
 

 

 

 تأثیر نرخ ارز حقیقي بر تراز تجاری غیرنفتي
 )مقايسه تجربه ايران و تركیه( 

 محمداعظم رجبیان

 فريمیسلمصطفي 

 چکیده
با استفاده از معادله  و نرخ ارز حقیقیایران غیرنفتی  تراز تجاریارتباط میان ، به بررسی این مقاله

دوره  های ساالنه، طیری دادهـکارگیو با بهشده رز و یلن وی اصالحـمبنای الگ تراز تجاری، بر
یافته و  تعمیم فولر -دیکیبرای بررسی پایایی متغیرها از آزمون پرداخته است. ابتدا  1391-1359

فولر، آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده است،  -برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی
مدت میان تراز تجاری غیرنفتی ایران با ای کوتاههمنظور تعیین روابط بلندمدت و پویاییهمچنین به

متغیرهای نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی ترکیه از الگوی 
ARDL  نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در  راتییتغاستفاده شده است. با توجه به تأثیرگذاری مثبت
عنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود تواند بهمدت، سیاست کاهش ارزش پول ملی میکوتاه

در  اما ،گذاران واقع شودبخشیدن به روند تراز تجارت غیرنفتی ایران و ترکیه، مورد استفاده سیاست
بلندمدت ارتباط معناداری بین نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری مشاهده نشد. همچنین تغییرات تولید 

توجهی بر تراز تجاری اثر مثبت قابل ،ولید ناخالص داخلی ترکیهاثر منفی و ت ،ناخالص داخلی ایران
 .استهای اقتصاد کالن مدت و بلندمدت دارند که مطابق با تئوریدر کوتاه

 كلیدی ناگواژ

 ARDL، الگوی یرنفتیغنرخ ارز حقیقی، تراز تجاری 
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 وم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده مسئول(دانشجوی دکتری عل       Email: mo_az719@stu.um.ac.ir 

 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد                                                Email: mostafa@um.ac.ir 

 4/8/94تاریخ پذیرش:                    16/4/94تاریخ ارسال: 

 275-294 / صص 1394/ زمستان  77فصلنامه راهبرد / سال بیست و چهارم / شماره 



 تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی 276

 جستارگشايي

 در کـه  ی اسـت مهمـ  لئامسـ  و موضـوعات  از تجـاری  تراز بر ارز نرخ اریگذاثر میزان جهت و

 نرخ تغییرات بین رابطه درك. شودپرداخته می آن به کاربردی و دانشگاهی مطالعات از بسیاری

 تعـدیل  باعـ   ارز نـرخ  تغییـر  اگـر  .اسـت  های تجاریسیاست موفقیت کلید تجاری تراز و ارز

 ریجـا  حسـاب  وضـعیت  بهبـود  برای دیگری ابزار به باید ذارانگسیاست ،جاری نشود حساب

ایـران، یکـی از مسـائل اساسـی در حـوزه تجـارت        ماننـد خیز متوسل شوند. در کشورهای نفت

نتـایج   بـر اسـا   الملل، موضوع درآمدهای نفتی و تأثیرات آن بر اجزای اقتصاد کشور است. بین

خیز، اتکـا بـه درآمـدهای    نیافتگی کشورهای نفتبسیاری از مطالعات تجربی، دلیل اصلی توسعه

 اشد.بنفتی می

رغـم رشـد صـادرات    آمار گمرك و بانک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران، علـی      بر اسا 

تـوان  ، تراز تجاری ایران دارای کسری بوده است. از این رو می1359-1391غیرنفتی طی دوره 

خصـو  طـی   بـه هـای توسـعه   گرای اقتصـادی برنامـه  رغم نگاه برونها، علیگفت طی این سال

و رهـایی   برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانیهم توان رقابتی کشور های اخیر، هنوز دهه

 ، بسیار محدود است.محصولی نفتاز اقتصاد تک

توانـد در  کننـده کـه مـی   های ارزی تعدیلسیاست ازجملهالملل مبانی تجارت بین بر اسا 

  بـر اسـا  راهگشـا باشـد، سیاسـت کـاهش ارزش پـول ملـی اسـت.         بهبود تراز تجـاری زمینه 

های اقتصادی با اجرای این سیاست، ارزش صادرات کشور افزایش و ارزش واردات کـاهش  نظریه

به بهبود تراز تجاری کشـور مـورد نظـر خواهـد شـد.       یابد و بنابراین برآیند این دو اثر، منجرمی

د رود یک رابطه مستقیم میان تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری یک کشور وجوانتظار میازاین رو، 

 .داشته باشد

الملل کـاربرد  در بسیاری از مطالعات تجربی در زمینه تجارت بین 1971این موضوع تا سال 

رغم کـاهش ارزش دالر  به دنبال کاهش تراز تجاری کشور آمریکا علی 1971در سال  اما ،داشت

ی ایـن  تر شدن تراز تجـار لرنر در سایر کشورها و وخیم -و به دنبال آن عدم تأیید شرط مارشال

کشورها به دنبال تضعیف ارزش پول داخلی آنها، ادبیات جدیدی در ارتباط با تبیین رفتـار تـراز   

طور عنوان کردند که بـا کـاهش   مدت شکل گرفت. بر این اسا  اینتجاری در بلندمدت و کوتاه

ه مدت به دلیل آنکه حجم صادرات و واردات قابلیت تعدیل آنی نسبت بارزش پول ملی در کوتاه

کنندگان زمـان  یافته و در بلندمدت به دلیل آنکه مصرف این تغییر را ندارند، تراز تجاری کاهش

المللـی و همچنـین تولیدکننـدگان کاالهـای     الزم برای تشخیص تغییر در موقعیت رقابتی بـین 

صادراتی، زمان الزم جهت گسترش ظرفیت، تهیه تجهیزات جدید و مواد خام را خواهند داشت، 
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(. در حقیقـت ایـن تفـاوت در واکـنش زمـانی تـراز       1387 ،یابد )شاکریتجاری افزایش میتراز 

گردیـد. بـر ایـن     جـی تجاری نسبت به کاهش ارزش پول داخلی، منجر به بروز پدیـده منحنـی   

دستاوردهای مهم تجربـی محققـان در حـوزه     ازجملهتوان گفت این پدیده، اسا  به جرأت می

العمل متناقض تراز تجاری نسبت بـه تغییـر در نـرخ ارز در    یه عکسالملل، برای توجتجارت بین

 .استمدت نسبت به بلندمدت کوتاه

نظر به اهمیت سیاست کاهش ارزش پول ملی چه از جنبه اقتصادی و چـه از   ،در این مقاله

عنـوان ابـزار ایجـاد و تـداوم ارتبـاط بـا مجموعـه ملـل جهـان و ایجـاد برخـی            جنبه سیاسی به

بـه بررسـی    ،المللیپذیری بینو تقویت رقابت تجاریبهبود تراز ای متقابل کاالیی، در هوابستگی

 شود.تأثیر این سیاست بر تراز تجاری دوجانبه غیرنفتی میان ایران و کشور ترکیه پرداخته می

، دهـه  مـوردنظر به منظور انتخاب شریک عمده تجاری ایران در بخش غیرنفتـی طـی دوره   

( به دلیل در دستر  بودن آمار تجارت دوجانبه ایران بـا  1359-1391) حقیقپایانی دوره این ت

عنوان دوره نمونه انتخاب شده و کشوری کـه برمبنـای شـاخص ارزش تجـارت     همه کشورها، به

طی ایـن   فتی و واردات دو جانبه ایران با این کشورها(ن)میانگین مجموع قدر مطلق صادرات غیر

گیـرد )نتـایج محاسـبات در    باشد، مورد بررسی قرار میایران میترین شریک تجاری دهه، عمده

 بخش ضمیمه قابل مشاهده است(. 

بر این اسا  با توجه به امکان دسترسی به آمار تجارت دوجانبه ایران با این کشورها، ترکیه 

سومین شریک تجاری ایران در بخش تجارت غیرنفتی پـس از کشـور امـارات متحـده عربـی و      

که عمده تجارت کاالیی کشور امارات، صـادرات مجـدد    ییباشد و از آنجان دهه میچین، طی ای

، چین و ترکیـه  استشود و این کشور تنها مقصد ورود کاالهای اروپایی و آمریکایی محسوب می

توجـه بــه   بــا .باشـند نظــر مـی  تـرین شــریک تجـاری ایـران طــی دوره مـورد    عنـوان عمــده بـه 

شدن حجم مبادالت ایران و ترکیه و همسایگی این کشـور   برابر دوهای دولت جهت ریزیبرنامه

شـرکای   نیتـر مهـم رسـد ترکیـه در آینـده از    با ایران و دروازه ورودی ایران به اروپا، به نظر می

لذا در این مقاله ارتباط تجاری ایران و ترکیه مورد بررسـی قـرار    ،شودتجاری ایران محسوب می

از  منظـور شده اسـت.   تهپرداخ ینفت ریغ ییکاال یتراز تجار یرسصرفاً به بر همچنین گیرد.یم

ارزش صـادرات غیرنفتـی کـل منهـای ارزش واردات کـل اسـت.        ،ینفتـ ریغ ییتراز تجاری کاال

گفـت کـه از    توانینفت ندارد م یجهان متیبا ق میمستق یوابستگ ریمتغ نای ازآنجاکههمچنین 

نسـبت بـه    تـری ثبات با ریت در امان است و متغنف متیاز نوسانات ق یناش یاقتصاد هایبیآس

 پوشش دهد. تواندیم یو روند تحوالت را در بلندمدت به نحو بهتر استکل  یتراز تجار
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 مباني نظری. 1

بررسی رابطه تراز تجاری با سایر متغیرهای تأثیرگذار بر آن همواره یکی از مباح  عمده و قابل 

تنها بر رابطه  میچنانچه بخواه ،رها بوده است، با این وجودکشو المللنیبتوجه در مبانی تجارت 

 -شرط مارشالرویکرد : استطرح م یکل کردیدو رو م،یمتمرکز شو ینرخ ارز و تراز تجارمتقابل 

کـه تـاکنون    یاریمطالعات بس دربرای توضیح رویکرد اول باید گفت  .یج یمنحنرویکرد و  لرنر

لرنـر   -باورند که شرط مارشـال  نیمحققان بر ااست، ه صورت گرفت یج یمنحن اتیدر حوزه ادب

. از سـت یننـرخ ارز   راتییـ کشور نسبت به تغ کی یتراز تجار قیواکنش دق حیقادر به توض گرید

 یکـاربرد  ینـا مب ،یجـ  یصورت گرفته منحن ریکه در دو دهه اخ یر مطالعاتبیشترو در  نیهم

 .استگرفته در نرخ ارز صورت راتییتغدر قبال  العمل تراز تجارینسبت به عکس حینگرش صح

 بـر اسـا   و  یج یمنحن هیمجدد به نظر ی، با بازگشت2001در سال  1استوك منو  لئونارد

 لیـ لرنر در تحل -شرط مارشال یهمانند مبان زیرا ن هینظر نیا یخود، مبان یتجرب اتمطالع جینتا

ـ ناپارامتر یآمار هایزمون. آن دو با استفاده از آکشندیکشورها، به چالش م یتراز تجار  بـه  کی

ادعـا  و  پردازنـد یمـ  یحساب جارو  یقیحق یناخالص داخل دیتول ،یقیرابطه نرخ ارز حق یبررس

 یجـ  یاسـتاندارد منحنـ   کیـ تئور با مبـانی  ،هاآزمون جیآمده از نتاکه شواهد به دست کنندیم

 نیگزیکـه بتوانـد جـا    یدیـ جد ینظـر  ومو مفه یاما در ادامه مطالعه خود مبان؛ ندارد یسازگار

 1383که در سال  ایدر مطالعه زین ینمزیاند. کردهباشد ارائه ن یج یمنحن هینظر یبرا یمناسب

موضـوع اشـاره    نیـ بـه ا  ،کشور انجام داده اسـت  ینرخ ارز بر بخش تجار راتییبا موضوع اثر تغ

 .کندیم

 یجـ  یمنحن دهیه ظهور پدمنجر ب المللنیتجارت ب خیکه در تار آنچهدر حقیقت . يج يمنحن

نسـبت بـه کـاهش ارزش دالر در سـال      کـا یکشـور آمر  ی، بروز تناقض در واکنش تراز تجارشد

بـود   ردال ونیـ لیب 2/2 زانیبه م یمازاد یدارا کایکشور آمر یسال تراز تجار نیبود. در ا 1970

 ونیـ لیب 7/2 زانیـ بـه م  یبه کسر لیتبد 1971در سال  زادما نیها ااستیس یکه به دنبال برخ

 میکشـور تصـم   نیـ ا یمقامـات دولتـ   ،یکسـر  نیـ سال و به دنبال بروز ا نی. در همدیدالر گرد

 ،وجود داشت المللنیتجارت ب اتیآنچه که در ادب بر اسا  ت،یوضع نیاصالح ا یگرفتند تا برا

 یاجرااما ؛ کشور را بهبود ببخشند نیا یتجار زترا تیوضع بیترت نیاز ارزش دالر بکاهند و به ا

 شـد دالر  ونیلیب 8/6از  شیکشور به ب نیا یتراز تجار یکسر تشدید منجر بهتنها  استیس نیا

________________________________________________________ 
1. Leonard & Stockman 
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(Bahmani-Oskooee & Ratha, 2004:1378) .یدر پـ  محققـان واکنش متناقض،  نیبه دنبال بروز ا 

 پرداختند. ایبه مطالعات گسترده ،آن یبرا یپاسخ افتنی

 یدر راسـتا  یپرداخـت. و  دهیـ پد نیـ ا ریبه تفسـ  7319بود که در سال  یفرد نیاول 2یمگ

اول کـه در آن قراردادهـا    یدوره زمان (الف :ختپردا یسه دوره زمان لیوتحلهیتجز آن به هیتوج

دوم کـه در آن قراردادهـا    یدوره زمـان  (ب؛ انـد از بروز کـاهش ارزش پـول، منعقـد شـده     شیپ

 لیسـوم کـه در آن تعـد    یدوره زمان (جو  اندبالفاصله پس از بروز کاهش ارزش پول منعقد شده

 .ردگییمنظورشده در قراردادها صورت م یحجم کاالها میمال

 یمگـ  هـای افتـه ی لیـ ( بـه تکم 1973در همـان سـال )   زیـ ن 3رومبرگو  جونز ،یاز مگ پس

 متأثر ازرا  یپول بر تراز تجار فیتضع استیمثبت س یاثرگذار ها وجود وقفه زمانیپرداختند. آن

 دیو وقفه تول ینیگزیوقفه جا ع،یوقفه توز ،یرگیمیوقفه تصم ص،یوجود وقفه تشخ مانند یعوامل

 6197در سـال   زیـ ن 5ساالنتو  4الفرهای دو محقق دیگر به نامدو مطالعه،  نیاز ا پسدانند. می

بـا   6لـز یم 1979پرداختند. در سـال   یج یمنحن دهیپد یبه مطالعه بر روبه تفکیک از یکدیگر، 

ـ اثـرات موقـت    .1وارد کـرد:   یموضوع، سه انتقاد بر مطالعات قبلـ  نیا یبر رومطالعه   یدائمـ  ای

ـ  ایسهیمقا چیه .2 ست؛یمعلوم ن ینرخ ارز بر تراز تجار راتییتغ شـده در  سـطوح محاسـبه   نیب

یی رهـا یرا بـر متغ  رییتغ نها اثرات ایآن .3و  قبل و بعد از کاهش ارزش پول صورت نگرفته است

کـه   دیرس جهینت نیبه ا یو اند.قرار نداده یدولت، مورد بررس یپول ای یمال هایاستیس ازجمله

 یتوانسـته اسـت از مجـرا    امـا  ،نشده یتراز تجار تیبهبود وضع منجر به یکاهش ارزش پول مل

 ها شود. تراز پرداخت تیبهبود وضع منجر به ه،یحساب سرما

 لیـ به تحل یانجام داد، انتقادات نهیمز نیکه در ا ایمطالعه یط 7و یماریه، 1985سال  در

فرصـت   نهیمخارج دولت و هز یرهایبا حذف متغ ییاسکو یبهمن 1985سال  در .وارد کرد لزیم

 یآن، الگـو  صیکرد و با اصالح نقـا  جادیا و یماریشده توسط هیدر مدل طراح یراتییتغ ،پول

 ریبر متغ آلمون ایساختار وقفهبا وارد کردن  یارائه نمود. و یج یآزمون منحن یرا برا یمتفاوت

و  یسطح پـول پرقـدرت داخلـ    ،(YW)ی درآمد جهان یرهایو اضافه نمودن متغ یقینرخ ارز حق

در  یوهمچنـین  . پرداخـت مـدل   حی، به تصـر (MW) جهان یکشورها سایر پرقدرتسطح پول 

سـطح   ،یقیشده خود پرداخت و در محاسبه نرخ ارز حقارائه یالگو بیبه اصالح معا 1989سال 
________________________________________________________ 
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کـرد کـه در    انیـ ب طورنیا بیترت نیرا هم در نظر گرفت. بد یدر کشور خارج هامتیق یعموم

و در بلندمدت مثبت باشد، وجود  مدت منفیدر کوتاه یقیچه عالمت نرخ ارز حقنحالت چنا نیا

 خواهد شد. دییکشور مورد تأ یدر تراز تجار ی جیمنحن دهیپد

 یلـ یتحل کـرد ینـوع رو  اسـت برخـوردار   یفراوانـ  تیاز اهممقوله  نچه که در ایگفت آن دیبا

 کـرد یرو نیا اما؛ باشدیم یتجمع هایداده یکه بر مبنا است دهیپد نیا یمحققان فوق در بررس

 بیشترتجارت دوجانبه در  هایبرد دادهرشاهد کا ریاخ هایرو در سال نیاست. از ا یبیمعا یدارا

 یکـه بـرا   یمحققـان  نینخسـت  .ایماند، بودهانجام شده یج یمنحن دهیپد نهیکه در زم یمطالعات

ابتـدا   هـا آنبودند.  8لنیمدون ارائه دادند، رز و  یدر سطح تجارت دوجانبه مدل دهیپد نیا یبررس

ادعـا کردنـد    طورنیا وخود را آغاز  لیتحل گر،یکدیبا مجزا نمودن معادالت صادرات و واردات از 

 یقـ یبا درآمد حق میرابطه مستق کیواردات  ی، حجم تقاضامارشال روانیپ دگاهیکه بر اسا  د

 یوارداتـ  یکاالها ینسب متیرابطه معکو  با سطح ق کی نی( و همچنیکشور واردکننده )داخل

 :است ریز صورتبهواردات  یتابع تقاضا نیدارد. بنابرا

Dm= D (Y, pm)     و     D*
m = D*

m (Y* ,  p*
m)                       )2(  

و مقـدار   یواردات کشور داخل یمقدار تقاضا بیبه ترت m(D* mD)معادالت منظور از  نیا رد

سـطح   Y*و منظـور از   یکشور داخلـ  یقیحق درآمدسطح  Yو منظور از  یکشور خارج یتقاضا

برحسـب پـول    یوارداتـ  یکاالهـا  ینسب متیق mp نی. همچناست یکشور خارج یقیدرآمد حق

mو  یکشور داخل
*p نشـان   یرا بر حسـب پـول کشـور خـارج     یواردات یکاالها ینسب متیق زین

 .دهندیم

 کننـده نیـی تع یصـادرات  یکاالهـا  ینسـب  متیبا فرض وجود رقابت کامل، سطح ق نیهمچن

 داشت: میخواه نیصادرات خواهد بود، بنابرا یمقدار تقاضا

    Sx = Sx (px)    و   S*
x =   (p*

x)                                     )3(  

xو  xSمعادالت  نیدر ا که
*S و  یاز: مقدار عرضه صـادرات کشـور داخلـ    اندعبارت بیبه ترت

xو  xp. یمقدار عرضه صادرات کشور خارج
*p را بـه   یصـادرات  یکاال ینسب هایمتیسطح ق زین

 مـت یق یمنظـور از سـطح نسـب    قـت ی. در حقدهنـد ینشان م یو خارج یدر کشور داخل بیترت

بـه سـطح    (xPی )صـادرات  یکاالهـا  مـت ینسـبت سـطح ق   ،یداخلـ  کشـور در  یاتصادر یکاالها

 مـت یسـطح ق  نیـی له در مـورد تع ئمسـ  نیـ . مشـابه ا است( P) یکل در کشور داخل هایمتیق

________________________________________________________ 
8. Rose & Yellen 
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 کاالهـای  ینسـب  هـای متیسطح ق نیبنابرا؛ برقرار است زین یدر کشور خارج یصادرات یکاالها

 ه خواهد شد:صورت نوشت نیبه ا ی برحسب پول داخلیواردات

pm = E. P*
x/ P = REX                                                )4(  

 یبر مبنـا  یپول داخل یکه برحسب تعداد واحدها ی، نرخ ارز اسمE، منظور از (4)رابطه  در

 .است یواحد پول خارج کی

 یکاالهـا  ینسب متیدر حالت تعادل حجم تجارت و سطح ق ،یاقتصاد هاییاسا  تئور بر

 :شوندیم نییتع ریبه هر کدام از کشورها توسط دو معادله ز صادرشده

Dm = S*
x              D*

m= Sx                                                                            )5(  

زش از ار حقیقی برابر است با تفاضل ارزش صادرات یکشور داخل یتراز تجار حقیقی ارزش

 :یبر حسب پول کشور داخلحقیقی واردات 

B= px. D*
m – REX. Dm                                                              )6(  

 ریـ ز صورتبه یکشور داخل یمعادله تراز تجار افتهیکاهش( فرم 6( تا )3اسا  معادالت ) بر

 خواهد بود:

B = B (REX, Y, Y*)                                                                )7(  

معادلـه   بیضـرا  نیتخمـ  یمستقل را برا یرهایمتغ یتمیدر مطالعه خود فرم لگار لنیو  رز

 به کار بردند: یکشور داخل یتراز تجار

TBjt = a + b lnYit + c lnYjt + d lnREXjt + εt                           )8(  

 کـا یکه صادرات خالص کشـور آمر  کایکشور آمر یبرابر است با تراز تجار jtTBمعادله  نیا در

 کـا یو برابر است با تفاضل ارزش صادرات کشـور آمر  دهدینشان م jبا کشور  یرا در روابط تجار

 iکشـور   یقـ یحق یناخـالص ملـ   دیـ تول itYآن از واردات آن به همـان کشـور.    یتجار کیبه شر

؛ دهـد ی( را نشـان مـ  ی)کشـور خـارج   jکشـور   یقیحق یناخالص مل دیتول jtY( و داخلی)کشور 

 یرهـا یمتغ انیـ م تمیلگـار  -یرابطه خطـ  کی لن،یرز و یتراز تجار یاسا  الگو نیبر ا نیبنابرا

 .استالگو برقرار 

 9و بـروکس  ییاسـکو  یبهمناز این رو ، بود یصینقا یدارا لنیرز وشده توسط  یمدل طراح

 ینظـر  اتیـ ادب بـه  ن،یشیشده پارائه یالگوها ریسا صیو نقا صیقان نیبا اصالح ا 1999در سال 

معادلـه   مجـدد  حیتصـر به ،لنیرز و  یتراز تجار ها با الهام از الگویآن .دندیحوزه توسعه بخش نیا

نسبت صـادرات کشـور    صورتبهرا  یتراز تجار ریمتغو  دو جانبه کشورها پرداختند یتراز تجار

________________________________________________________ 
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هـم   ریـ متغ نیـ اکه  کردند انیب ه وکرد یآن، معرف یتجار کیشر به واردات آن از کشور یداخل

 یواقعـ  هایدر بخش یکننده تحرکات تراز تجاراست و هم منعکس یرگیمستقل از واحد اندازه

 :تغییر یافتصورت  نیبه ا لنیرز و  یتراز تجار شدهاصالح یالگو نیبنابرا؛ باشدیم یو اسم

(9) 

 

 از: اندتعبار رهایتغممعادله  نیا در

jtTB: دوجانبه تنها بـا   یدر روابط تجار یبه واردات کشور داخل ینسبت صادرات کشور داخل

 .(jکشور )کشور  کی

itY: کشور  یناخالص داخل دیتولi (ی)کشور داخل ،jtY: کشور  یناخالص داخل دیتولj   کشـور(

 آن. یتجار یرکابا ش یدوجانبه کشور داخل یدر روابط تجار یقینرخ ارز حق :REX، (یخارج

 شـنهاد یرا پ 10توزیعی هایبا وقفهبازگشتی خود الگوی لن،یرز و  یرفع نقص الگو ها برایآن 

الگـو انتخـاب کردنـد و     یرهـا یمتغ نهیبه هایتعداد وقفه نییتع یرا برا 11کیآکائ اریکرده و مع

 .الگو برطرف شد نیمشکالت ا بیترتنیابه

 یرنفتیغی اثرات کاهش ارزش پول بر تراز تجار یبررس منظوربه مقاله، نیاسا  در ا این بر

 است. شده استفادهتجارت دوجانبه  کردیرو با لنی رز و شدهاصالح از معادله تراز تجاری ،رانیا

 پیشینه تحقیق .2

 یبر تراز تجار مدت و بلندمدت کاهش ارزش پول ملیاثرات کوتاه ی، به بررس(1376) یعربشاه

و بـا بـه کـار بـردن روش      1338-1373 یهـا بـا اسـتفاده از آمـار سـال     یپرداخت. و رانیکل ا

و بـه ایـن    کـرد  یبررس رانیرا در اکاهش ارزش پول ملی  ریتأثخطا،  حیو مدل تصح یجمعهم

بـر تـراز    دارییمعنـ  رینـرخ ارز( در بلندمـدت تـأث    شی)افزا الیکاهش ارزش ر نتیجه رسید که

در ارزش ریـال، از   رییـ تغ کیـ پـس از   رانیـ ا یتجار تراز راتییو تغ کشور نداشته است یتجار

 کند.ینم تیتبع یخاص یالگو

بـا اسـتفاده از    یرابطه نرخ ارز و تراز تجـار  لی، در مطالعه خود با عنوان تحل(1381) زنگنه

نرخ ارز اثر  3813-7913نشان داده است که در دوره  رانیدر اقتصاد ا 12عبور از نرخ ارز کردیرو

نـرخ   ریواردات تحت تأث یداخل متیواردات و صادرات دارد و ق متیق یبر رو یمثبت و معنادار

________________________________________________________ 
10. ARDL 

11. AIC 

12. Pass-Through 

ln      ln     ln     ln    jt it jt jt tTB a b Y c Y d REX     
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 تینـرخ ارز وضـع   شیبا افـزا  بیترتنیابه. ردگییقرار م یتجار هایطرف هایمتیو سطح ق رزا

 شود.یم ترمیوخ یتراز تجار

 بـا اسـتفاده از   1995تـا   1960 یهاسال یبرا را هندوستان یتراز تجار (،2004) 13ینگس

بـر  بـود، بـرآورد کـرد.     افتهیکاهشبا فرم  یاقتصادسنجمدل  یک صورتبهکه  رز یمدل کاربرد

 ینا اریبر تراز تج دارییاثر معن یدارا یو درآمد داخل یقینرخ ارز حقاین تحقیق،  یجنتا اسا 

 نبود. یرمتغ ینبر ا دارییاثر معن یدارا یدرآمد جهان یول ،کشور بودند

بـه   و قـرار دادنـد   توجه موردرا  یرانا یتراز تجار هاییاییپو (،1384) یاخبارو  خوشبخت

دوره  یطـ  یفصـل  هـای بـا اسـتفاده از داده   آلمـان با  یرانا یدر روابط تجار یج یمنحن یبررس

 یج. نتـا نـد پرداخت تـوزیعی  هایبا وقفهبازگشتی خود الگوی یکبا استفاده از تکن 1995 -2004

واکـنش   کـه  یطـور بهباشند، یارز م یو نرخ واقع یتراز تجار طارتبا ضیهاز عدم تأیید فر یحاک

 هـم عالمـت  مدت و چه در بلندمدت مثبت و نرخ ارز چه در کوتاه یشنسبت به افزا یتراز تجار

 .ستین داریبوده اما معن

 یطـ  رانیا یبر تراز تجار یارز هایاستیس ریتحت عنوان تأث یقیدر تحق (،1384) یافشار

 قیـ تحق نیـ پرداخته است. در ا ینرخ ارز و تراز تجار میانرابطه  یبه بررس 1338-1377دوره 

نتـایج ایـن    بـر اسـا   گرفـت.  قرار  یبررس موردها آن یهم جمعو سپس  رهایمتغ ییستایابتدا ا

 .دارد رانیا یبر تراز تجار یزیناچ ریموردنظر تأثدوره  ینرخ ارز ط تحقیق

را با اسـتفاده   رانیا یبر تراز تجار یقیخ ارز حقنر یاثرگذار زانیم (،1386) یعبدو  مهرآرا

 1338-1383در دوره  نیشـ و پسـران و   هانسـن  -پسیـ لیف، گرنجرو  انگل ،وهانسونیاز روش 

قـادر   یمطالعه نشان داد که نرخ ارز مؤثر رسم نیاز ا آمدهدستبه جیقرار دادند. نتا یبررس مورد

کند؛ امـا   نییتب یبخشتیبه نحو رضا یهم جمع یهاآزمون بر اسا را  یرفتار تراز تجار ستین

 .دهد حیتوض تریرا به نحو مطلوب رانیا یتراز تجاررفتار قادر است  یبازار مواز یقینرخ ارز حق

 میـان  دوجانبـه صـادرات و واردات   یـان نـرخ ارز و جر  یایارتباط پو (،2008) 14هاوو  ییوو

 الگـوی  بـه روش  1990 -2008 یدوره زمـان  طیماهانه  یهارا با استفاده از داده ینو چ یمالز

 یبضـرا عالمت  آزمون بر اسا  نتایج. دادند قرار یموردبررس توزیعی هایبا وقفه یخود بازگشت

کشـور   ینا یتراز تجار یمالز یبا کاهش ارزش پول ملو  بودمتناقض  یقیبلندمدت نرخ ارز حق

صـادرات و واردات  ین، کشور چـ  درگوید که وی برای توجیه این رفتار متناقض میشد. میبدتر 

 شود.یم یینتوسط اثرات طرف تقاضا تع

________________________________________________________ 
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 رانیـ ا یهـا تراز پرداختبر را کاهش ارزش پول  استیس ری، تأث(1388) یگودرزو  پسنددژ

 رانیـ ا یلرنر در معادله صادرات و واردات کل -شرط مارشال یبه بررسو  قرار دادند یبررس مورد

نرخ ارز و صادرات و واردات  انیم داریوجود رابطه معن ،یقیتلف هایهبا استفاده از داد .پرداختند

ثر أمتـ  رانهـا را در ایـ  کـاهش ارزش پـول، تـراز پرداخـت     استیس نیهمچن و نشد دییکشور تأ

 کند.ینم

تجاری کشورهای عضو  در روابط(، به بررسی وجود منحنی جی 2011) 15و همکاران آدنیی

بررسی اثر کاهش ارزش پول بـر تـراز تجـاری، بـا      منظوربهند. حوزه پولی آفریقای غربی پرداخت

و سـپس از   یهـم جمعـ  ، ابتـدا از آزمـون   2007تـا   1980های فصلی طی دوره استفاده از داده

استفاده کردند. بـر اسـا  نتـایج ایـن تحقیـق،       توزیعی هایبا وقفه یخود بازگشت الگویالگوی 

 انبه نیجریه و سیرالئون تائید شد.تنها در روابط تجاری دوج ،فرضیه منحنی جی

ایـران   یرنفتیغتأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری  (،1391) احمدی شادمهریو  احمدیان

نتـایج ایـن    بر اسا . قرار دادند بررسیمورد  ( را1349-1386آلمان )در روابط تجاری با کشور 

یان ایران و کشـور آلمـان   تحقیق وجود پدیده منحنی جی در روابط تجاری دوجانبه غیرنفتی م

 شود.تأیید می

و  رحمـان (، 2003) یهـاتم و  هـاکر (، 2002) نگریلـو و  الل ماننـد  گـر یمطالعات محققان د

 شـاه باهـاروم ، (1390) یمحمـد یعل ،(1388) انیچرات(، 2005) لوایداسو  مورا(، 1382) افضل

نیـز  را  (2009) هـاروی و  بهمنی اسکویی( و 2006) نارایان ،(2003و همکاران ) آرورا (،2001)

 مشاهده کرد. توانیم

 معرفي متغیرها و متدلوژی. 3

 1359هـای  سالهای داده بر اسا که آیا  باشدها میاین مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش

عنوان یکی از راهکارهای مؤثر بر بهبود تجارت توان سیاست کاهش ارزش پول را بهمی 1391تا 

اری بـر تـراز تجـاری    ذثیرگـ أترکیه پیشنهاد داد؟ آیا ابزارهای جایگزین جهت ت غیرنفتی ایران با

 وجود دارد؟

مبانی نظری تحقیق و امکان تحلیل روابـط تجـاری دوجانبـه غیرنفتـی      یدهشکل منظوربه

 یهـا سـالنامه ایران، اطالعات الزم و آمارهای مورد نیاز جهت انجام تحقیق از منـابعی، از قبیـل   

هـای اقتصـادی   از سوی گمرك جمهوری اسالمی ایران، آمار و گـزارش  نتشرشدهمآماری کشور 

 منتشرشـده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مجموعه اطالعات و آمـار   منتشرشده

________________________________________________________ 
15. Adeniyi 
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آمار تجاری اتاق بازرگانی و صـنایع و معـادن تهـران و سـازمان توسـعه       ،16بانک جهانیاز سوی 

ایـن صـندوق    18المللـی و نشریات سالنامه آمـاری مـالی بـین    17المللی پولتجارت، صندوق بین

 .اندشدهاستخراج

بررسی رابطه میان نرخ ارز حقیقـی بـا تـراز تجـاری      منظوربهدر این مقاله، روش الگوسازی 

غیرنفتی دوجانبه ایران و ترکیه، روش سری زمانی است. پیش از تخمـین ضـرایب معادلـه تـراز     

ایران، وضعیت پایایی متغیرها در این معادله با استفاده از آزمـون ریشـه واحـد     یرنفتیغتجاری 

شود. همچنین برخالف سـایر مقـاالت، در ایـن مقالـه، از آزمـون شکسـت       واقع می یبررس مورد

بررسی صحت نتایج آزمون ریشه واحد نیـز اسـتفاده شـده اسـت.      منظوربه 20پرون 19ساختاری

و بر مبنای روش خود بازگشتی  21تراز تجاری رز و یلن شدهاصالحهمچنین با استفاده از الگوی 

تخمین زده  Microfit افزارنرمتدوین شده و با استفاده از  موردنظر، معادله 22های توزیعیبا وقفه

 از: دنعبارتمتغیرهای استفاده شده در این مقاله  خواهد شد.

 (RE) 23نرخ ارز حقیقي. 3-1

، نرخ ارز اسمی همواره شاخص مناسـبی بـرای محاسـبه مقـدار     گرفتهمطالعات صورت بر اسا 

ها در معامالت خارجی برای واردکنندگان و صادرکنندگان نیست و اصـوالً  ها و دریافتیپرداختی

وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صـحنه داخلـی و خـارجی اسـت      کنندهنییتعنرخ واقعی ارز، 

کشـور در   یرپـذی رقابـت  زانیـ م یقـ یقع نرخ ارز حقدر وا(. 1382شرکا و جبل عاملی،  )برادران

العمـل تـراز   مطالعه عکـس  منظوربهدر این مقاله  کند.یم یرگیرا اندازه با سایر کشورهاتجارت 

نـرخ ارز   تجاری غیرنفتی نسبت به تغییرات در نرخ ارز، از نرخ ارز حقیقی اسـتفاده شـده اسـت.   

 شود:زیر محاسبه می صورتبهحقیقی 

 

(10)  

iE     ،)نرخ اسمی ارز برای ایران )یعنی یک دالر امریکا بر حسب واحـدهای پـول ملـی ایـران :iP :

: شاخص قیمت کشور خارجی )ترکیـه(. همچنـین بایـد    xP شاخص قیمت کشور داخلی )ایران(،

________________________________________________________ 
16. World Bank (WB) 

17. International Monetary Fund (IMF) 

18. International Financial Statistics Yearbook (IFS) 

19. Structural Break Test  

20. Perron 

21. Rose & Yellen 

22. An Autoregressive Distributed Lag Modelling 

23. Real Exchange Rate 

i

x

P

P
RE   E  

i
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شاخص قیمت  24،کنندهقیمت مصرف یهاشاخصر فوق، معموالً از برای محاسبه متغیگفت که 

شود. در این مقاله برای محاسبه نـرخ ارز حقیقـی، از   استفاده می شدهییزدامتورو  25دکنندهیتول

 است. شده استفاده کنندهمصرفقیمت شاخص 

 (TBتراز تجاری ). 3-2

نسبت تجارت بین ایران و ترکیه عبارت است از نسبت ارزش صادرات غیرنفتی از ایران به کشور 

 مذکور به ارزش واردات از آن کشور.

 (RGTو  RGIید ناخالص داخلي حقیقي )تول .3-3

 (.2005ثابت  یهامتیقاز تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و ترکیه )به  اندعبارتبه ترتیب 

آنچه در قسمت مبانی نظری مقاله بیان شد، معادله تـراز تجـاری غیرنفتـی ایـران      بر اسا 

 است: شدهیطراحزیر  صورتبه

TBoil free=TB(GDPi ,GDPt ,REcpi) 

زیـر  اسـت. در   شـده نیتـدو  log-logکشور که به فـرم   یرنفتیغبنابراین معادله تراز تجاری 

 خواهد بود: مشاهدهقابل

ttttt  ε RGT  α  RGI  α  REαα TB  lnlnlnln 3210       
 (11)  

 انتظار داریم: نیز طبق مبانی نظری

(12) 

 

اند منفـی  تومی کهیطوربه، نامعلوم است، موردنظراثر نرخ ارز بر تراز تجاری مدل همچنین 

 یا مثبت باشد.

 نتايج و بحث. 4

 آزمون ريشه واحد .4-1

هـای زمـانی   سـری  یجمعـ هـم ابتدا وضعیت پایـایی و درجـه    دانباشتگی بایمطابق با نظریه هم

فـولر اسـتفاده    -طور که ذکر شد از آزمون ریشه واحد دیکید. در این بررسی همانشومشخص 

در الگوهـا، در   مـوردنظر بـرای متغیرهـای    شـده اسبهمح tمقادیر  باید توجه شود کهشده است. 

 tهـای  اند. به این مفهـوم کـه قـدر مطلـق آمـاره     واقع شده قبول مورددرصد  5سطح معناداری 

________________________________________________________ 
24. Consumer Price Index 

25. Producer Price Index 

 0  
RGTln  d

lnTB d
  ,  0 

lnRGI d

lnTB d

t

t

t

t 
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ح معنـاداری  ـیافته( در سطدیکی فولر تعمیم ارهـرانی )آمـدار بحـدر مطلق مقـاز ق شدهمحاسبه

 .استدرصد بیشتر  5

زای درون شود کـه متغیرهـای  ( مشاهده می1) نگاره شمارهدر  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

، تولید ناخالص داخلـی  (LRGI)، تولید ناخالص داخلی ایران (LTB)لگاریتم طبیعی تراز تجاری 

( در سـطح  LRE( در سطح پایا بوده و همچنین لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی )LRGTترکیه )

 پایا شده است. بوده و در تفاضل مرتبه اول اینا پا

 نتايج آزمون پايايي متغیرهای مدل -(1نگاره شماره )

 متغیرها مقدار آماره محاسباتي مقدار بحراني نتیجه

-97/2 پایا  61/3-  Ln TB 

-97/2 اینا پا  - 01/1  Ln RE 

-98/2 پایا  73/4-  Ln REΔ 

-59/3 پایا  6/5-  Ln RGI 

-58/3 پایا  6/3-  Ln RGT 

 نویسندگان( :)منبع

 آزمون شکست ساختاری .4-2

است. این بدان ( I(1)) ارز حقیقی، انباشته از مرتبه اول نرخ ریمتغ (،1-3بخش )نتایج  بر اسا 

در  از ایـن رو، . شـود پایـا مـی   در تفاضل مرتبه اولمعناست که این متغیر، در سطح پایا نبوده و 

کـه آیـا شکسـت     هـد شـد  پاسـخ داده خوا ال ؤبـه ایـن سـ    ،متغیراین روند  بررسی با این بخش

 است شدهدهید آنساختاری در روند 

است. با توجـه بـه    مشاهده قابل یموردبررسروند این متغیر طی دوره  (1شماره )در نمودار 

در شکسـتی   1372رسد در سال نمودار مربوط به تابع روند لگاریتم نرخ ارز حقیقی، به نظر می

ری که از این سال عرض از مبدأ روند متغیـر نـرخ   (، ایجاد شده است، طوLREتابع روند متغیر )

بررسـی وجـود    منظـور بـه یابد. بر اسا  مبانی آزمـون شکسـت سـاختاری پـرون،     ارز تغییر می

شکست ساختاری در تابع روند یک متغیر در حالتی که عرض از مبدأ تابع رونـد در یـک نقطـه    

فـولر   -آزمون ریشه واحد دیکی در چارچوبتابع رگرسیون پرون د بایاست،  مشخص تغییریافته

 .شودبرآورد  افتهیمیتعم
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 (LREتابع روند لگاريتم نرخ حقیقي ارز ) -(1) شماره نمودار
 

 

 (مأخذ: محاسبات محقق)

بنـدی شـده   توسط پرون اسـتخراج و جـدول   ،برای انجام آزمون ازیموردنهای بحرانی تکمی

)  است. این مقادیر بحرانی با توجه به کمیت
n

TB )     که نسـبت زمـان بـروز شکسـت

نتـایج   گزارش شـده اسـت.  پرون دهد در جدول ا نشان میر( n) به حجم نمونه (RE) ساختاری

متغیـر مجـازی رونـد    D 72اسـت.   مشـاهده قابل( 2) نگاره شمارهبرآورد شده این رگرسیون در 

 هـای قبـل از آن برابـر صـفر اسـت.     برای سـال  و 1برابر  72 برای سال هاکه کمیت آن باشندمی

72DU،  مساوی بعد  هایمساوی صفر و برای سال 72تا سال که کمیت آن  استمتغیر مجازی

 .روند استمتغیر  نیز T .باشدمی یک

 آزمون ريشه واحد برای لگاريتم نرخ ارز حقیقي -(2) نگاره شماره
 مبدأ تابع روند شده است()شکست ساختاری موجب تغییر عرض از 

Method: least squares 
Sample (adjusted): 1359-1391 

Prob. t- Statistic Std.Error Coefficienst Variable LLRE 

0.3590 

0.0573 

0.0000 

0.0929 

0.1233  

0.932502 

-1.982272 

3.32E+15 

1.739574 

1.588955 
 

4.07E-12 

2.85E-12 

3.01E-16 

1.28E-12 

2.30E-26  

3.80E-12 

-5.64E-12 

1.000000 

2.23E-12 

3.65E-26 
 

C 

D72 

DLRE 

DU72 

T  

 

Adjusted R^2= 0/99      D.W=1/75    -Statistic =534     Prob(F-Statistic)=0/00 

 )منبع نویسندگان(

سـازی نـرخ ارز   یکسان با اجرای سیاست 1372تغییر در نظام ارزی کشور در سال  ،بنابراین

یابد، نتوانسته بر روند تراز تجاری  یامالحظهقابلله شد که ارزش دالر افزایش ئمنجر به این مس

 بحـ   موردبنابراین سری زمانی ؛ داری داشته باشدآماری تأثیر معنی ازلحاظغیرنفتی کشورمان 

 دارای ریشه واحد نیست و روند پایاست.
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 (،DLRE) متغیر لگاریتم نرخ ارز حقیقی با یک وقفهضریب  ،آیدطور که از نتایج برمیهمان

) کمیت آماره آزمون .داردزیادی از مقدار بحرانی خود فاصله  صـحت فرضـیه    بـر اسـا   ( ˆ

بـا   کهمی باشد  λ=43/0 برابر با شدهمحاسبه مقدار  .استفرضیه  ید ردّؤموجود ریشه واحد، 

شده توسط پرون برای تغییر سـاختاری در عـرض از مبـدأ تـابع     توجه به مقادیر بحرانی محاسبه

های موجود در جـدول، در سـطوح مختلـف    شده از کمیتمحاسبه هروند، قدر مطلق کمیت آمار

به معنای وجود ریشـه   0H است. پس فرض ترکوچک( درصد 10درصد،  5 درصد، 5/2درصد، 1)

فـولر کـه در    -نبوده و نتـایج آزمـون پایـایی دیکـی    ود و این متغیر در سطح پایا شمینرد  دواح

توان گفت، تغییر در نتایج این آزمون می بر اسا ، بنابراین .استصحیح  ،قسمت قبل انجام شد

 مالحظـه قابـل  که منجر به افـزایش  1372از سوی نظام ارزی کشور در سال  اتخاذشدهسیاست 

ریال شد، تنها بر نرخ ارز اسمی کشور اثرگذار بوده اسـت   1750ریال به  75تا  65ارزش دالر از 

 لحـاظ  ازبر نرخ ارز حقیقی کشورمان در روابط تجاری بـا ترکیـه    آمدهدستبهنتایج  بر اسا و 

 داری نداشته است.آماری اثر معنی

 مدتكوتاهو  بلندمدتتخمین ضرايب  .4-3

د، شـ اثبـات   نظـر  مـورد ان متغیرهای الگو در معادلـه  ی بلندمدت میهنگامی که وجود رابطه علّ

 یمبنـا  برو  ARDL مدت و بلندمدت این معادله با استفاده از الگویامکان تخمین ضرایب کوتاه

 وجود خواهد داشت؛ بنابراین:( 13رابطه )

 

13) 

دار میان متغیرهای الگـو در ایـن   پس از تخمین ضرایب بلندمدت و اثبات وجود رابطه معنی

. نتایج تخمین ضـرایب  رسدیممتناظر با آن  ECM مدت وعادله، نوبت به تخمین ضرایب کوتاهم

اسـت. الزم بـه توضـیح اسـت      شـده ارائـه ( 3) نگاره شمارهمدت و بلندمدت این معادله در کوتاه

 آمـده دسـت بـه ضـرایب   ،انـد کلیه متغیرها به فرم لگاریتمی در این معادله آورده شـده  ازآنجاکه

 .استگر مقادیر کشش موجود میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در هر مدل نمایان

مدت به ازای یک درصـد  است، در کوتاه مشاهده قابل( 3شماره ) نگارهآنچه که در  بر اسا 

دهنده له نشانئیابد. این مسدرصد افزایش می6/0افزایش در نرخ ارز حقیقی، تراز تجاری حدود 

تراز تجاری بهبود  مدتکوتاهش نرخ ارز حقیقی )کاهش ارزش پول ملی( در آن است که با افزای

کنـد. هرچنـد متغیـر نـرخ ارز حقیقـی در      یابد و نسبت صادرات به واردات افزایش پیدا مـی می

ای بر نتایج این تحقیـق وارد  معنا شدن آن خدشه. البته بیستمعناآماری بی لحاظ ازبلندمدت، 

، نـرخ ارز حقیقـی، تـأثیر    بلندمـدت مفهوم است که طی دوره نمونه و در کند و تنها به این نمی

ثیر أتـ  مـدت کوتـاه کـه در   هرچنـد  داری بر تراز تجاری غیرنفتی کشورمان نداشـته اسـت.  معنی
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های مناسب از طریق تغییر نـرخ ارز حقیقـی   توان با سیاست. لذا میدهدیمداری را نشان معنی

ری وارد نمود. از آن طرف در بلندمدت یک درصـد افـزایش در   مدت به تراز تجاهای کوتاهشوك

دهـد کـه ایـن نتیجـه     درصد کاهش مـی  76/7تولید ناخالص داخلی ایران، تراز تجاری را حدود 

دهنده این مطلب است که با افزایش درآمد حقیقی )تولید ناخالص داخلـی حقیقـی(،   خود نشان

لـذا واردات   ،یابـد ای خـارجی افـزایش مـی   قدرت خرید شهروندان داخل کشور نسبت به کاالهـ 

شـود، کـه   به کاهش نسبت صادرات به واردات کشور در مـورد ترکیـه مـی    و منجر افتهی شیافزا

دهد کشش واردات نسبت به درآمد ملی بسیار باالست. همچنین یـک درصـد افـزایش    نشان می

بود دهد. این نسبت عـدد  درصد تراز تجاری را به 5/12تواند در تولید ناخالص داخلی ترکیه می

دهـد و  بزرگی بوده و کشش باالی تراز تجاری را بـه تولیـد ناخـالص داخلـی ترکیـه نشـان مـی       

کند کشور ترکیه در صورت بهبود وضعیت درآمدی تمایل زیادی به واردات از ایران مشخص می

 خواهد داشت.

کـه   است 54/0دار و حدود منفی و معنی (،ECM(-1)) ضریب بخش تصحیح خطای با وقفه

درصـد از عـدم    54/0دهد در صورت وارد شدن شوك و انحراف از تعادل، در هـر دوره  نشان می

شود. بـا توجـه   مدت تراز تجاری حقیقی برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میتعادل کوتاه

اری دشود که معنیدهد، مشاهده میداری کلی رگرسیون را نشان میکه معنی F به مقدار آماره

 شود.درصد( تأیید می 83داری باالیی )بیش از کلی رگرسیون با درصد معنی

با استفاده از  مدت معادلهنتیجه تخمین ضرايب بلندمدت و كوتاه -(3نگاره شماره )
ARDL معیار  یبرم بناSBC -  :متغیر وابستهln TB 

 
 
 
 
 
 

 )منبع: نویسندگان(

 فرجام

مقاله حاضر، با هدف بررسی و تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی ایـران  

نتایج این تحقیق نرخ ارز حقیقـی بـر تـراز     بر اسا است.  گرفتهانجامدر روابط تجاری با ترکیه 

توان اجرای می رونیازاثر است. ؤم مدتکوتاهایران در روابط تجاری با ترکیه در  یرنفتیغتجاری 

بهبود بخشیدن به تراز  منظوربهعنوان یک سیاست مؤثر سیاست تعدیلی کاهش ارزش پول را به

 تخمین ضرایب بلندمدت مدتتخمین ضرایب کوتاه
 متغیرها ضریب Tآماره  [احتمال[ متغیرها یبضر Tآماره  [احتمال[

]01/0[ 6/2 60/0 Δ LRE ]43/0[ 79/0 18/0 LRE 
]47/0[ 72/0- 35/2- Δ LRGI ]02/0[ 34/2- 76/7- LRGI 
]07/0[ 91/2- 5/6 Δ LRGT ]00/0[ 8/3 5/12 LRGT 
]08/0[ 81/1 5/66 Δ C ]07/0[ 89/1- 47/122- C 
]00/0[ 96/3- 54/0- ecm(-1)     

σ=1/86 F=20/18[0/00] Adjusted R^2=0/83  
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اقتصـاد جهـانی    ینیبشیپ رقابلیغتجاری غیرنفتی دوجانبه ایران با ترکیه و مقابله با رکودهای 

 د.کرگذاران پیشنهاد سیاست به

کشـورمان، کشـش تقاضـای     یرنفتـ یغنتایج تخمین معادله تراز تجـاری   بر اسا همچنین 

واردات نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی بسیار باالست. به این معنا که با تغییر اندکی در 

خواهد یافـت.   یاظهمالحقابلسطح تولید داخلی، تقاضای کاالهای وارداتی در کشورمان افزایش 

در برآیند تأثیر اجرای این سیاست  یامالحظهقابلتواند تأثیر لذا توجه به این پارامتر رفتاری می

 در بلندمدت داشته باشد.

کشورمان به تولید ناخـالص   یرنفتیغباالتر تراز تجاری  نسبتاًحساسیت به از طرفی با توجه 

داشت که کاهش تولید ناخـالص داخلـی، حتـی در     داخلی نسبت به نرخ ارز حقیقی، باید اذعان

افول بازار کاالهـای صـادراتی    سزایی درهتواند تأثیر بباشد، می افتهی شیافزاشرایطی که نرخ ارز 

کشورمان داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد کشـور عـالوه بـر مواجهـه بـا مشـکالت داخلـی،        

، ارائه الگوهایی که استیافته رهای توسعههای اقتصادی از سوی کشوتحریم ریتحت تأث شدتبه

 ازیـ ن مـورد  شدتبهبتواند در بلندمدت موجب رونق فضای صادرات غیرنفتی کشور باشد، مسلماً 

بایسـت پـیش از اجـرای سیاسـت     گذاران مـی باید گفت سیاست مجموع در ،. بر این اسا است

رگـذار بـر صـادرات غیرنفتـی و     تعدیلی کاهش ارزش پول ملی، به سایر پارامترهای رفتـاری تأثی 

 واردات کشور توجه خاصی داشته باشند.
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