تراز تجاری کشور را
بهبود خواهد داد .2همچنین اگر مجموع قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای صادرات و واردات
برابر یک باشد آنگاه در بلندمدت تضعیف ارزش پول تأثیری بر تراز تجاری کشور نخواهد

داشت.3

روش جذب

روش جذب توسط الکساندر 4در سال  1952و بهعنوان جایگزینی برای رویکرد کشش
توسعه داده شد .وی تراز تجاری را بهصورت تفاوت بین مجموع درآمد داخلی و مجموع

مخارج داخلی تعریف کرد .بر اساس مدل درآمد-مخارج کینزی درآمد ملی (تولید کل)
 ،Yبرابر با مخارج کل بهصورت زیر خواهد بود.

) Y = C + I + G + (X − M

که در آن  Cمصرف I ،سرمایهگذاری G ،مخارج دولت X ،صادرات و  Mواردات

میباشد .اگر ( )C+I+Gیا جذب را با  Aو تراز تجاری کاالها و خدمات یا صادرات خالص
 .1علی و دیگران ( ،)2014ص .3
 .2دونگ ( ،)2017ص .30
 .3سالواتوره ( ،)2013ص .529

4. Alexander (1952).
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را با  B=X-Mنشان دهیم ،در اینصورت خواهیم داشت.
)1

 Y = A + Bیا B = Y − A

به نظر میرسد جذب )،(Aکل مخارج داخلی را نمایندگی کند .بنابراین اگر تولید

داخلی کل) (Yبیشتر از جذب (مخارج کل) باشد ،در این صورت کشور مازاد تولید داخلی
را صادر خواهد کرد و در نتیجه مازاد تراز تجاری ایجاد میشود .در مقابل ،اگر جذب بیشتر
از تولید داخلی باشد ،بنابراین  Y-Aمنفی خواهد شد و با توجه به رابطه ( )1تراز تجاری

نیز منفی خواهد شد ،در نتیجه به راحتی میتوان دید که اگر تقاضای داخلی بیشتر از تولید

داخلی باشد منجر به واردات خواهد شد.

تحلیل و بحث درباره روش جذب بسته به این که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل باشد یا

منابع بیکار در اقتصاد وجود داشته باشد ،میتواند در دو حالت انجام شود .در شرایط اشتغال

کامل ،همه منابع بهکار گرفته میشوند ،بنابراین تنها راه برای اینکه صادرات خالص افزایش
یابد این است که جذب کاهش یابد .از سوی دیگر ،در شرایط بیکاری Y ،با مقدار بالقوه

خود فاصله دارد و میتواند در نتیجه افزایش صادرات بدون تغییری در جذب داخلی)(A

افزایش یابد.

روش جذب بهطور معمول مربوط به اثرات تضعیف ارزش پول داخلی روی تراز تجاری

است .با فرض وجود منابع بیکار در اقتصاد و با فرض مقدار ثابت جذب ،اگر تضعیف ارزش

پول داخلی (با برقراری شرط مارشال-لرنر) منجر به افزایش در صادرات خالص گردد،

تولید داخلی ) (Yمیتواند افزایش یابد .در مقابل در شرایط اشتغال کامل امکان افزایش
تولید کاالها و خدمات وجود ندارد .در این شرایط اگر تضعیف ارزش پول انجام شود،

بنابراین صادرات خالص افزایش مییابد و نتیجه تورم خواهد بود.1
روش پولی

روش پولی ،تراز تجاری را از طریق عرضه و تقاضای پول توضیح میدهد ،بهطوریکه

عرضه پول توسط دولت و از طریق بانک مرکزی مدیریت میشود .بر اساس این رویکرد،
در شرایطی که تقاضای داخلی پول بیشتر از عرضه پول توسط بانک مرکزی باشد ،برای

 .1ملوین ( ،)2012ص .248-247
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پرکردن شکاف مازاد تقاضای پول نیاز به تأمین پول از کشورهای خارجی خواهد بود و در

نتیجه ممکن است وضعیت تراز تجاری بهبود یابد .برعکس ،در شرایطی که توسط مقامات

پولی مازاد عرضه پول در اقتصاد داخلی ایجاد گردد این مسأله میتواند منجر به خروج پول
از اقتصاد شده و در نتیجه وضعیت تراز تجاری بدتر شود .1بنابراین این رویکرد مازاد عرضه

و تقاضای پول را برای تأثیرگذاری بر تراز تجاری در نظر میگیرد.
روش منحنی جی

برای اولین بار مگی )1973( 2مفهوم منحنی جی را معرفی کرد .پس از کاهش ارزش پول

یک کشور وضعیت تراز تجاری آن کشور بدتر میشود ،زیرا بالفاصله بعد از کاهش ارزش
پول ،قیمت واردات به پول داخلی سریعتر از قیمت صادرات افزایش مییابد .بهتدریج و

طی زمان مقدار صادرات افزایش مییابد و مقدار واردات کاهش مییابد و قیمت صادرات
از قیمت واردات پیشی میگیرد ،بهطوریکه روند ابتدایی بدتر شدن تراز تجاری کشور

متوقف شده و این روند معکوس میشود و تراز تجاری شروع به بهبود میکند .3علت

نامگذاری پدیده منحنی جی این است که وقتی تراز تجاری خالص ملی بر روی بردار
عمودی و زمان بر روی بردار افقی رسم میشود ،واکنش تراز تجاری به تضعیفی در ارزش
پول ملی به شکل حرف  Jانگلیسی بهنظر میرسد.

مدل دو کشور با جانشینی ناقص

مدل دو کشور با جانشینی ناقص رز و یلن )1989( 4روش دیگری برای تعریف رابطه بین

نرخ ارز و تراز تجاری میباشد .این رویکرد نشاندهنده طبیعت رابطه نرخ ارز واقعی و تراز

تجاری در کوتاهمدت و بلندمدت میباشد .رز و یلن مدل خود را با تعریف تابع تقاضای
صادرات شروع میکنند .آنها همانند تحلیل تقاضای مارشالی ،مقدار کاالهای وارداتی

تقاضا شده توسط مصرفکنندگان داخلی (خارجی) را تابعی مثبت از درآمد واقعی کشور

داخلی (خارجی) و تابعی منفی از قیمت نسبی کاالهای وارداتی در نظر میگیرند.
 .1دوسا ،)2007( ،ص .91
 .3سالواتوره ( ،)2013ص .519

2. Magee (1973).
4. Rose and Yellen (1989).
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) *Dm = Dm (Y , pm ) æ Dm* = Dm* (Y * , pm

)2

در رابطه فوق  DDmmو DDm*m* ææبه ترتیب مقدار کاالهای وارداتی توسط کشور داخلی و خارجی،

æYYو YY**æبه ترتیب سطح درآمد واقعی کشور داخلی و خارجی Pm ،قیمت نسبی کاالهای

وارداتی بر حسب پول داخلی به کاالهای تولید شده در داخل کشور بر حسب پول داخلی و
 P*mبهطور مشابه قیمت نسبی کاالهای وارداتی به کشور خارجی را نشان میدهد.

همچنین با فرض بازار رقابت کامل آنها تابع عرضه کاالهای صادراتی را بهصورت زیر

تعریف کردند:
)3

) S x* = S x* ( p *x

S x = S x ( px ) æ

در رابطه فوق  Sxو  S*xبه ترتیب عرضه کاالهای صادراتی کشور داخلی و خارجیPm ،

قیمت نسبی کاالهای صادراتی کشور داخلی ،بهصورت نسبت قیمت کاالهای صادراتی به
پول داخلی ( )Pxبه سطح قیمت داخلی ( )Pو  P*xقیمت نسبی کاالهای صادراتی کشور

خارجی که بهصورت قیمت کاالهای صادراتی به پول خارجی ( )P*xتقسیم بر سطح قیمت

خارجی (* )Pتعریف میشود.

بنابراین قیمت نسبی کاالهای وارداتی داخلی بهصورت زیر میباشد:

)4

Pm=EP*x/P=(EP*/P)(P*x/P*)=REXp*x

که Eنرخ ارز اسمی و  REX=EP*/Pنرخ ارز واقعی است .بهطور مشابه قیمت نسبی

کاالهای وارداتی به کشور خارجی عبارت است از:
)5

P*m=Px/REX

در حالت تعادل مقدار تجارت و قیمت نسبی کاالهای صادراتی در هر کشور از طریق

دو شرط تعادل زیر تعیین میگردد:
)6

D*m=Sx

Dm=S*x

همچنین ارزش تراز تجاری کشور داخلی برابر تفاوت بین ارزش صادرات و ارزش

واردات برحسب پول داخلی است.

216

)7

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،88پاییز 1397

B=Px.D*m-REX.p*x.Dm

با توجه به معادالت  2تا  7شکل خالصه شده زیر نتیجه میشود:
)8

) * B = B ( REX , Y , Y

رز و یلن شکل لگاریتمی تابع ( )8را به عنوان تابع تراز تجاری برای مطالعه خود برای

کشور آمریکا بهکار بردند:
)9

TBjt=a+bInYit+cInYjt+dInREXjt+εt

در معادله فوق  TBjtتراز تجاری کشور داخلی با کشور  jکه برابر خالص صادرات با

کشور  jمیباشد Yit ،تولید ناخالص ملی (داخلی) کشور داخلی Yit ،تولید ناخالص ملی
(داخلی) کشور jو  REXjtنرخ ارز واقعی کشور داخلی در مقایسه با کشور خارجی است.1
 .2-1آثار نااطمینانی نرخ ارز بر تجارت
اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تجارت بینالملل میتواند مثبت یا منفی باشد که بستگی به وجود

یا عدم وجود بازارهای آتی و سایر ابزارهای خرید و فروش تأمینی (این مورد بهطور ویژه
در کشورهای در حال توسعه از اهمیت باالیی برخوردار است) ،مدل ترجیحات ریسک
تجار ،ساختار تولید همانند میزان بنگاههای کوچک و درجه همگرایی اقتصاد دارد.2

تحلیلهای نظری درباره رابطه بین نااطمینانی باالی نرخ ارز و تجارت بینالملل توسط هوپر
و کوهالگن )1978( 3و سایر اقتصاددانان انجام شده است .نااطمینانی باالتر نرخ ارز منجر

به هزینههای بیشتر برای تجار ریسکگریز میگردد و این باعث کاهش تجارت خارجی

میشود .چرا که در زمان قراردادهای تجاری نرخ ارز تعیین میشود اما پرداخت تا زمان
وصول محموله انجام نمیشود .اگر تغییرات در نرخ ارز غیرقابل پیشبینی گردد منجر به
کاهش منافع تجارت بینالمللی میشود .معموالً ریسک نرخ ارز برای همه کشورها از طریق

خرید و فروش تأمینی ارز کاهش نمییابد زیرا بازارهای سلف برای همه تجار در دسترس
 .1بهمنی اسکویی و راتا ( ،)2004ص .1386-1385
 .2آستریو و دیگران ( ،)2016ص .134

3. Hooper and Kohlhagen.
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نیستند .حتی اگر خرید و فروش تأمینی ارز در بازارهای سلف امکانپذیر باشد ،هزینهها

و محدودیتهایی دارد .برای مثال معموالً اندازه قراردادها بزرگ و سررسید نسبتاً کوتاه
است و در نتیجه برنامهریزی برای زمانبندی و حجم معامالت بینالمللی برای بهره بردن

از بازارهای سلف مشکل است .از سوی دیگر ،نظریههای اخیر در اینباره بیان میکنند که
شرایطی وجود دارد که در آنها انتظار میرود نااطمینانی نرخ ارز تأثیر مثبت یا منفی بر حجم

تجارت داشته باشد.1

دیگرو )1988( 2معتقد است که نااطمینانی ،اثرات درآمدی و جانشینی دارد .اگر

بنگاهها ریسکپذیر باشند افزایشی در نااطمینانی نرخ ارز ،مطلوبیت نهایی انتظاری صادرات
را افزایش میدهد و بنابراین میتواند منجر به افزایش صادرات گردد ،این همان اثر درآمدی

است .هر چند ،اگر بنگاهها به اندازه کافی ریسکپذیر نباشند (تا اندازهای ریسکگریز

باشند) ،بنابراین بنگاهها صادرات کمتری خواهند داشت زیرا صادرات مرجح نخواهد بود،
این همان اثر جانشینی است .در نتیجه بسته به اینکه کدام اثر (درآمدی یا جانشینی) بزرگتر

باشد ،اثر خالص نااطمینانی نرخ ارز روی تجارت میتواند مثبت یا منفی باشد.3

بنابراین بهطور کلی در ارتباط با تأثیر نااطمینانی نرخ ارز روی تجارت مطالعات

تجربی به دو گروه تقسیم میشوند ،گروه اول معتقدند که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر
منفی روی تجارت دارد ،به این صورت که نااطمینانی نرخ ارز ریسک را افزایش

میدهد و خریداران و فروشندگان ریسکگریزی که با احتمال تحمل ضرر ناشی از
نوسانات نرخ ارز مواجه هستند ،مبادالت تجاری خود را کاهش میدهند ،از این گروه

میتوان به هوپر و کوهالگن ( ،)1978پوون و دیگران ،)2005( 4توربک ،)2008( 5هیل
و پوگ )2013 ،2011( 6اشاره کرد .گروه دوم معتقدند نااطمینانی نرخ ارز میتواند

صادرکنندگان بسیار ریسکپذیر را ترغیب به افزایش صادرات بهمنظور افزایش مطلوبیت
نهایی عایدی صادرات نماید ،از این گروه میتوان به تحلیل نظری دیگرو (،)1987

 .1اوزترک ( ،)2006ص . 87-86
 .3آستریو و دیگران ( ،)2016ص . 134

2. De Grauwe.
4. Poon et al.
5. Thorbecke .
6. Haile and Pugh.
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فرانک )1991( 1و برول و اکورت )1999( 2و مطالعات تجربی بردین و دیگران)2003( 3
و هسو و چیانگ )2011( 4اشاره کرد .البته برخی از مطالعات نیز به این نتیجه رسیدهاند که
نااطمینانی نرخ ارز تأثیری بر تجارت ندارد( 5همانند دی ویتا و ابوت )2004( 6و کاگالیان

و جینگ.))2010( 7

 .2پیشینه تحقیق
پیرامون رابطه نرخ ارز و تجارت دو گروه مطالعه انجام گرفته است .گروه اول ،مطالعاتی
هستند که اغلب رابطه نرخ ارز و تراز تجاری را بررسی کردهاند .گروه دوم ،مطالعاتی که

رابطه نااطمینانی نرخ ارز ،نرخ ارز و صادرات و واردات را مورد توجه قرار دادهاند که در
ادامه و در قالب دو گروه مطالعات داخلی و خارجی به آنها پرداخته میشود.

 .1-2مطالعات خارجی
گروه اول مطالعاتی که رابطه نرخ ارز و تراز تجاری را بررسی نمودهاند .وانگ و دیگران

8

( )2012به بررسی وجود منحنی جی کوتاهمدت و اثرات بلندمدت نرخ واقعی ارز روی تراز

تجاری چین با  8شریک تجاری این کشور با استفاده از دادههای دوره  2005-2009و روش
همجمعی و تصحیح خطای برداری الگوی دادههای تابلویی پرداختند .مدل استفاده شده در
این مطالعه بهصورت زیر است:

که  TBتراز تجاری کشور چین بهصورت نسبت صادرات به واردات YF ،درآمد واقعی

شرکای تجاری چین YD ،درآمد واقعی چین و  REXنرخ ارز واقعی دو طرفه بین چین و
1. Franke.
2. Broll and Eckwert.
3. Bredin et al.
4. Hsu and Chiang.

 .5سلیمانی و چووا ( ،)2014ص .627-626

6. De Vita and Abbott.
7. Caglayan and Jing.
8. Wang et al.
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شرکای تجاری این کشور میباشد .نتایج نشاندهنده تأیید منحنی جی معکوس بین چین و

شرکای تجاری این کشور است.

اشتیاق و دیگران )2016( 1به بررسی و آزمون شرط مارشال-لرنر و پدیده منحنی جی

در پاکستان با استفاده از دادههای فصلی دوره  1970-3تا  2012-4و روش همجمعی

و مدل تصحیح خطای برداری پرداختهاند .مدل استفاده شده در این مطالعه بهصورت

)  TB = f ( RER, YF , YDمیباشد که در آن  TBتراز تجاری پاکستان بهصورت نسبت

صادرات به واردات RER ،نرخ ارز واقعی بهصورت )  RER = NER × ( PF / PDمیباشد

که  NERنرخ ارز اسمی PF ،شاخص قیمت مصرفکننده خارجی PD ،شاخص قیمت

مصرفکننده داخلی (پاکستان) YF ،درآمد واقعی کشور خارجی و  YDدرآمد واقعی

پاکستان میباشد .نتایج نشان میدهد که شرط مارشال-لرنر در کوتاهمدت برای پاکستان
برقرار نیست اما در بلندمدت برقرار است ،بنابراین پدیده منحنی جی وجود دارد .همچنین

قدر مطلق مجموع کشش قیمتی تقاضای صادرات و واردات به سختی بزرگتر از یک است
و بنابراین تضعیف واقعی ارزش پول پاکستان بهمیزان خیلی کمی تراز تجاری را بهبود

میبخشد.

ارایز و دیگران )2017( 2در مطالعه خود به بررسی اثر نرخ ارز واقعی موثر روی تراز

تجاری هشت کشور در حال توسعه آسیایی با استفاده از دادههای فصلی  1980-1تا 2013-4
و روشهای مختلف غیرخطی به ویژه مدل خودبازگشت با وقفههای توزیعی غیرخطی

3

( )NARDLپرداختند .مدل تراز تجاری مورد استفاده همان مدل تراز تجاری رز و یلن
( )1989میباشد.

 ،که  TBtلگاریتم مقدار صادرات تقسیم

بر مقدار واردات Rt ،نرخ ارز موثر واقعی Yt ،درآمد داخلی واقعی Ywt ،درآمد خارجی

واقعی و  εtجمله خطا است .متغیرها در رابطه فوق بهصورت لگاریتمی هستند تا از این طریق
ضرایب شیب به عنوان کشش متغیرهای مستقل نسبت به متغیر وابسته تفسیر شوند.

نتایج این تحقیق نشان میدهد که یک رابطه بلندمدت منحصر به فرد و معنیدار بین تراز

تجاری و نرخ ارز موثر واقعی در هر کشور وجود دارد .در هر مورد نرخ ارز موثر واقعی
1. Ishtiaq et al.
2. Arize et al.
3. Non-linear Autoregressive Distributed Lags Model.
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اثر کوتاهمدت نیز دارد .نتایج منطبق بر نظریههای اقتصادی است به گونهای که در بلندمدت

تضعیف واقعی ارزش پول در این کشورها تراز تجاری را بهبود میدهد و بنابراین شرط

مارشال-لرنر در بلندمدت برقرار است.

بهمنی اسکویی و رحمان )2017( 1در مقاله خود به بررسی اثر نامتقارن تغییرات نرخ ارز

روی تراز تجاری  11صنعت عمده بین ایالت متحده آمریکا و بنگالدش با استفاده از دادههای

فصلی دوره  1996-1تا  2015-4و روش خودبازگشت با وقفههای توزیعی خطی و غیرخطی
پرداختند .این  11صنعت  85درصد از تجارت بین این دو کشور را در بر میگیرند .همچنین
مدل استفاده شده در این تحقیق بهصورت

است ،که در آن  Miواردات کاالی  iاز بنگالدش به ایاالت متحده Xi ،صادرات کاالی

 iاز ایاالت متحده به بنگالدش GDP ،YUSt ،واقعی ایاالت متحده GDP ،YBDt ،واقعی
بنگالدش و  REXtنرخ ارز واقعی دو طرفه بین بنگالدش و ایاالت متحده است که بهصورت

 (PUS.NEX)/PBDتعریف شده است که در آن  NEXنرخ ارز اسمی دو طرفه PUS،شاخص
قیمت مصرفکننده در ایاالت متحده و PBDشاخص قیمت مصرفکننده در بنگالدش

است .نتایج نشاندهنده اثرات کوتاهمدت تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری  8صنعت

با استفاده از مدل غیرخطی است و تنها  2صنعت این اثرات را از طریق مدل خطی نشان
میدهند .تقریباً در همه صنایع اثرات کوتاهمدت نامتقارن مشاهده شده است .همچنین اثر

کوتاهمدت نامتقارن ،اثرات بلندمدت نامتقارن معنیداری را در  4مورد همراهی میکنند.

بهمنی اسکویی و دیگران )2017( 2با در نظر گرفتن تراز تجاری کشور استرالیا به دنبال

بررسی وجود منحنی جی بین استرالیا و بقیه دنیا و همچنین بین استرالیا و هر یک از شرکای

عمده تجاری این کشور با استفاده از مدل خودبازگشت با وقفههای توزیعی غیرخطی و

دادههای فصلی دوره  1971-1تا  2015-4بودهاند .مدل بهکار رفته در این مطالعه ،مدل
رز و یلن ( )1989بهصورت

است که در آن

 Miتراز تجاری کشور استرالیا با شرکای تجاریش بهصورت نسبت واردات به صادرات،
 YAUSدرآمد استرالیا Yi ،درآمد شرکای تجاری استرالیا و  REXنرخ ارز واقعی دو طرفه

بین استرالیا و شرکای تجاری میباشد .نتایج تحقیق نشان داده است که بهکار بردن مدل
1. Bahmani-Oskooee and Rahman .
2. Bahmani-Oskooee et al.
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خودبازگشت با وقفههای توزیعی غیرخطی به جای خودبازگشت با وقفههای توزیعی باعث
شده است که در موارد بیشتری وجود اثر منحنی جی با شرکای تجاری استرالیا تأیید شود.

همچنین نتایج برآورد غیرخطی تراز تجاری استرالیا با جهان نشان میدهد که اگر چه تقویت
دالر استرالیا در کوتاهمدت به تراز تجاری این کشور آسیب میزند اما تضعیف ارزش پول
استرالیا تأثیری بر تراز تجاری ندارد.

بهمنی اسکویی و ساها )2017( 1در مطالعهای وجود اثر منحنی جی را در رابطه تجاری

بین هند و  14شریک تجاری این کشور با استفاده از دادههای فصلی  1973-1تا 2014-4

و مدل رز و یلن و روشهای خودبازگشت با وقفههای توزیعی خطی و غیرخطی بررسی

کردهاند .آنها تراز تجاری هند را بهصورت نسبت واردات به صادرات تعریف نمودند و
شواهدی بر وجود اثرات نامتقارن تضعیف ارزش پول پیدا کردند .همچنین بهکارگیری

روش غیرخطی بهتر از روش خطی وجود منحنی جی را بین هند و شرکای تجاری این
کشور نشان داده است.

بهمنی اسکویی و آفتاب )2017( 2در مقالهای به بررسی تجارت دو طرفه بین مالزی و

اتحادیه اروپا برای هر یک از  63صنعتی که بین دو منطقه تجارت میکنند با استفاده از
دادههای ماهیانه دوره  2000تا  2013و روش خودبازگشت با وقفههای توزیعی غیرخطی

پرداختهاند .مدل استفاده شده در این مقاله بهصورت زیر است:

که  BoTiتراز تجاری بین مالزی و اتحادیه اروپا برای صنعت  ،iبهصورت نسبت واردات

مالزی به صادرات آن از کاالی صنعت  IPML. ،iو  IPEUبهترتیب شاخص تولید صنعتی
مالزی و اتحادیه اروپا و  REXنرخ ارز واقعی بین مالزی و اتحادیه اروپا میباشد .نتایج
این تحقیق نشان داده است که تغییرات نرخ ارز واقعی اثرات نامتقارن معنیداری روی

تراز تجاری بیشتر صنایع دارد و بهکارگیری مدل غیرخطی و همجمعی نامتقارن بیشتر از
مدلهای خطی وجود منحنی جی را تأیید میکند.

1. Bahmani-Oskooee and Saha .
2. Bahmani-Oskooee and Aftab .
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دونگ )2017( 1در مقالهای به بررسی وجود شرط مارشال-لرنز در  6تراز تجاری دوطرفه،

بین آمریکا با کانادا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن و انگلستان با استفاده از دادههای فصلی

دوره  1985-1تا  2016-3و روش همجمعی و الگوی تصحیح خطای برداری پرداختند.
مدل بهکار رفته در این تحقیق بهصورت مقابل است ، bt = α + β * yt* − βyt + ηet + γt :که

در آن )  α x ، α = (α x − α mعرض از مبدأ در تابع تقاضای صادرات و  α mعرض از مبدأ
در تابع تقاضای واردات میباشد β * .کشش درآمدی صادرات آمریکا در تابع تقاضای

صادرات β ،کشش درآمدی واردات آمریکا در تابع تقاضای واردات و  btلگاریتم نسبت
صادرات اسمی آمریکا به واردات اسمی آمریکا است Y* .لگاریتم تولید واقعی کشورهای

طرف تجاری آمریکا Yt ،لگاریتم تولید واقعی داخلی آمریکا و  etنرخ ارز مؤثر واقعی است.

در مدل فوق و بعد از برآورد مدل اگر ضریب ) η = (η x + η m − 1بزرگتر از یک باشد به
معنای برقراری شرط مارشال-لرنر میباشد .نتایج نشان داده است که کششهای قیمتی برای
صادرات و واردات به سختی شرط مارشال-لرنر را برقرار میکنند و بنابراین کاهش شدید

نرخ ارز واقعی لزوماً تراز تجاری آمریکا با شرکای تجاری نامبرده را بهبود نخواهد داد.

بنرجی و دیگران )2017( 2برخالف مطالعات دیگر به بررسی همزمان نرخ ارز واقعی

و عوامل ساختاری روی تراز تجاری چین در برابر کشورهای طرف تجاری منتخب چین
با استفاده از دادههای سالیانه دوره  1999تا  2014و الگوی خودبازگشت برداری از نوع

دادههای تابلویی پرداختند .آنها برای مطالعه خود سه مدل برای تراز تجاری در نظر گرفتند
که در این مدلها تراز تجاری چین به عنوان درصدی از  GDPبه عنوان متغیر وابسته و

متغیرهای ،تفاضل نرخ رشد چین با نرخ رشد شرکای تجاری ،کاالهای تولیدشده توسط

نیروی کار ماهر ،کاالهای تولیدشده در بخش کارمندی با مهارت متوسط و کاالهای
تولیدشده با نیروی کار ماهر در صادرات و متغیر روند به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف

شدهاند .نتایج نشان میدهد که نرخ ارز واقعی و تغییرات ساختاری در ترکیب صادرات
مؤلفههای اصلی برای ایجاد حرکت در تراز تجاری کشور چین هستند و افزایش نرخ ارز

واقعی مازاد تجاری را کاهش میدهد.

1. Dong.
2. Banerjee et al.
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هانگناو و کیم )2017( 1در مطالعهای به بررسی اثر نرخ ارز واقعی روی تراز تجاری 10

کشور شرق آفریقا با استفاده از دادههای ساالنه  1970تا  2013و الگوهای خودبازگشت

با وقفههای توزیعی و دادههای تابلویی پرداختهاند .مدل تراز تجاری استفاده شده در مقاله
مدل رز و یلن میباشد ،در این مدل تراز تجاری بهصورت نسبت صادرات به واردات به

عنوان متغیر وابسته و نرخ ارز موثر واقعی ،تولید ناخالص داخلی واقعی داخلی و تولید

ناخالص داخلی واقعی خارجی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است .نتایج تحقیق
نشان میدهد که اوالً ،کاهش نرخ ارز بهطور معنیداری تراز تجاری را در چهار کشور از

 10کشور بهصورت برآوردهای جداگانه بهبود میبخشد و در برآورد مدل دادههای تابلویی
برای  10کشور نیز کاهش نرخ ارز تراز تجاری را بهبود میبخشد .ثانیاً ،تراز تجاری نسبت

به نرخ ارز واقعی بیکشش است .ثالثاً ،در کوتاهمدت نشانههایی از کاهش تراز تجاری
مشاهده نشد و بنابراین شواهدی از وجود منحنی جی وجود ندارد.

مطالعات خارجی متعدد دیگری هم در ارتباط با تأثیر نرخ ارز بر تراز تجاری انجام شده

است که دسته اول از آنها از مدل تراز تجاری رز و یلن و نرخ ارز واقعی دو طرفه بهصورت

حاصلضرب نرخ ارز اسمی در شاخص قیمت مصرفکننده خارجی به داخلی برای بررسی
تراز تجاری دو طرفه بین کشورها استفاده کردهاند .از این دسته میتوان به مطالعاتی همانند

چیلیک و کایا ( ،)2010دش ( ،)2013کائو الویرا ( ،)2014کاپورال و دیگران (،)2015
بهمنی اسکویی و هاروی ( ،)2015بهمنی اسکویی و هالیس اوقلو ( ،)2017بهمنی اسکویی

و بایک ( ،)2016بهمنی اسکویی و دیگران ( ،)2016بهمنی اسکویی و آفتاب (،)2016
بهمنی اسکویی و فریدیتاوانا ( ،)2016بهمنی اسکویی و دیگران ( ،)2017بهمنی اسکویی

و دیگران ( ،)2017بهمنی اسکویی و هاروی ( ،)2017بهمنی اسکویی و دیگران ()2017

و بهمنی اسکویی و ساها ( )2017اشاره کرد .دسته دوم مطالعاتی هستند که از مدل رز و

یلن و نرخ ارز مؤثر واقعی برای بررسی رابطه دو طرفه بین تراز تجاری کشورها استفاده

کردهاند که از این میان میتوان به مطالعات آدنی و دیگران ( ،)2011شیماکووا (،)2014
وورال ( ،)2016نصیر ( ،)2017کورتوویچ ( ،)2017جالسی و دیگران ( )2017و آیک و
هو ( )2017اشاره کرد .همچنین دسته دیگری از مطالعات هستند که از مدل رز و یلن برای
1. Hunegnaw and Kim .
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بررسی تراز تجاری یک کشور با سایر نقاط جهان استفاده کردهاند که از این میان میتوان
به مطالعاتی همانند کیوفالونگ و دیگران ( )2013و ایگو و اوگونلی ( )2014که از نرخ ارز

واقعی و بهمنی اسکویی و فریدیتاوانا ( )2015و بهمنی اسکویی و کانتینپنگ ( )2017که از

نرخ ارز مؤثر واقعی استفاده کردهاند ،اشاره کرد.

در نهایت میتوان برای مطالعه بیشتر درباره رابطه بین نرخ ارز و تراز تجاری به مطالعات

مروری همانند بهمنی اسکویی و راتا ( ،)2004اوزترک ( ،)2006بهمنی اسکویی و هگرتی

( ،)2010بهمنی اسکویی و دیگران ( )2013و آبوین و روتا ( )2013مراجعه نمود.

گروه دوم مطالعاتی که به بررسی رابطه بین نرخ ارز و صادرات و واردات پرداختهاند که

در این گروه از مطالعات اثر نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات و واردات نیز مورد بررسی
قرار گرفته است.

بهمنی اسکویی و دیگران )2010( 1در مقالهای به بررسی رابطه تالطم نرخ ارز و تجارت

کاالیی آمریکا با سایر نقاط جهان در سطح صنعت با استفاده از دادههای ماهیانه ژانویه

 1991تا دسامبر  2007و روش همجمعی و الگوی تصحیح خطا پرداختهاند .مدل مقاله
بهصورت زیر میباشد.

که در آن  XUSi,tو  MUSi,tبه ترتیب صادرات آمریکا از کاالی  iبه سایر نقاط دنیا و

واردات این کشور از کاالی  iاز سایر نقاط دنیا میباشند Ywt .و  YUStبه ترتیب درآمد جهان

و آمریکا REFXt ،نرخ ارز مؤثر واقعی و  VOLtتالطم نرخ ارز مؤثر واقعی میباشد که از
مدل خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته )GARCH( 2به دست آمده است.

طبق مبانی نظری انتظار بر این است که  c1 < 0 ، b1 , b2 > 0و  c2 > 0و  d1و  d2میتوانند مثبت

یا منفی باشند .نتایج نشان میدهد که تنها  36درصد از صنایع وارداتی و  30درصد از صنایع
صادراتی مورد مطالعه بهطور معنیداری از طریق تالطم نرخ ارز تحت تأثیر قرار میگیرند.
همچنین در بلندمدت تنها تراز تجاری  20درصد از صنایع در اثر تضعیف ارزش دالر بهبود
پیدا میکند.

1. Bahmani-Oskooee et al.
2. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity .
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سلیمانی و چووا )2014( 1در مقالهای به بررسی اثر تالطم نرخ ارز روی جریانات تجاری

صنعتی بین مالزی و چین در سطح صنعت با استفاده از دادههای سالیانه  1985تا  2010و روش

همجمعی و الگوی تصحیح خطای برداری پرداختهاند .مدل مقاله بهصورت زیر میباشد.

که در آن  XMtو  MMtبه ترتیب صادرات و واردات مالزی از صنعت  iمیباشدYct .

و  YMtبه ترتیب درآمد چین و مالزی REXt ،نرخ ارز واقعی دوطرفه (بهصورت یوان بر

حسب رینگیت) و  VOLtتالطم نرخ ارز واقعی میباشد که بهعلت تعداد کم مشاهدات،

انحراف معیار  12ماهه نرخ ارز واقعی در هر سال میباشد .طبق مبانی نظری انتظار بر این

است که ، b1 , b2 > 0عالمت  c1و  c2بستگی به کشش تقاضای واردات برای کاالی  iدارد،
اگر تقاضای واردات چین و مالزی برای کاالی  iباکشش باشد انتظار میرود  c1 < 0و
 c2 > 0باشد و در مقابل اگر تقاضای واردات این دو کشور بیکشش باشد انتظار میرود
 c1 > 0و  c2 < 0باشد .نتایج نشان میدهد که نااطمینانی نرخ ارز اثر مثبتی روی اکثر صنایع

مورد مطالعه دارد.

بهمنی اسکویی و آفتاب )2017( 2در مطالعهای به بررسی اثر نامتقارن تالطم نرخ ارز

روی جریان تجاری بین آمریکا و مالزی در سطح صنعت و با استفاده از دادههای ماهیانه

آوریل  2001تا دسامبر  2015و روش اقتصادسنجی خودبازگشت با وقفههای توزیعی خطی
و غیرخطی پرداختند .مدل استفاده شده در این مطالعه بهصورت زیر میباشد.

که در آن  XMYi,tو  MMYi,tبه ترتیب صادرات واقعی مالزی از کاالی  iبه آمریکا و

واردات واقعی این کشور از کاالی  iاز آمریکا میباشند IPUSt .و IPMLtبه ترتیب تولید
صنعتی آمریکا و مالزی REXt ،نرخ ارز واقعی دوطرفه و  Vtتالطم نرخ ارز واقعی میباشد
1. Soleymani and Chua .
2. Bahmani-Oskooee and Aftab .
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که از مدل  GARCHاستخراج شده است .طبق مبانی نظری انتظار بر این است که c1 > 0 ،

و  c2 < 0و  d1و  d2میتوانند مثبت یا منفی باشند .نتایج نشان میدهد که استفاده از مدل
خودبازگشت با وقفههای توزیعی غیرخطی اثرات نامتقارن کوتاهمدت و بلندمدت  1 3از
صنایع را تأیید میکند .همچنین این رویکرد صنایع متأثر از افزایش تالطم نرخ ارز را از

صنایع متأثر از کاهش تالطم نرخ ارز ،تفکیک میکند.

بهمنی اسکویی و هاروی )2017( 1در مقالهای رابطه بین تالطم نرخ ارز و تجارت کاال

میان آمریکا و فیلیپین در سطح صنعت را با استفاده از دادههای سالیانه  2012-1973و

روش همجمعی و مدل تصحیح خطا بررسی کردهاند .مدل استفاده شده در مقاله بهصورت
زیر میباشد.

که در آن  XUSi,tو  MUSi,tبه ترتیب صادرات آمریکا از کاالی  iبه فیلیپین و واردات

این کشور از کاالی  iاز فیلیپین میباشند YPHt .و  YUStبه ترتیب درآمد فیلیپین و آمریکا،

 REXtنرخ ارز واقعی دوطرفه و  VOLtتالطم نرخ ارز واقعی میباشد که انحراف معیار 12
ماهه نرخ ارز واقعی در هر سال میباشد .طبق مبانی نظری انتظار بر این است که b1 , b2 > 0

 c1 < 0 ،و  c2 > 0و  d1و  d 2میتوانند مثبت یا منفی باشند .نتایج نشان میدهد که تنها 28

صنعت وارداتی تحت تأثیر نااطمینانی نرخ ارز قرار میگیرند .همچنین برای بررسی بیشتر

رابطه نرخ ارز و صادرات و واردات میتوان به مطالعه مروری بهمنی اسکویی و هگرتی
( )2007مراجعه نمود.

 .2-2مطالعات داخلی
گروه اول مطالعاتی که رابطه نرخ ارز و تراز تجاری را بررسی کردند .اخباری و خوشبخت

( )1385به بررسی وجود منحنی جی در رابطه تجاری بین ایران و آلمان با استفاده از مدل
خودبازگشت با وقفههای توزیعی و الگوی تصحیح خطای برداری و دادههای فصلی

دوره  1995تا  2004پرداختهاند .مدل استفاده شده در این تحقیق بهصورت زیر است:
 LTBt = a + bLREX t + cLYGt + dLYI t + ε tکه در آن  tbتراز تجاری بهصورت نسبت
1. Bahmani-Oskooee and Harvey .
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صادرات ایران به آلمان به واردات ایران از آلمان REX ،نرخ ارز واقعی یورو و YGو

 YIبهترتیب تولید ناخالص داخلی آلمان و ایران هستند .نتایج نشان میدهد که پدیده

منحنی جی در رابطه تجاری بین ایران و آلمان وجود ندارد .همچنین عالمت متغیر تولید
ناخالص داخلی ایران و آلمان به ترتیب منفی و مثبت بوده است ،هر چند ضریب متغیرYG

معنیدار نیست.

مهرآرا و عبدی ( )1386در مطالعهای به بررسی عوامل تعیینکننده تراز تجاری در

اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسن و مدل خودبازگشت با وقفههای توزیعی

و دادههای ساالنه دوره  1338تا  1383پرداختند .شکل لگاریتمی مدل استفاده شده در

این تحقیق بهصورت

میباشد که در آن tb

نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (به عنوان معیاری از تراز تجاری غیرنفتی) y ،درآمد

واقعی ایران y* ،درآمد واقعی شرکای تجاری ایران و  rerنرخ ارز واقعی که در این مطالعه
شامل دو شاخص یعنی نرخ ارز واقعی بر اساس نرخ بازار موازی و نرخ ارز مؤثر رسمی

میباشد .نتایج نشان میدهد که کاهش ارزش پول داخلی حتی قادر است در کوتاهمدت
تراز تجاری را بهبود بخشد ،بنابراین شواهدی در خصوص منحنی جی در اقتصاد ایران

وجود ندارد.

معماریان و جاللی نائینی ( )1389در مطالعهای به بررسی آثار کوتاهمدت و بلندمدت

تکانههای ارزی بر تراز تجاری ایران با استفاده از دادههای فصلی دوره  1992-2تا 2004-4

و الگوی تصحیح خطای برداری و توابع واکنش به ضربه پرداختند .مدل این تحقیق مدل
تراز تجاری رز و یلن ( )1989بهصورت زیر میباشد:

که در آن  TBتراز تجاری ایران بهصورت نسبت صادرات غیرنفتی کل به واردات کل،

 YSتولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای طرف تجاری ایران Y ،تولید ناخالص داخلی
ایران و  REERنرخ ارز مؤثر واقعی میباشند ،نتایج نشان میدهد که پدیده منحنی جی برای
ایران تأیید میشود.

کازرونی و مجیری ( )1389به بررسی اثر کاهش پول ملی بر تراز تجاری ایران با شش

شریک منتخب تجاری این کشور با استفاده از مدل خودبازگشت با وقفههای توزیعی و
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الگوی تصحیح خطا و دادههای ساالنه دوره  1979تا  2005پرداختهاند .مدل استفاده شده
میباشد که

در این تحقیق بهصورت

در آن  TBتراز تجاری بهصورت نسبت صادرات به واردات YIR ،درآمد واقعی ایرانYj ،

درآمد واقعی شریک تجاری و  REjنرخ ارز واقعی دوجانبه بین ریال ایران و پول رایج هر
یک از شرکای تجاری  jمیباشد .نتایج نشان میدهد که وجود منحنی جی در کوتاهمدت

بین ایران با چین و امارات تأیید شده و در بقیه موارد رد شده است .همچنین در بلندمدت،

وجود منحنی جی تنها بین ایران با امارات تأیید شده و در مورد سایر کشورها رد شده است.

راسخی و رستمی ( )1392در مطالعهای به بررسی وجود منحنی جی دو جانبه میان ایران

و شرکای تجاری آسیایی و اروپایی منتخب با استفاده از مدل خودبازگشت با وقفههای
توزیعی و دادههای ساالنه دوره  1358تا  1385پرداختهاند .مدل استفاده شده در این مطالعه
میباشد که در

مدل رز و یلن بهصورت

آن  TBتراز تجاری بهصورت نسبت صادرات به واردات YIR ،درآمد واقعی ایرانYj ،

درآمد واقعی شریک تجاری و  REjنرخ ارز واقعی ایران با شریک تجاری  jمیباشد .نتایج
نشان میدهد که وجود منحنی جی دو جانبه تنها میان ایران و امارات تأیید میشود.

محمدی و آریابد ( )1391به بررسی تأثیر تکانههای نرخ ارز واقعی مؤثر روی تراز

تجاری ایران با کرهجنوبی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری و دادههای فصلی

دوره  1996-1تا  2008-4پرداختند ،مدل تحقیق مدل تراز تجاری رز و یلن بهصورت
میباشد که در آن  TBتراز تجاری بهصورت نسبت صادرات به

واردات Y ،تولید ناخالص داخلی واقعی ایران Y* ،تولید ناخالص داخلی واقعی کرهجنوبی
و  RERنرخ ارز واقعی میباشند .نتایج حاصل از توابع واکنش به ضربه نشان میدهد که
وضعیت تراز تجاری در کوتاهمدت بهبود و در بلندمدت بدتر شده است و شواهدی از

وجود منحنی جی معکوس در این مطالعه یافت شده است.

احمدی شادمهری و احمدیان یزدی ( )1391در مقالهای به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی

بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با آلمان و با استفاده از مدل خودبازگشت با وقفههای توزیعی

و دادههای ساالنه  1970تا  2007پرداختند .مدل استفاده شده در این مطالعه بهصورت
است که در آن  TBتراز تجاری بهصورت

نسبت صادرات غیرنفتی ایران به آلمان به واردات از آلمان RE ،نرخ ارز واقعی بهصورت
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حاصلضرب نرخ ارز اسمی در نسبت شاخص قیمت مصرفکننده آلمان به شاخص قیمت
مصرفکننده ایران RGI ،تولید ناخالص داخلی واقعی ایران و  RGGتولید ناخالص داخلی
آلمان میباشند .نتایج تحقیق نشاندهنده تأیید وجود منحنی جی در روابط تجاری بین ایران

و آلمان است.

عامری گلستان و دیگران ( )1391در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر تراز تجاری

ایران با شش شریک عمده تجاری با استفاده از روش خودبازگشت با وقفههای توزیعی و

دادههای تجمیعی دوره  1358تا  1388پرداختهاند .مدل استفاده شده در این تحقیق بهصورت
زیر میباشد.

LTB = β0 + β1 LGDPi ,t + β 2 LGDPj ,t + β 3 LBEXRi ,t + β 4 LVOLi ,t + ε t

که در آن  LTBلگاریتم تراز تجاری ایران بهصورت نسبت مجموع صادرات ایران به

شش شریک تجاری به مجموع واردات ایران از این شش شریک تجاری استLGDPi .

لگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران LGDPi ،لگاریتم مجموع تولید ناخالص داخلی شش

شریک عمده تجاری ایران LBEXR ،لگاریتم متوسط وزنی نرخ ارز رسمی دوجانبه ایران

با هر یک از شرکای تجاری و  LVOLلگاریتم تالطم نرخ ارز محاسبهشده با استفاده از

روش میانگین متحرک پنج ساله هستند .نتایج نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی ایران

و تالطم نرخ ارز تأثیری منفی بر تراز تجاری میگذارد و رابطه نرخ ارز با تراز تجاری مثبت
است .همچنین از آنجا که در مدل تصحیح خطا ضرایب متغیرهای باوقفه نرخ ارز مثبت
هستند بنابراین منحنی جی تأیید نشده است.

خسروی و محسنی ( )1393در مطالعهای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری

بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل یوهانسن-جوسیلیوس و دادههای دوره  1362تا 1390

پرداختند .آنها برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز از خانواده مدلهای خودبازگشتی واریانس

ناهمسانی شرطی استفاده کردهاند ،شکل لگاریتمی مدل بهکار رفته در این مطالعه مدل تراز

تجاری رز و یلن بهصورت

میباشد

که در آن  TBتراز تجاری بهصورت نسبت صادرات به واردات YIR ،تولید ناخالص داخلی

واقعی ایران Yj ،تولید ناخالص داخلی واقعی شریک تجاری REEXj ،نرخ ارز مؤثر واقعی و

 REUنااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی هستند .نتایج نشان میدهد که افزایش نااطمینانی نرخ
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ارز در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر منفی بر تراز تجاری کشاورزی ایران دارد .همچنین
رابطه بین نرخ ارز مؤثر واقعی و درآمد شرکای تجاری با تراز تجاری کشاورزی ایران مثبت

است و درآمد ایران تأثیر منفی بر این متغیر دارد.

رجبیان و سلیمیفر ( )1394در مقالهای به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری

غیرنفتی ایران با ترکیه با استفاده از مدل خودبازگشت با وقفههای توزیعی و الگوی تصحیح

خطا و دادههای ساالنه  1359تا  1391پرداختهاند .شکل لگاریتمی مدل استفاده شده در این
مطالعه بهصورت

است که در آنTB

تراز تجاری بهصورت نسبت صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه به واردات از ترکیه RE ،نرخ

ارز واقعی RGI ،تولید ناخالص داخلی واقعی ایران و  RGTتولید ناخالص داخلی ترکیه

میباشند .نتایج تحقیق نشان میدهد که در کوتاهمدت نرخ ارز واقعی تأثیر مثبتی بر تراز

تجاری دارد اما این رابطه در بلندمدت مشاهده نشده است .همچنین  RGIو  RGTبهترتیب
تأثیر منفی و مثبتی در کوتاهمدت و بلندمدت بر تراز تجاری دارند.

گروه دوم مطالعاتی که به بررسی رابطه بین نرخ ارز و صادرات و واردات پرداختهاند که

در این گروه از مطالعات اثر نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات و واردات نیز مورد بررسی
قرار گرفته است.

زمانی و مهرابی بشرآبادی ( )1393در مقالهای به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت

محصوالت کشاورزی در ایران با استفاده از دادههای سالیانه  1352تا  1386و روش
همجمعی و الگوی تصحیح خطا پرداختهاند .مدل مطالعه بهصورت زیر است.

که در آن  EXو  IMبه ترتیب صادرات و واردات محصوالت کشاورزی GDPF ،و

 GDPIبه ترتیب تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای طرف تجاری ایران و ایرانRER ،

نرخ ارز واقعی V ،نوسانات نرخ ارز واقعی که از مدل خودبازگشتی ناهمسانی واریانس

شرطی تعمیمیافته بدست آمده است و  ORدرآمدهای نفتی میباشند .با توجه به دیدگاه

دو مکتب سنتی و ریسک سبد دارایی ،انتظار میرود عالمت نوسانات نرخ ارز بر تجارت
به ترتیب منفی یا مثبت باشد .نتایج نشان میدهد که نوسان نرخ ارز واقعی با یک وقفه در
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بلندمدت اثر منفی بر صادرات دارد و نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در
کوتاهمدت اثر منفی بر واردات محصوالت کشاورزی دارد.

جعفری صمیمی و دیگران ( )1393به بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات ایران با استفاده

از دادههای سالیانه  1358تا  1388و روش همجمعی و تصحیح خطا پرداختهاند .مدل

واردات ایران بهصورت )  LIMP = f ( LGDP, LRECH ,UNCERTکه در آن IMP

واردات ایران GDP ،تولید ناخالص داخلی ایران UNCERT ،نااطمینانی نرخ ارز که از
مدل خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده است و  RECHنرخ ارز واقعی

بهصورت ) RECH = E.( P f Pکه در آن  P fسطح قیمت کاالهای خارجی P ،سطح

قیمتهای داخلی و  Eنرخ ارز اسمی میباشد .نتایج نشان میدهد که یک رابطه منفی و
معنیدار بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و واردات وجود دارد.

سعادت و دیگران ( )1395در مقالهای به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران

به ونزوئال با استفاده از دادههای سالیانه  1362تا  1392و روش خودبازگشت با وقفههای
توزیعی و الگوی تصحیح خطا پرداختهاند .مدل صادرات ایران بهصورت زیر میباشد.

LEX t = a + bLGDPtV + cLERt + dlVERt + ε t

که در آن  EXصادرات ایران به ونزوئال GDPv .،تولید ناخالص داخلی ونزوئال ER ،نرخ

ارز مؤثر واقعی دو طرفه (بولیوار-ریال) VER ،نااطمینانی نرخ ارز که از مدل خودبازگشتی
واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته بدست آمده است .نتایج نشان میدهد که ضریب

نااطمینانی نرخ ارز در کوتاهمدت تأثیر معنیدار و منفی بر صادرات ایران به ونزوئال دارد
ولی در بلندمدت اثر معنیداری بر صادرات مشاهده نمیشود.

 .3روششناسی و مدل تجربی تحقیق
از آنجا که در این مطالعه برای استخراج مقادیر عددی نااطمینانی نرخ ارز واقعی از مدل

تالطم تصادفی استفاده میگردد ،بنابراین در این بخش و در ابتدا مدل تالطم تصادفی

تشریح و سپس مدل پژوهش ارائه میگردد.
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 .1-3مدل تالطم تصادفی ()SVM
مدل تالطم تصادفی به عنوان جایگزینی برای مدلهای خانواده خودبازگشتی واریانس

ناهمسانی شرطی انگل )1982( 1و بولرسلف )1986( 2توسط تیلور )1982،1986( 3و توچن

و پایتس )1983( 4معرفی شد .این مدل شامل دو فرایند تصادفی یکی برای مشاهدات و

دیگری برای تالطمهای پنهان است بنابراین واقع گرایانهتر و انعطافپذیرتر از مدلهای
نوع  ARCHمیباشد .یکی از دالیل اصلی استفاده از مدلهای تالطم تصادفی توانایی
این مدلها برای مدلسازی تالطم میباشد .5به پیروی از تیلور ( ،)1994 ،1986جاکویر و
دیگران ،)1994( 6کیم و دیگران )1998( 7و میر و یو )2000( 8مدل ساده  SVبهصورت زیر

تعریف میشود.
)10

)ε t ~ N (0,1

) η t ~ (0, σ η2

,

,

Yt = exp(ht / 2)ε t

ht +1 = µ + φ (ht − µ ) + η t

corr(ε t ,η t ) = ρ

که در آن  Ytمشاهدات در زمان  tاست ht = log σ t2 .لگاریتم تالطم است و فرض

میشود که یک فرایند پایای خودبازگشت مرتبه اول () )AR(1با پارامتر  ( φ < 1) ، φاست،
یعنی فرض میشود فرایند لگاریتم تالطم پایا است .در شرایط استاندارد جمالت اخالل
 ε tو  ηtمستقل هستند ،یعنی ضریب همبستگی بین  ε tو  ηtبرابر صفر ( ) ρ = 0است ،اما

اگر جمالت اخالل  ε tو  ηtمستقل نباشند ،یعنی ρ ≠ 0باشد در این صورت مدل تالطم

تصادفی ،مدل تالطم تصادفی نامتقارن )ASV( 9نامیده میشود .حال اگر  ρ < 0باشد
نشاندهنده وجود اثر اهرمی است ،یعنی اگر  Ytیک بازده مثبت (منفی) را تجربه کند در
این صورت تالطم در مشاهده بعدی تمایل به کاهش (افزایش) را خواهد داشت .10همچنین
1. Engle .
2. Bollerslev .
3. Taylor .
4. Tauchen and Pitts .

 .5میر و یو ( ،)2000ص .198

6. Jacquier et al.
7. Kim et al.
8. Meyer and Yu .
9. Asymmetric Stochastic Volatility .

 .10ناکاجیما و اوموری ( ،)2010ص .3691

راقتمان یفداصت مطالت یوگلا تفایهر :ناریا یراجت زارت رب زرا خرن ینانیمطاان ریثأت

233

در مدل باال  φمیتواند بهعنوان ثبات در تالطم و  σ ηبه عنوان تالطم در  htتفسیر گردد.1

در ارتباط با مزیتهای مدل تالطم تصادفی نسبت به خانواده مدلهای خودبازگشتی

واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته چندین مطالعه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره

میگردد .در مقالهای دنیلسون )1998( 2با استفاده از یک مطالعه تجربی چندین مدل ARCH

را با مدل  SVمقایسه کرده است و در همه حالتها به این نتیجه رسیده که مدل  SVبهتر
از مدل  ARCHعمل میکند .فرناندز ویالورده و روبیو رامیرز )2010( 3در مقاله خود به

این نتیجه رسیدهاند که هیچ مزیتی برای استفاده از مدل خودبازگشتی واریانس ناهمسانی

شرطی تعمیمیافته بهجای مدل تالطم تصادفی مشاهده نکردهاند .زیرا  -1مدل GARCH

یک درجه آزادی کمتر از مدل  SVدارد -2 .مدل  GARCHمانع از این میشود که بتوان

بهراحتی سطح متغیر را از شوکهای تالطم جدا کرد .و  -3مدل  GARCHدادهها را به

شکل بدی نسبت به مدل  SVبرازش میکند .همچنین شفارد )1996( 4در مقالهای مدل SV

و  GARCHرا با استفاده از دادههای سری زمانی برآورد نموده و نتایج تجربی نشان داده
است که مدلهای  SVاز نظر تجربی موفقتر از مدلهای  GARCHهستند.

بوون و دیگران ( )2012مزایای استفاده از مدل تالطم تصادفی در مقایسه با مدلهای

خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته را به این صورت بیان کردهاند:

-1مدلهای  SVیک تفسیر اقتصادی طبیعی را از تالطم ارائه میدهند-2 .پیوند دادن
مدلهای انتشار با زمان پیوسته 5با مدلهای  SVآسانتر است-3 .مدلهای  SVنسبت به

مدلهای  GARCHبرای مدلسازی دادههای سریزمانی منعطفترند.6

روشهای مختلفی برای برآورد مدلهای تالطم تصادفی معرفی شده است .روشهایی با

کارایی کمتر همانند روش گشتاورهای تعمیمیافته ،)GMM( 7روش شبهحداکثر راستنمایی

8

( )QMLو روش تابع مشخصه تجربی .)ECF( 9روشهایی بر مبنای راستنمایی کامل

 .1کیم و دیگران ( ،)1998ص .362

2. Danı́elsson .
3. Fernández-Villaverde & Rubio-Ramírez.
4. Shephard .
5. Continuous-time Diffusion Models.

 .6بوون و دیگران ( ،)2012ص .25

7. Generalized Method of Moments.
8. Quasi-Maximum Likelihood.
9. Empirical Characteristic Function.

234

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،88پاییز 1397

همانند روش حداکثر راستنمایی شبیهسازیشده ،)SML( 1روش حداکثر راستنمایی

عددی )NML( 2و روش بیزی مونت کارلوی زنجیره مارکوف.)MCMC( 3

اندرسون و دیگران )1999( 4روشهای مختلف در مطالعات مونت کارلو را با یک

نمونه محدود مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که روش  MCMCیکی
از کاراترین ابزار برآورد میباشد .این روش معموالً در ادبیات بهعنوان معیاری برای
کارایی مورد توجه قرار میگیرد .بهعالوه (بهعنوان یک نتیجه جانبی برآورد پارامترها)

روش  MCMCبرآوردهای مطمئنتر و هموارتری 5را از متغیرهای پنهان ارائه میدهد ،زیرا

این روش فضای پارامترها را با در نظر گرفتن متغیرهای پنهان افزایش میدهد .همچنین
برخالف اغلب روشهای تکرارشونده که منطقشان بر اساس استداللهای مجانبی 6است،

منطق روش  MCMCبر مبنای توزیع دقیق پسین پارامترها و متغیرهای پنهان است .دیگر
مزیت روش  MCMCاین است که بهطور کلی در این روش بهینهسازی عددی نیاز نیست.
این مزیت بهویژه هنگامیکه یک مدل پارامترهای برآوردی زیادی دارد از اهمیت فراوانی
برخوردار است .بنابراین در ادبیات ،روش  MCMCبهمیزان زیادی در برآورد مدلهای SV

تک متغیره استفاده شده است.7

در تحقیق حاضر نیز با توجه به مزیتهای بیان شده برای روش برآورد  ،MCMCاز این

روش برای برآورد مدل تالطم تصادفی استفاده میگردد.
 .2-3مدل تحقیق

در این مطالعه از مدل تراز تجاری رز و یلن برای بررسی اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی نرخ
ارز واقعی روی تراز تجاری ایران استفاده شده است ،همچنین برای بررسی دقیقتر اثر نرخ

ارز واقعی و نااطمینانی آن روی تجارت مدل صادرات غیرنفتی و واردات ایران نیز برآورد

میگردد ،بنابراین شکل لگاریتمی مدل تراز تجاری ،صادرات غیرنفتی و واردات ایران به
1. Simulated Maximum Likelihood.
2. Numerical Maximum Likelihood.
3. Bayesian Markov Chain Monte Carlo.
4. Andersen and et al.
5. Smoothed Estimates.
6. Asymptotic Arguments.

 .7یو و میر ( ،)2006ص .363-362
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شکل زیر تعریف میشود:
)11

که در این جا  TBتراز تجاری ایران که بهصورت نسبت صادرات غیرنفتی به واردات

تعریف میشود X .صادرات غیرنفتی ایران M ،واردات ایران RER ،نرخ ارز واقعی که
بهصورت )  RER = NER.( PW P Iتعریف میشود و در آن  NERنرخ ارز بازار آزاد
(ریال/دالر) Pw ،شاخص قیمت مصرفکننده جهانی و  PIشاخص قیمت مصرفکننده
ایران است GDPI ،تولید ناخالص داخلی واقعی ایران GDPW ،تولید ناخالص داخلی واقعی

جهانی و  VRERtنااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی که از مدل  SVبدست میآید را نشان
میدهد .همچنین متغیر درآمدهای نفتی در برآورد با روش همجمعی یوهانسن-جوسیلیوس

به عنوان یک متغیر برونزا وارد مدلهای فوق میشود .در این صورت متغیر درآمدهای
نفتی در برآورد ضرایب بلندمدت ظاهر نمیگردد ،اما در برآورد ضرایب کوتاهمدت متغیر

درآمدهای نفتی لحاظ میشود.

در نظر گرفتن متغیر تراز تجاری بهصورت نسبت صادرات به واردات چندین مزیت دارد
که عبارتند از :اوالً ،این متغیر نسبت به واحد اندازهگیری صادرات و واردات حساس نیست.
ثانیاً ،نسبت به اسمی یا واقعی بودن صادرات و واردات حساس نیست .ثالثاً ،در تعریف

معمول تراز تجاری بهصورت تفاضل صادرات با واردات اگر واردات بیش از صادرات
باشد عالمت تراز تجاری منفی خواهد شد و بنابراین امکان لگاریتمگیری از آن نخواهد بود
ولی با تعریف جدید این مشکل برطرف میگردد .در نهایت ،تراز تجاری بهصورت نسبت
صادرات به واردات دقیقاً شرط مارشال-لرنر را نتیجه میدهد.1

طبق مبانی نظری در شرایط طبیعی انتظار میرود که درآمد کشور داخلی اثر منفی

روی تراز تجاری و اثر مثبت روی واردات داشته باشد ،زیرا با افزایش درآمد کشور داخلی
واردات از کشورهای دیگر افزایش مییابد و به تبع آن تراز تجاری کاهش مییابد .هر

 .1دش ( ،)2013ص . 321
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چند اگر افزایش در درآمد کشور داخلی منجر به افزایش تولید کاالهای جانشین واردات
گردد ،واردات کاهش و تراز تجاری بهبود مییابد .با توجه به همین استدالل ،درآمد کشور

خارجی نیز میتواند اثر مثبت یا منفی روی تراز تجاری و صادرات داشته باشد .همچنین اگر
افزایش در نرخ ارز واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد که به معنای بهبود در تراز

تجاری است انتظار میرود  α 1 , β 2 > 0و  γ 2 < 0باشد .1البته باید در نظر داشت که طبق مبانی
نظری اثر نهایی نرخ ارز روی صادرات و واردات و به تبع آن روی تراز تجاری بستگی به
کششهای تقاضای صادرات و واردات دارد که میتواند ضریب نرخ ارز را در سه معادله

فوق مثبت یا منفی نماید .در نهایت با توجه به استدالل بیان شده در بخش مبانی نظری اثر

نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات ،واردات و تراز تجاری نیز میتواند مثبت یا منفی باشد.

دادههای مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده جهانی ،شاخص قیمت مصرفکننده

ایران و تولید ناخالص داخلی جهانی از منابع اطالعاتی صندوق بینالمللی پول ( )IFSو

دادههای مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران ،نرخ ارز بازار آزاد و صادرات غیرنفتی
و واردات از منابع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده است .همچنین در این
مطالعه از دادههای فصلی دوره  1374-1تا  1395-4استفاده شده است.

حال قبل از برآورد مدل تراز تجاری برای ایران باید شاخص نااطمینانی نرخ ارز مؤثر

واقعی با استفاده از مدل تالطم تصادفی نامتقارن ( )ASVاستخراج شود.

 .4یافتههای تحقیق
 .1-4محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل ASV

همانطورکه قب ً
ال بیان گردید نرخ ارز واقعی بهصورت )  RER = NER.( PW P Iتعریف

میشود .نمودار  1نرخ ارز اسمی و واقعی را جهت مقایسه نشان میدهد.

با توجه به نمودار  ،1تقریباً در اغلب دوره مورد بررسی نرخ ارز اسمی افزایشی بوده

است اما با این وجود در مقاطعی نرخ ارز واقعی کاهش یافته است که این مسأله ناشی از
ایجاد تورم حاصل از افزایش نرخ ارز اسمی میباشد که منجر به کاهش نسبت  P W P Iشده

و به تبع آن موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده است.
 .1کیوفیالوونگ و دیگران ( ،)2013ص .834
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منبع :یافتههای تحقیق

نمودار 1ـ نرخ ارز اسمی و واقعی

از آنجا که  Winbugsنرمافزاری است که بر مبنای روش  MCMCمدل  ASVرا برآورد

میکند ،بنابراین در این مقاله برای برآورد مدل  ASVو استخراج مقادیر نااطمینانی نرخ ارز

واقعی از این نرمافزار استفاده شده است .توزیع پیشین پارامترهای مدل  ASVبرای نرخ ارز
مؤثر واقعی همانند توزیع پیشین پارامترهای مدل  ASVبرآوردشده در مطالعه اسماعیلی فالح

( )1389میباشد .همچنین مدل با استفاده از دو زنجیره در نرمافزار اجرا گردید تا مقادیر آماره

بروکس-جلمن-روبین )BGR( 1برای بررسی همگرایی برآوردهای پسین بدست آید.
جدول 1ـ نتایج برآورد مدل ASV
پارامتر ضریب

انحراف
معیار

MCE

فاصله اطمینان 95%

دقت برآورد
 5%انحراف معیار
پسین

µ

-5/966

0/003545 0/3519

[]-6/639،-5/269

0/017595

مناسب

φ

0/0009439 0/06778 0/7872

[]0/0،6377/9059

0/003389

مناسب

0/003032 0/1583

[]0/0،2085/8258

0/007915

مناسب

0/002531

مناسب

0/0073

مناسب

ρ

0/5528

σε

]0/0،03616/07174[ 0/0001493 0/05061 0/05156

ση

0/6896

0/146

0/00323

[]0/1،441/016

منبع :یافتههای تحقیق

1. Brooks–Gelman–Rubin (BGR) statistic.
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جدول ( )1نتایج برآوردهای پسین مدل  ASVبرای نرخ ارز واقعی مربوط به رابطه ()10

را با انجام  100000تکرار و کنار گذاشتن  4000تکرار اول نشان میدهد.
 .1-1-4تشخیص همگرایی

طبق قاعده هرگاه مقادیر آماره  BGRدر محدوده یک باشد بهمعنای وقوع همگرایی است.1
همچنین هنگامی که دو زنجیره بهطور همزمان در نرمافزار اجرا میگردد ،نمودارهای trace

و  historyهر زنجیره با رنگ متفاوتی نشان داده میشود ،در این حالت اگر هر دو زنجیره
روی هم قرار بگیرند میتوان مطمئن بود که همگرایی رخ داده است .2نمودار  2مقادیر
مربوط به آماره ( BGRدر این اشکال نموداری که مقادیر آن به یک نزدیکتر است همان

آماره  BGRمیباشد) برای پارامترهای پسین را نشان میدهد ،از آنجا که مقادیر این آماره
در اطراف یک قرار دارد بنابراین همگرایی در همه برآوردهای پسین رخ داده است.

منبع :یافتههای تحقیق

نمودار 2ـ مقادیر آماره  BGRبرای برآوردهای پسین
 .1کانگدان ( ،)2006ص .16
 .2اشپیگلهالتر و دیگران ( ،)2003ص .54
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 .2-1-4دقت برآوردهای پسین

از سویی دیگر برای ارزیابی دقت برآوردهای پسین میتوان از یک قاعده سرانگشتی استفاده

کرد به اینصورت که اگر خطای مونت کارلوی )MCE( 1هر پارامتر برآوردی ،کوچکتر
از  5درصد انحراف معیار آن پارامتر باشد آن پارامتر برآوردی مناسب است .2با توجه به

نتایح مربوط به جدول ( )1و قاعده سرانگشتی بیانشده همه پارامترهای پسین برآوردی از
دقت الزم برخوردار و مناسب هستند .بعد از برآورد ضرایب مربوط به پارامترها حال مقادیر

عددی نااطمینانی نرخ ارز واقعی برآورد میگردد که در نمودار ( )3نشان داده شده است.

همانطورکه در نمودار مشخص است در دوره مورد بررسی نااطمینانی نرخ ارز واقعی

در دو مقطع حداکثر مقدار خود را دارد .اولین مورد در فصل اول سال  1374اتفاق افتاده
که علت آن اعمال سیاست یکسانسازی نرخ ارز در سال  1372میباشد .یکسانسازی
نرخ ارز در ایران در سال  1372به دلیل عدم توازن در تراز پرداختها که عمدتاً در نتیجه
کاهش قیمت نفت و مشکل باز پرداخت بدهیهای سررسید شده و معوقه ایجاد شد با

افزایش شدید نرخ ارز همراه گردید .بهطور کلی ،به دلیل اینکه هماهنگیها و الزامات

مورد نیاز در تمام سیاستهای کشور برای یکسانسازی ارز صورت نگرفته بود سیاستهای
اعمالشده موفقیتآمیز نبود .دومین مورد فصل سوم سال  1391است که در این دوره نیز
افزایش ناگهانی در نرخ ارز پدید آمده که دالیل آن تحریمهای غرب علیه کشور به عنوان

عامل اصلی و ورود تقاضای سوداگری به بازار ارز و همچنین تشدید روز افزون آن از ناحیه
نقدینگیهای انباشت شده طی سالهای قبل بود.3

منبع :یافتههای تحقیق

نمودار 3ـ نااطمینانی نرخ ارز واقعی
1. Monte Carlo Error

 .2اشپیگلهالتر و دیگران ( ،)2003ص . 55
 .3ورتابیان کاشانی ( ،)1392ص  131و .135

240

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،88پاییز 1397

 .2-4آزمون ریشه واحد
جدول  -2نتایج آزمون دیکی-فولر تعمیمیافته
متغیر

آماره آزمون با عرض از
مبدا و بدون روند

نتیجه
آزمون

آماره آزمون با عرض از
مبدا و روند

نتیجه آزمون

LTB

-2/61

ناپایا

-3/18

ناپایا

DLTB

-8/76

پایا

-8/75

پایا

LX

-0/53

ناپایا

-2/51

ناپایا

DLX

-10/23

پایا

-10/17

پایا

LM

-0/4

ناپایا

-2/455

ناپایا

DLM

-8/65

پایا

-8/68

پایا

LGDPI

-1/13

ناپایا

-1/27

ناپایا

DLGDPI

-4/06

پایا

-4/05

پایا

LGDPW

0/43

ناپایا

-3/2

ناپایا

DLGDPW

-5/67

پایا

-5/67

پایا

LRER

-2/13

ناپایا

-2/6

ناپایا

DLRER

-6/17

پایا

-6/24

پایا

LVRER

-2/5

ناپایا

-2/6

ناپایا

DLVRER

-5/64

پایا

-5/6

پایا

* مقدار بحرانی در سطح  ،5%با عرض از مبدأ و روند  -3/46و با عرض از مبدأ و بدون روند -2/89 ،است.
منبع :یافتههای تحقیق

در این بخش پایایی کلیه متغیرهای مدل تراز تجاری ،صادرات غیرنفتی و واردات از

طریق آزمو ن دیکی-فولر تعمیمیافته مورد بررسی قرار گرفت .جدول ( )2نتایج آزمون

پایایی برای متغیرهای تحقیق را نشان میدهد ،همانطورکه مشاهده میشود در سطح
معنیداری  5%همه متغیرهای مدل در دو حالت با عرض از مبدأ و بدون روند و با عرض از
مبدأ و روند در سطح ناپایا بوده و با یکبار تفاضلگیری پایا شدهاند .بنابراین متغیرهای مدل

انباشته از مرتبه یک ( I)1هستند و میتوان از روش همجمعی پیشنهادی یوهانسن ()1991
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و یوهانسن و جوسلیوس ( )1990برای آزمون وجود روابط بلندمدت بین متغیرهای مدل
استفاده کرد .این روش با استفاده از روش برآورد حداکثر راستنمایی وجود بردارهای

همجمعی را در یک مدل  VARمشخص میکند .بنابراین در ادامه تعداد وقفههای بهینه
مدل  VARتعیین میگردد.

 .3-4تعیین تعداد وقفههای بهینه مدل VAR

در این بخش تعداد وقفههای بهینه مدل خودبازگشت برداری از طریق معیار شوارتز -بیزین

( )SBCکه در تعداد وقفههای بهینه صرفهجویی میکند ،تعیین میشود .با توجه به این
معیار ،تعداد وقفههای بهینه مدل  VARبرای مدل تراز تجاری ،صادرات غیرنفتی و واردات

به ترتیب 5 ،5 ،و  4تعیین میگردد.

 .4-4آزمون همجمعی یوهانسن-جوسلیوس
پس از تعیین تعداد وقفههای بهینه مدل  VARبرای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین

متغیرهای الگو بایستی آزمون همجمعی یوهانسن-جوسلیوس را انجام داد .بر اساس نتایج

این آزمون اگر حداقل یک بردار همجمعی بین متغیرهای مدل وجود داشته باشد میتوان
گفت که وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو به اثبات میرسد.

جدول 3ـ تعداد بردارهای همجمعی با توجه به آزمونهای مختلف
مدل

آزمون حداکثر مقدار ویژه

آزمون اثر

معیار شوارتز-بیزین

تراز تجاری

2

2

1

صادرات غیرنفتی

3

3

3

واردات

1

1

1

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )3نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه ،آزمون اثر و معیار شوارتز -بیزین برای

تعیین تعداد بردارهای همجمعی سه مدل تراز تجاری ،صادرات غیرنفتی و واردات را با

وجود عرض از مبدأ در رابطه بلندمدت نشان میدهد .با توجه به نتایج جدول ( )3برای
مدلهای واردات ،تراز تجاری و صادرات غیرنفتی به ترتیب یک ،دو و سه بردار بلندمدت
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تأیید میشود .اما الزم است این دو و سه بردار بلندمدت برای تراز تجاری و صادرات

غیرنفتی که از نظر آماری تأیید شدهاند با توجه به مبانی نظری و سابقه تحقیق و نیز با
گذاشتن قیود به روابطی ساختاری تبدیل شوند که در نتیجه تعداد بردارها برای تراز تجاری

و صادرات غیرنفتی نیز به یک کاهش یافت .در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل
تراز تجاری ،صادرات غیرنفتی و واردات بعد از هنجارسازی (اعمال قید برابر یک بودن

ضریب متغیر وابسته یعنی  )LTBدر جدول ( )4نشان داده شده است.

همانطورکه در جدول ( )4مشاهده میشود بهغیر از ضرایب نرخ ارز واقعی و نااطمینانی

نرخ ارز واقعی در مدل واردات که در سطح  10درصد معنیدار هستند سایر ضرایب

برآوردی برای هر سه مدل در سطح  1و  5درصد معنیدار میباشند .عالمت ضریب GDPI

و  GDPWبرای هر سه مدل طبق انتظار است و نشان میدهد که اگر  GDPIیک درصد
افزایش یابد ،واردات  1/53درصد افزایش مییابد و تراز تجاری  1/19درصد کاهش

مییابد .همچنین اگر  GDPWیک درصد افزایش یابد ،صادرات غیرنفتی  3/05درصد و
تراز تجاری  2/52درصد افزایش خواهند یافت.

جدول 4ـ نتایج برآورد رابطه بلندمدت برای مدل تراز تجاری ،صادرات غیرنفتی
و واردات
متغیرهای مستقل

مدل

متغیر وابسته

تراز تجاری

LTB

صادرات
غیرنفتی

LX

-

واردات

LM

1/5315
()0/1265

LGDPI

LGDPW
***

2/5209 ** -1/1931
()0/4814( )0/5101

LRER

LVRER

***

-0/4778
()0/1314

***

-0/8415 *** 3/045
()0/1559( )0/08804
***

-

عرض از مبدأ

*

-0/2221
()0/1334

***

0/0787
()0/0289

***

0/0792
()0/0271

*

-0/0551
()0/0291

***

-58/458
()9/3904

***

-77/1359
()3/4983

***

-8/5925
()1/9177

توضیح :مقادیر داخل پرانتز انحراف معیار و *** ** ،و * به ترتیب معنیداری در سطح  5 ،1و  10درصد را نشان میدهند.
منبع :یافتههای تحقیق

عالمت ضریب نرخ ارز واقعی در هر سه مدل منفی است .این ضریب در مدل تراز

تجاری و صادرات غیرنفتی در سطح یک درصد و در مدل واردات در سطح  10درصد
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معنیدار میباشد و نشان میدهد که اگر نرخ ارز واقعی یک درصد افزایش یابد تراز تجاری،

صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب  0/84 ،0/48و  0/22درصد کاهش خواهند یافت.

عالمت ضریب نااطمینانی نرخ ارز در مدل تراز تجاری و صادرات غیرنفتی مثبت و در

مدل واردات منفی است .این ضریب در مدل تراز تجاری و صادرات غیرنفتی در سطح

 1درصد و در مدل واردات در سطح  10درصد معنیدار میباشد و نشان میدهد که اگر
نااطمینانی نرخ ارز یک درصد افزایش یابد ،تراز تجاری و صادرات غیرنفتی به ترتیب

 0/078و  0/079درصد افزایش مییابند و واردات  0/055درصد کاهش مییابد.

همچنین نتایج کوتاهمدت مدل تراز تجاری ،صادرات غیرنفتی و واردات در جدول ()5

نشان داده شده است .از آنجا که تعداد وقفههای مدل  VARدر مدلهای مورد بررسی بیش

از یک و قابل تحلیل نیست ،تنها نتایج مربوط به ضریب درآمدهای نفتی و جمله تصحیح

خطا ( )ECTبرای بررسی دقیقتر در جدول منعکس شده است.

جدول 5ـ نتایج برآورد رابطه کوتاهمدت برای مدل تراز تجاری،
صادرات غیرنفتی و واردات
مدل

متغیر وابسته

تراز تجاری

dLTB

صادرات غیرنفتی

dLX

واردات

dLM

متغیرهای مستقل
dLoil

R2

)ECM (-1
***

-0/0392
()0/0106

***

0/09667
()0/0234

***

0/1219
()0/0242

***

-0/8468
()0/1936

***

-0/8671
()0/2103

***

-0/6687
()0/1373

0/628
0/567
0/601

توضیح :مقادیر داخل پرانتز انحراف معیار و *** معنیداری در سطح  1درصد را نشان میدهد.
منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول ( ،)5عالمت ضریب درآمدهای نفتی در کوتاهمدت در مدل تراز

تجاری منفی و در مدل صادرات غیرنفتی و واردات مثبت است و در هر سه مدل معنیدار

میباشد و نشان میدهد که اگر درآمدهای نفتی در کوتاهمدت یک درصد افزایش یابد،
تراز تجاری  0/039درصد کاهش مییابد و صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب 0/097

244

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،88پاییز 1397

و  0/12درصد افزایش مییابند .همچنین ضریب جمله تصحیح خطا ( )ECTدر هر سه مدل

معنیدار است و نشان میدهد که در هر دوره به ترتیب  87 ،85و  67درصد از عدم تعادل
یک دوره در تراز تجاری ،صادرات غیرنفتی و واردات در دوره بعد تعدیل میشود.
 .5-4توابع واکنش به ضربه
از توابع واکنش به ضربه برای بررسی اثر یک انحراف معیار تغییر ناگهانی (شوک مصنوعی)

در متغیرهای دیگر بر متغیر موردنظر استفاده میشود .به منظور بررسی نحوه واکنش متغیر
مورد نظر نسبت به یک انحراف معیار شوک در سایر متغیرها دو روش وجود دارد .در روش

اول که توسط سیمز )1980( 1معرفی شد بهطور معمول تحلیل پویای مدلهای خودبازگشت

برداری با استفاده از واکنش به ضربه متعامد 2انجام میگیرد .در این روش با استفاده از تجزیه

چولسکی 3و قبل از واکنش به ضربه ،شوک اساسی به مدل  ،VARمتعامد میشود .هر چند

نتایج این روش در اثر تغییر ترتیب متغیرها در مدل  ،VARتغییر میکند .اما روش دوم
برای تحلیل واکنش به ضربه که توسط کوپ ،پسران و پوتر )1996( 4ابداع شد کاستیهای

گفته شده در باال برای روش اول را ندارد .این روش به تحلیل واکنش به ضربه تعمیمیافته
معروف است .مزیتهای روش دوم نسبت به روش اول این است که اوالً ،نتایج روش
5

دوم برخالف روش اول در اثر تغییر ترتیب متغیرها در مدل  ،VARتغییر نمیکند و ثانیاً،
معموالً در روش اول میتوان اشکال مختلفی از مدلهای ریاضی را برای محاسبه و بررسی
واکنش به ضربه متعامد استفاده کرد و هیچگونه روش مشخصی برای تعیین بهترین مدل
وجود ندارد .در مقابل روش واکنش به ضربه تعمیمیافته منحصر به فرد است و بهطور
کامل الگوهای تاریخی همبستگیهای مشاهدهشده در میان شوکهای مختلف را در نظر

میگیرد .6در اینجا از روش دوم برای تحلیل استفاده شده است.

نمودار ( )2واکنش متغیر لگاریتم تراز تجاری ایران به یک انحراف معیار تغییر ناگهانی

(شوک) در لگاریتم نرخ ارز واقعی ،لگاریتم نااطمینانی نرخ ارز واقعی ،لگاریتم تولید
1. Sims.
2. Orthogonalized Impulse Responses.
3. Cholesky Decomposition.
4. Koop and et al.
5. Generalized Impulse Response Analysis.

 .6پسران و شین ( ،)1998ص  17و .20
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ناخالص داخلی ایران و لگاریتم تولید ناخالص داخلی جهانی را نشان میدهد.

نمودار (-2الف) نشان میدهد که اگر تولید ناخالص داخلی جهانی یک انحراف معیار

افزایش یابد ،لگاریتم تراز تجاری ایران تا دوره سوم کاهشی است و بعد از آن بهصورت

نوسانی تا دوره دوازدهم افزایش مییابد و بعد از آن حول یک مقدار مشخص نوسان دارد.

نمودار(-2ب) نشان میدهد که اگر نرخ ارز واقعی یک انحراف معیار افزایش یابد،

لگاریتم تراز تجاری ایران تا دوره دوم افزایش مییابد و سپس کاهشیافته و بعد از رسیدن

به حداقل خود در دوره هشتم ،در دورههای بعدی حول یک مقدار مشخص بهصورت
نوسانی ظاهر میشود.

نمودار (-2ج) نشان میدهد که اگر تولید ناخالص داخلی ایران یک انحراف معیار

افزایش یابد ،لگاریتم تراز تجاری ایران تا دوره اول کاهش مییابد ،سپس بین دوره اول

تا دوم افزایش یافته و در دوره دوم به حداکثر خود میرسد و از دوره دوم تا هفتم کاهش
یافته و در این دوره به حداقل خودش میرسد و بعد از آن تا دوره نهم افزایش مییابد و از
این دوره به بعد بهصورت نوسانی و حول مقدار معینی ادامه مسیر میدهد.

منبع :یافتههای تحقیق

نمودار 2ـ واکنش تراز تجاری ایران به یک انحراف معیار شوک
در سایر متغیرهای مدل
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نمودار (-2د) نشان میدهد که اگر نااطمینانی نرخ ارز واقعی یک انحراف معیار افزایش

یابد ،لگاریتم تراز تجاری ایران تا دوره اول افزایش مییابد و بعد آن تا دوره دوم کاهش
یافته و در این دوره به حداقل خود میرسد ،سپس تا در دوره ششم افزایش مییابد و بعد از
آن حول یک مقدار مشخص به نوسان خودش ادامه میدهد.

جمعبندی و مالحظات
نرخ ارز از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت

عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی به ویژه نفت تأمین
میشود ،تغییر نرخ ارز ،مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی
و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتواند 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 ،بهویژه پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها ،افزایش

تحریمهای اقتصادی ،جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو
نرخی اهمیت بیشتری نیز یافته است .بنابراین مطالعه تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت ایران

ضروری میباشد .به این جهت در این مطالعه تأثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت
ایران بررسی شده است .بدین منظور ابتدا مقادیر مربوط به نااطمینانی نرخ ارز واقعی از

طریق مدل تالطم تصادفی نامتقارن و با استفاده از نرمافزار  Winbugsاستخراج و سپس اثر
نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و

روش همجمعی یوهانسن-جوسیلیوس بررسی شد.

دلیل استفاده از الگوی تالطم تصادفی در این تحقیق ،انعطافپذیری آن برای مدلسازی

دادههای سریزمانی نسبت به خانواده مدلهای خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی
و ارائه تفسیر اقتصادی طبیعی از تالطم میباشد که از نوآوریهای مطالعه حاضر است.
همچنین جهت بررسی دقیقتر و تحلیل عمیقتر اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر
تجارت ایران ،سه مدل تراز تجاری ،صادرات غیرنفتی و واردات برآورد شدند تا مقایسهای
نیز بین نتایج این سه مدل انجام شود.

نتایج برآورد بلندمدت این سه مدل نشان میدهد که ضریب تولید ناخالص داخلی ایران

در مدل واردات و تراز تجاری معنیدار بوده و به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر واردات و تراز

راقتمان یفداصت مطالت یوگلا تفایهر :ناریا یراجت زارت رب زرا خرن ینانیمطاان ریثأت

247

تجاری ایران دارد که این نتایج منطبق بر مبانی نظری است .یعنی با افزایش تولید ناخالص

داخلی ایران واردات افزایش مییابد و همین امر موجب میشود تا وضعیت تراز تجاری
بدتر شود .این مسأله نشان میدهد که اگر کشور سیاست تولید کاالهای جانشین واردات را

در برنامه خود داشته ،در این سیاست ناموفق بوده است .همچنین از آنجا که رابطه بین تولید
ناخالص داخلی ایران و تراز تجاری منفی میباشد توصیه میشود که سیاستگذاران از
افزایش تولید ناخالص داخلی کشور در جهت تقویت زیرساختهای اقتصادی برای تولید

کاالهای جانشین واردات و کاالهای داخلی دارای مزیت نسبی استفاده نمایند تا بدین وسیله
صادرات غیرنفتی را تقویت و از بدتر شدن تراز تجاری جلوگیری کنند.

ضریب تولید ناخالص داخلی جهانی در مدل صادرات غیرنفتی و تراز تجاری معنیدار

بوده و تأثیری مثبت بر هر دو صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایران دارد که این نتایج نیز

منطبق با مبانی نظری میباشد .یعنی با افزایش تولید ناخالص داخلی جهانی و به تبع آن
افزایش قدرت خرید جهانی ،صادرات غیرنفتی ایران افزایش مییابد و این مسأله منجر به

بهبود تراز تجاری میگردد .در این رابطه توصیه میگردد تا سیاستگذاران جهت بهبود
روابط با کشورهای دنیا تالش نمایند تا بتوانند از این ظرفیت جهت تقویت صادرات غیرنفتی

و تراز پرداخت کشور استفاده کنند.

ضریب نرخ ارز واقعی در مدل صادرات غیرنفتی و تراز تجاری در سطح یک درصد و

در مدل واردات در سطح  10درصد معنیدار است و عالمت آن در هر سه مدل منفی است.

رابطه منفی بین نرخ ارز واقعی و صادرات غیرنفتی ایران میتواند به دو دلیل عمده باشد.
اوالً ،همانطور که در نمودار  1نشان داده شد ،اعمال سیاست کاهش ارزش پول داخلی
(افزایش نرخ ارز اسمی) به علت آثار تورمی که در بردارد میتواند منجر به افزایش تورم
و در نتیجه کاهش نرخ ارز واقعی شده و در نهایت با توجه به بیکشش بودن صادرات
غیرنفتی نسبت به نرخ ارز واقعی باعث ایجاد رابطه منفی بین نرخ ارز واقعی و صادرات
غیرنفتی گردد .ثانیاً ،از آنجا که افزایش نرخ ارز باعث کاهش واردات کاالهای سرمایهای

و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کاالهای صادراتی غیرنفتی میشود ،بنابراین افزایش نرخ
ارز از این طریق میتواند تأثیر منفی بر صادرات غیرنفتی داشته باشد .بنابراین الزم است

تا برای دستیابی به اهداف سیاستهای تعدیل از طریق کاهش ارزش پول داخلی همانند
توسعه صادرات غیرنفتی ،سیاستهای پولی و مالی مناسبی نیز جهت کاهش تورم ناشی
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از این تعدیل انجام گیرد ،بنابراین سیاستگذاران میتوانند ضمن استفاده از سیاستهای

ارزی و سیاستهای حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی ،دیگر سیاستهای کالن اقتصادی

و تغییر و اصالح ساختار تولید را نیز مورد توجه قرار دهند .همچنین رابطه منفی بین نرخ
ارز واقعی و واردات مطابق مبانی نظری میباشد و همانطورکه در جدول نتایج بلندمدت

مشاهده میشود ،بدتر شدن تراز تجاری ایران ناشی از افزایش نرخ ارز به این علت است که
میزان کاهش صادرات غیرنفتی از میزان کاهش واردات بیشتر است.

ضریب نااطمینانی نرخ ارز واقعی در مدل صادرات غیرنفتی و تراز تجاری در سطح 1

درصد و در مدل واردات در سطح  10درصد معنیدار است و عالمت آن برای صادرات

غیرنفتی و تراز تجاری مثبت و برای واردات منفی است .تأثیر مثبت نااطمینانی نرخ ارز بر
صادرات غیرنفتی میتواند به دو علت محتمل باشد .اوالً ،ریسکپذیر بودن صادرکنندگان
است به این معنی که تجار به امید افزایش سود انتظاری اقدام به افزایش صادرات نمایند.

ثانیاً ،ماهیت شوکهای وارده بر نرخ ارز طی دوره مورد مطالعه است به این معنی که با توجه
به این که اغلب شوکهای وارده به نرخ ارز در ایران از نوع مثبت بوده است ،لذا انتظارات
صادرکنندگان به این صورت شکل گرفته است که روند نرخ ارز در آینده همواره افزایشی
خواهد بود و در نتیجه اقدام به افزایش صادرات خواهند کرد .رابطه نااطمینانی نرخ ارز

واقعی با واردات منفی است و با افزایش نااطمینانی نرخ ارز واقعی واردات کاهش مییابد.

بنابراین رابطه مثبت نااطمینانی نرخ ارز واقعی با صادرات غیرنفتی و رابطه منفی آن با واردات
منجر به افزایش تراز تجاری میگردد که بر اساس نتایج نیز این رابطه مثبت میباشد .البته

باید توجه نمود که رابطه مثبت بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و صادرات و تراز تجاری به

معنای تأیید وجود نااطمینانی در نرخ ارز واقعی و استفاده از آن به عنوان یک سیاست جهت
تقویت صادرات و تراز تجاری نخواهد بود ،بلکه برعکس وجود نرخ ارز واقعی باثبات و

مطمئن عامل مهمی برای جذب و تشویق صادرکنندگان داخلی و خارجی جدید میباشد،
زیرا آنچه برای یک صادرکننده اهمیت دارد و موجب ایجاد انگیزه برای او میشود ،سود

مطمئن (با حداقل ریسک) حاصل از صادرات است .بنابراین به سیاستگذاران توصیه
میگردد تا اوالً ،سیاستهای مناسبی را جهت کاهش نوسانات و نااطمینانی در نرخ ارز
اتخاذ کنند و ثانیاً ،از ابزارهای مناسبی جهت پوشش ریسک نرخ ارز برای صادرکنندگان

استفاده نمایند ،در مورد اول میتوان راهکارهایی همانند شفافسازی سیاستهای ارزی و
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مقید نمودن سیاستگذاران به اجرا و پیگیری صحیح و مستمر سیاستهای اتخاذ شده در

جهت کاهش نوسانات و نااطمینانی در نرخ ارز اشاره نمود .در مورد دوم نیز جهت پوشش
ریسک نرخ ارز میتوان ایجاد و گسترش بازارهای سلف نرخ ارز را پیشنهاد کرد.

همچنین با توجه به نتایج کوتاهمدت در جدول ( )5مشاهده میشود که ضریب

درآمدهای نفتی با صادرات غیرنفتی ،واردات و تراز تجاری در سطح یک درصد معنیدار

است و عالمت این ضریب برای صادرات غیرنفتی و واردات مثبت و برای تراز تجاری
منفی میباشد .رابطه مثبت بین درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی مؤید این نکته است

که با افزایش درآمدهای نفتی واردات کاالهای سرمایهای و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید

کاالهای صادراتی غیرنفتی افزایش مییابد و همین امر میتواند منجر به افزایش صادرات
غیرنفتی گردد ،از سوی دیگر همواره در کشور با افزایش درآمدهای نفتی واردات نیز
افزایش یافته است و این باعث ایجاد رابطهای مثبت بین درآمدهای نفتی و واردات گردیده

است ،در نهایت با توجه به نتایج جدول ( )5و از آنجا که افزایش واردات ناشی از افزایش

درآمدهای نفتی بیش از افزایش صادرات غیرنفتی میباشد ،بنابراین تراز تجاری در نتیجه
افزایش درآمدهای نفتی کاهش مییابد و یک رابطه منفی بین این دو متغیر در کوتاهمدت

برقرار است.
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