تأثیر نرخ ارز حقیقي بر تراز تجاری غیرنفتي
(مقايسه تجربه ايران و تركیه)
محمداعظم رجبیان
مصطفي سلیميفر
چکیده
این مقاله ،به بررسی ارتباط میان تراز تجاری غیرنفتی ایران و نرخ ارز حقیقی با استفاده از معادله
تراز تجاری ،بر مبنای الگـوی اصالحشده رز و یلن و با بهکارگیـری دادههای ساالنه ،طی دوره
 1359-1391پرداخته است .ابتدا برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته و
برای بررسی صحت نتایج آزمون دیکی -فولر ،آزمون شکست ساختاری پرون انجام شده است،
همچنین بهمنظور تعیین روابط بلندمدت و پویاییهای کوتاهمدت میان تراز تجاری غیرنفتی ایران با
متغیرهای نرخ ارز حقیقی ،تولید ناخالص داخلی ایران و تولید ناخالص داخلی ترکیه از الگوی
 ARDLاستفاده شده است .با توجه به تأثیرگذاری مثبت تغییرات نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در
کوتاهمدت ،سیاست کاهش ارزش پول ملی میتواند بهعنوان یک سیاست تأثیرگذار در بهبود
بخشیدن به روند تراز تجارت غیرنفتی ایران و ترکیه ،مورد استفاده سیاستگذاران واقع شود ،اما در
بلندمدت ارتباط معناداری بین نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری مشاهده نشد .همچنین تغییرات تولید
ناخالص داخلی ایران ،اثر منفی و تولید ناخالص داخلی ترکیه ،اثر مثبت قابلتوجهی بر تراز تجاری
در کوتاهمدت و بلندمدت دارند که مطابق با تئوریهای اقتصاد کالن است.
واژگان كلیدی
نرخ ارز حقیقی ،تراز تجاری غیرنفتی ،الگوی ARDL

________________________________________________________
 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)
 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ ارسال94/4/16 :

Email: mo_az719@stu.um.ac.ir
Email: mostafa@um.ac.ir
تاریخ پذیرش94/8/4 :

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

 276تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی

جستارگشايي
جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجـاری از موضـوعات و مسـائل مهمـی اسـت کـه در
بسیاری از مطالعات دانشگاهی و کاربردی به آن پرداخته میشود .درك رابطه بین تغییرات نرخ
ارز و تراز تجاری کلید موفقیت سیاستهای تجاری اسـت .اگـر تغییـر نـرخ ارز باعـ

تعـدیل

حساب جاری نشود ،سیاستگذاران باید به ابزار دیگری برای بهبـود وضـعیت حسـاب جـاری
متوسل شوند .در کشورهای نفتخیز ماننـد ایـران ،یکـی از مسـائل اساسـی در حـوزه تجـارت
بین الملل ،موضوع درآمدهای نفتی و تأثیرات آن بر اجزای اقتصاد کشور است .بـر اسـا

نتـایج

بسیاری از مطالعات تجربی ،دلیل اصلی توسعهنیافتگی کشورهای نفتخیز ،اتکـا بـه درآمـدهای
نفتی میباشد.
بر اسا

آمار گمرك و بانک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران ،علـیرغـم رشـد صـادرات

غیرنفتی طی دوره  ، 1359-1391تراز تجاری ایران دارای کسری بوده است .از این رو میتـوان
گفت طی این سالها ،علیرغم نگاه برونگرای اقتصـادی برنامـههـای توسـعه بـهخصـو

طـی

دهههای اخیر ،هنوز هم توان رقابتی کشور برای حضوری مؤثر در عرصه رقابت جهانی و رهـایی
از اقتصاد تکمحصولی نفت ،بسیار محدود است.
بر اسا

مبانی تجارت بینالملل ازجمله سیاستهای ارزی تعدیلکننـده کـه مـیتوانـد در

زمینه بهبود تراز تجـاری راهگشـا باشـد ،سیاسـت کـاهش ارزش پـول ملـی اسـت .بـر اسـا
نظریه های اقتصادی با اجرای این سیاست ،ارزش صادرات کشور افزایش و ارزش واردات کـاهش
مییابد و بنابراین برآیند این دو اثر ،منجر به بهبود تراز تجاری کشـور مـورد نظـر خواهـد شـد.
ازاین رو ،انتظار می رود یک رابطه مستقیم میان تغییرات نرخ ارز و تراز تجاری یک کشور وجود
داشته باشد.
این موضوع تا سال  1971در بسیاری از مطالعات تجربی در زمینه تجارت بینالملل کـاربرد
داشت ،اما در سال  1971به دنبال کاهش تراز تجاری کشور آمریکا علیرغم کـاهش ارزش دالر
و به دنبال آن عدم تأیید شرط مارشال -لرنر در سایر کشورها و وخیمتر شدن تراز تجـاری ایـن
کشورها به دنبال تضعیف ارزش پول داخلی آنها ،ادبیات جدیدی در ارتباط با تبیین رفتـار تـراز
تجاری در بلندمدت و کوتاهمدت شکل گرفت .بر این اسا

اینطور عنوان کردند که بـا کـاهش

ارزش پول ملی در کوتاهمدت به دلیل آنکه حجم صادرات و واردات قابلیت تعدیل آنی نسبت به
این تغییر را ندارند ،تراز تجاری کاهش یافته و در بلندمدت به دلیل آنکه مصرفکنندگان زمـان
الزم برای تشخیص تغییر در موقعیت رقابتی بـینالمللـی و همچنـین تولیدکننـدگان کاالهـای
صادراتی ،زمان الزم جهت گسترش ظرفیت ،تهیه تجهیزات جدید و مواد خام را خواهند داشت،
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تراز تجاری افزایش مییابد (شاکری .)1387 ،در حقیقـت ایـن تفـاوت در واکـنش زمـانی تـراز
تجاری نسبت به کاهش ارزش پول داخلی ،منجر به بروز پدیـده منحنـی جـی گردیـد .بـر ایـن
اسا

به جرأت میتوان گفت این پدیده ،ازجمله دستاوردهای مهم تجربـی محققـان در حـوزه

تجارت بینالملل ،برای توجیه عکسالعمل متناقض تراز تجاری نسبت بـه تغییـر در نـرخ ارز در
کوتاهمدت نسبت به بلندمدت است.
در این مقاله ،نظر به اهمیت سیاست کاهش ارزش پول ملی چه از جنبه اقتصادی و چـه از
جنبه سیاسی به عنـوان ابـزار ایجـاد و تـداوم ارتبـاط بـا مجموعـه ملـل جهـان و ایجـاد برخـی
وابستگیهای متقابل کاالیی ،در بهبود تراز تجاری و تقویت رقابتپذیری بینالمللی ،بـه بررسـی
تأثیر این سیاست بر تراز تجاری دوجانبه غیرنفتی میان ایران و کشور ترکیه پرداخته میشود.
به منظور انتخاب شریک عمده تجاری ایران در بخش غیرنفتـی طـی دوره مـوردنظر ،دهـه
پایانی دوره این تحقیق ( )1359-1391به دلیل در دستر

بودن آمار تجارت دوجانبه ایران بـا

همه کشورها ،به عنوان دوره نمونه انتخاب شده و کشوری کـه برمبنـای شـاخص ارزش تجـارت
(میانگین مجموع قدر مطلق صادرات غیرنفتی و واردات دو جانبه ایران با این کشورها) طی ایـن
دهه ،عمدهترین شریک تجاری ایران میباشد ،مورد بررسی قرار میگیـرد (نتـایج محاسـبات در
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
چین ،طی این دهه میباشد و از آنجایی که عمده تجارت کاالیی کشور امارات ،صـادرات مجـدد
محسوب میشود و این کشور تنها مقصد ورود کاالهای اروپایی و آمریکایی است ،چین و ترکیـه
بـهعنـوان عمــدهتـرین شــریک تجـاری ایـران طــی دوره مـورد نظــر مـیباشـند .بــا توجـه بــه
برنامهریزیهای دولت جهت دو برابر شدن حجم مبادالت ایران و ترکیه و همسایگی این کشـور
با ایران و دروازه ورودی ایران به اروپا ،به نظر میرسـد ترکیـه در آینـده از مهـمتـرین شـرکای
تجاری ایران محسوب میشود ،لذا در این مقاله ارتباط تجاری ایران و ترکیه مورد بررسـی قـرار
میگیرد .همچنین صرفاً به بررسی تراز تجاری کاالیی غیر نفتی پرداخته شده اسـت .منظـور از
تراز تجاری کاالیی غیرنفتـی ،ارزش صـادرات غیرنفتـی کـل منهـای ارزش واردات کـل اسـت.
همچنین ازآنجاکه این متغیر وابستگی مستقیم با قیمت جهانی نفت ندارد میتوان گفـت کـه از
آسیبهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت در امان است و متغیر با ثباتتـری نسـبت بـه
تراز تجاری کل است و روند تحوالت را در بلندمدت به نحو بهتری میتواند پوشش دهد.
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 .1مباني نظری
بررسی رابطه تراز تجاری با سایر متغیرهای تأثیرگذار بر آن همواره یکی از مباح عمده و قابل
توجه در مبانی تجارت بینالملل کشورها بوده است ،با این وجود ،چنانچه بخواهیم تنها بر رابطه
متقابل نرخ ارز و تراز تجاری متمرکز شویم ،دو رویکرد کلی مطرح است :رویکرد شرط مارشال-
لرنر و رویکرد منحنی جی .برای توضیح رویکرد اول باید گفت در مطالعات بسیاری کـه تـاکنون
در حوزه ادبیات منحنی جی صورت گرفته است ،محققان بر این باورند که شرط مارشـال -لرنـر
دیگر قادر به توضیح واکنش دقیق تراز تجاری یک کشور نسبت به تغییـرات نـرخ ارز نیسـت .از
همین رو در بیشتر مطالعاتی که در دو دهه اخیر صورت گرفته منحنی جـی ،مبنـای کـاربردی
نگرش صحیح نسبت به عکسالعمل تراز تجاری در قبال تغییرات صورتگرفته در نرخ ارز است.
لئونارد و استوك من 1در سال  ،2001با بازگشتی مجدد به نظریه منحنی جی و بـر اسـا
نتایج مطالعات تجربی خود ،مبانی این نظریه را نیز همانند مبانی شرط مارشال -لرنر در تحلیـل
تراز تجاری کشورها ،به چالش میکشند .آن دو با استفاده از آزمونهای آماری ناپارامتریـک بـه
بررسی رابطه نرخ ارز حقیقی ،تولید ناخالص داخلی حقیقی و حساب جاری مـیپردازنـد و ادعـا
میکنند که شواهد به دستآمده از نتایج آزمونها ،با مبـانی تئوریـک اسـتاندارد منحنـی جـی
سازگاری ندارد؛ اما در ادامه مطالعه خود مبانی و مفهوم نظـری جدیـدی کـه بتوانـد جـایگزین
مناسبی برای نظریه منحنی جی باشد ارائه نکردهاند .مزینی نیز در مطالعهای که در سال 1383
با موضوع اثر تغییرات نرخ ارز بر بخش تجاری کشور انجام داده اسـت ،بـه ایـن موضـوع اشـاره
میکند.
منحني جي .در حقیقت آنچه که در تاریخ تجارت بینالملل منجر به ظهور پدیده منحنی جـی
شد ،بروز تناقض در واکنش تراز تجاری کشـور آمریکـا نسـبت بـه کـاهش ارزش دالر در سـال
 1970بود .در این سال تراز تجاری کشور آمریکا دارای مازادی به میزان  2/2بیلیـون دالر بـود
که به دنبال برخی سیاستها این مازاد در سال  1971تبدیل به کسری بـه میـزان  2/7بیلیـون
دالر گردید .در همین سال و به دنبال بروز ایـن کسـری ،مقامـات دولتـی ایـن کشـور تصـمیم
گرفتند تا برای اصالح این وضعیت ،بر اسا

آنچه که در ادبیات تجارت بینالملل وجود داشت،

از ارزش دالر بکاهند و به این ترتیب وضعیت تراز تجاری این کشور را بهبود ببخشند؛ اما اجرای
این سیاست تنها منجر به تشدید کسری تراز تجاری این کشور به بیش از  6/8بیلیون دالر شـد
________________________________________________________
1. Leonard & Stockman
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) .(Bahmani-Oskooee & Ratha, 2004:1378به دنبال بروز این واکنش متناقض ،محققـان در پـی
یافتن پاسخی برای آن ،به مطالعات گستردهای پرداختند.
مگی 2اولین فردی بود که در سال  1973به تفسـیر ایـن پدیـده پرداخـت .وی در راسـتای
توجیه آن به تجزیهوتحلیل سه دوره زمانی پرداخت :الف) دوره زمانی اول کـه در آن قراردادهـا
پیش از بروز کـاهش ارزش پـول ،منعقـد شـدهانـد؛ ب) دوره زمـانی دوم کـه در آن قراردادهـا
بالفاصله پس از بروز کاهش ارزش پول منعقد شدهاند و ج) دوره زمانی سـوم کـه در آن تعـدیل
مالیم حجم کاالهای منظورشده در قراردادها صورت میگیرد.
پس از مگی ،جونز و رومبرگ 3نیـز در همـان سـال ( )1973بـه تکمیـل یافتـههـای مگـی
پرداختند .آنها وجود وقفه زمانی اثرگذاری مثبت سیاست تضعیف پول بر تراز تجاری را متأثر از
عواملی مانند وجود وقفه تشخیص ،وقفه تصمیمگیری ،وقفه توزیع ،وقفه جایگزینی و وقفه تولید
میدانند .پس از این دو مطالعه ،دو محقق دیگر به نامهای الفر 4و ساالنت 5نیـز در سـال 1976
به تفکیک از یکدیگر ،به مطالعه بر روی پدیده منحنی جی پرداختند .در سـال  1979میلـز 6بـا
مطالعه بر روی این موضوع ،سه انتقاد بر مطالعات قبلـی وارد کـرد .1 :اثـرات موقـت یـا دائمـی
تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری معلوم نیست؛  .2هیچ مقایسهای بـین سـطوح محاسـبهشـده در
قبل و بعد از کاهش ارزش پول صورت نگرفته است و  .3آنها اثرات این تغییر را بـر متغیرهـایی
ازجمله سیاستهای مالی یا پولی دولت ،مورد بررسی قرار ندادهاند .وی به این نتیجه رسید کـه
کاهش ارزش پول ملی منجر به بهبود وضعیت تراز تجاری نشده ،امـا توانسـته اسـت از مجـرای
حساب سرمایه ،منجر به بهبود وضعیت تراز پرداختها شود.
در سال  ،1985هیماریو  7طی مطالعهای که در این زمینه انجام داد ،انتقاداتی به تحلیـل
میلز وارد کرد .در سال  1985بهمنی اسکویی با حذف متغیرهای مخارج دولت و هزینه فرصـت
پول ،تغییراتی در مدل طراحیشده توسط هیماریو

ایجاد کرد و با اصالح نقـایص آن ،الگـوی

متفاوتی را برای آزمون منحنی جی ارائه نمود .وی با وارد کردن ساختار وقفهای آلمون بر متغیر
نرخ ارز حقیقی و اضافه نمودن متغیرهای درآمد جهانی ) ،(YWسطح پـول پرقـدرت داخلـی و
سطح پول پرقدرت سایر کشورهای جهان ( ،)MWبه تصـریح مـدل پرداخـت .همچنـین وی در
سال  1989به اصالح معایب الگوی ارائهشده خود پرداخت و در محاسبه نرخ ارز حقیقی ،سـطح
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عمومی قیمتها در کشور خارجی را هم در نظر گرفت .بدین ترتیب اینطور بیـان کـرد کـه در
این حالت چنانچه عالمت نرخ ارز حقیقی در کوتاهمدت منفی و در بلندمدت مثبت باشد ،وجود
پدیده منحنی جی در تراز تجاری کشور مورد تأیید خواهد شد.
باید گفت آنچه که در این مقوله از اهمیت فراوانـی برخـوردار اسـت نـوع رویکـرد تحلیلـی
محققان فوق در بررسی این پدیده است که بر مبنای دادههای تجمعی میباشد؛ اما این رویکـرد
دارای معایبی است .از این رو در سالهای اخیر شاهد کاربرد دادههای تجارت دوجانبه در بیشتر
مطالعاتی که در زمینه پدیده منحنی جی انجام شدهاند ،بودهایم .نخسـتین محققـانی کـه بـرای
بررسی این پدیده در سطح تجارت دوجانبه مدلی مدون ارائه دادند ،رز و یلن 8بودند .آنهـا ابتـدا
با مجزا نمودن معادالت صادرات و واردات از یکدیگر ،تحلیل خود را آغاز و اینطور ادعـا کردنـد
که بر اسا

دیدگاه پیروان مارشال ،حجم تقاضای واردات یک رابطه مستقیم با درآمد حقیقـی

کشور واردکننده (داخلی) و همچنین یک رابطه معکو

با سطح قیمت نسبی کاالهای وارداتـی

دارد .بنابراین تابع تقاضای واردات بهصورت زیر است:
()2

)D*m = D*m (Y* , p*m

و

)Dm= D (Y, pm

در این معادالت منظور از ( Dm (D*mبه ترتیب مقدار تقاضای واردات کشور داخلی و مقـدار
تقاضای کشور خارجی و منظور از  Yسطح درآمد حقیقی کشور داخلـی و منظـور از * Yسـطح
درآمد حقیقی کشور خارجی است .همچنین  pmقیمت نسبی کاالهـای وارداتـی برحسـب پـول
کشور داخلی و  p*mنیز قیمت نسبی کاالهای وارداتی را بر حسـب پـول کشـور خـارجی نشـان
میدهند.
همچنین با فرض وجود رقابت کامل ،سطح قیمت نسـبی کاالهـای صـادراتی تعیـینکننـده
مقدار تقاضای صادرات خواهد بود ،بنابراین خواهیم داشت:
()3

) S*x = (p*xو

)Sx = Sx (px

که در این معادالت  Sxو  S*xبه ترتیب عبارتاند از :مقدار عرضه صـادرات کشـور داخلـی و
مقدار عرضه صادرات کشور خارجی px .و  p*xنیز سطح قیمتهای نسبی کاالی صـادراتی را بـه
ترتیب در کشور داخلی و خارجی نشان میدهنـد .در حقیقـت منظـور از سـطح نسـبی قیمـت
کاالهای صادراتی در کشـور داخلـی ،نسـبت سـطح قیمـت کاالهـای صـادراتی ( )Pxبـه سـطح
قیمتهای کل در کشور داخلی ( )Pاست .مشـابه ایـن مسـئله در مـورد تعیـین سـطح قیمـت
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کاالهای صادراتی در کشور خارجی نیز برقرار است؛ بنابراین سطح قیمتهـای نسـبی کاالهـای
وارداتی برحسب پول داخلی به این صورت نوشته خواهد شد:
()4

pm = E. P*x/ P = REX

در رابطه ( ،)4منظور از  ،Eنرخ ارز اسمی که برحسب تعداد واحدهای پول داخلی بر مبنـای
یک واحد پول خارجی است.
بر اسا

تئوریهای اقتصادی ،در حالت تعادل حجم تجارت و سطح قیمت نسبی کاالهـای

صادرشده به هر کدام از کشورها توسط دو معادله زیر تعیین میشوند:
()5

D*m= Sx

Dm = S*x

ارزش حقیقی تراز تجاری کشور داخلی برابر است با تفاضل ارزش صادرات حقیقی از ارزش
واردات حقیقی بر حسب پول کشور داخلی:
B= px. D*m – REX. Dm

()6
بر اسا

معادالت ( )3تا ( )6فرم کاهشیافته معادله تراز تجاری کشور داخلی بهصورت زیـر

خواهد بود:
()7

)*B = B (REX, Y, Y

رز و یلن در مطالعه خود فرم لگاریتمی متغیرهای مستقل را برای تخمـین ضـرایب معادلـه
تراز تجاری کشور داخلی به کار بردند:
()8

TBjt = a + b lnYit + c lnYjt + d lnREXjt + εt

در این معادله  TBjtبرابر است با تراز تجاری کشور آمریکا که صادرات خالص کشـور آمریکـا
را در روابط تجاری با کشور  jنشان میدهد و برابر است با تفاضل ارزش صادرات کشـور آمریکـا
به شریک تجاری

آن از واردات آن به همـان کشـور Yit .تولیـد ناخـالص ملـی حقیقـی کشـور i

(کشور داخلی) و  Yjtتولید ناخالص ملی حقیقی کشـور ( jکشـور خـارجی) را نشـان مـیدهـد؛
بنابراین بر این اسا

الگوی تراز تجاری رز ویلن ،یک رابطه خطـی -لگـاریتم میـان متغیرهـای

الگو برقرار است.
مدل طراحی شده توسط رز ویلن دارای نقایصی بود ،از این رو بهمنی اسـکویی و

بـروکس9

در سال  1999با اصالح این نقایص و نقایص سایر الگوهای ارائهشده پیشین ،بـه ادبیـات نظـری
این حوزه توسعه بخشیدند .آنها با الهام از الگوی تراز تجاری رز و یلن ،بهتصـریح مجـدد معادلـه
تراز تجاری دو جانبه کشورها پرداختند و متغیر تراز تجاری را بهصورت نسبت صـادرات کشـور
________________________________________________________
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داخلی به واردات آن از کشور شریک تجاری آن ،معرفی کرده و بیان کردند که ایـن متغیـر هـم
مستقل از واحد اندازهگیری است و هم منعکسکننده تحرکات تراز تجاری در بخشهای واقعـی
و اسمی میباشد؛ بنابراین الگوی اصالحشده تراز تجاری رز و یلن به این صورت تغییر یافت:
()9

ln TB jt  a  b ln Yit  c ln Yjt  d ln REX jt   t

در این معادله متغیرها عبارتاند از:
 :TBjtنسبت صادرات کشور داخلی به واردات کشور داخلی در روابط تجاری دوجانبه تنها بـا
یک کشور (کشور .)j
 :Yitتولید ناخالص داخلی کشور ( iکشور داخلی) :Yjt ،تولید ناخالص داخلی کشور ( jکشـور
خارجی) :REX ،نرخ ارز حقیقی در روابط تجاری دوجانبه کشور داخلی با شرکای تجاری آن.
آنها برای رفع نقص الگوی رز و یلن ،الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزیعی 10را پیشـنهاد
کرده و معیار آکائیک 11را برای تعیین تعداد وقفههای بهینه متغیرهـای الگـو انتخـاب کردنـد و
بهاینترتیب مشکالت این الگو برطرف شد.
بر این اسا

در این مقاله ،بهمنظور بررسی اثرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری غیرنفتی

ایران ،از معادله تراز تجاری اصالحشده رز و یلن با رویکرد تجارت دوجانبه استفاده شده است.

 .2پیشینه تحقیق
عربشاهی ( ،)1376به بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری
کل ایران پرداخت .وی بـا اسـتفاده از آمـار سـالهـای  1338-1373و بـا بـه کـار بـردن روش
همجمعی و مدل تصحیح خطا ،تأثیر کاهش ارزش پول ملی را در ایران بررسی کـرد و بـه ایـن
نتیجه رسید که کاهش ارزش ریال (افزایش نـرخ ارز) در بلندمـدت تـأثیر معنـیداری بـر تـراز
تجاری کشور نداشته است و تغییرات تراز تجاری ایـران پـس از یـک تغییـر در ارزش ریـال ،از
الگوی خاصی تبعیت نمیکند.
زنگنه ( ،)1381در مطالعه خود با عنوان تحلیل رابطه نرخ ارز و تراز تجـاری بـا اسـتفاده از
رویکرد عبور از نرخ ارز 12در اقتصاد ایران نشان داده است که در دوره  1338-1379نرخ ارز اثر
مثبت و معناداری بر روی قیمت واردات و صادرات دارد و قیمت داخلی واردات تحت تأثیر نـرخ
________________________________________________________
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ارز و سطح قیمتهای طرفهای تجاری قرار میگیرد .بهاینترتیب با افـزایش نـرخ ارز وضـعیت
تراز تجاری وخیمتر میشود.
سینگ ،)2004( 13تراز تجاری هندوستان را برای سالهای  1960تـا  1995بـا اسـتفاده از
مدل کاربردی رز که بهصورت یک مدل اقتصادسنجی با فرم کاهشیافته بـود ،بـرآورد کـرد .بـر
اسا

نتایج این تحقیق ،نرخ ارز حقیقی و درآمد داخلی دارای اثر معنیداری بر تراز تجاری این

کشور بودند ،ولی درآمد جهانی دارای اثر معنیداری بر این متغیر نبود.
خوشبخت و اخباری ( ،)1384پویاییهای تراز تجاری ایران را مورد توجه قـرار دادنـد و بـه
بررسی منحنی جی در روابط تجاری ایران با آلمـان بـا اسـتفاده از دادههـای فصـلی طـی دوره
 1995 -2004با استفاده از تکنیک الگوی خودبازگشتی با وقفههای تـوزیعی پرداختنـد .نتـایج
حاکی از عدم تأیید فرضیه ارتباط تراز تجاری و نرخ واقعی ارز میباشند ،بهطـوری کـه واکـنش
تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت مثبت و هـم عالمـت
بوده اما معنیدار نیست.
افشاری ( ،)1384در تحقیقی تحت عنوان تأثیر سیاستهای ارزی بر تراز تجاری ایران طـی
دوره  1338-1377به بررسی رابطه میان نرخ ارز و تراز تجاری پرداخته است .در ایـن تحقیـق
ابتدا ایستایی متغیرها و سپس هم جمعی آنها مورد بررسی قرار گرفـت .بـر اسـا

نتـایج ایـن

تحقیق نرخ ارز طی دوره موردنظر تأثیر ناچیزی بر تراز تجاری ایران دارد.
مهرآرا و عبدی ( ،)1386میزان اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری ایران را با اسـتفاده
از روش یوهانسون ،انگل و گرنجر ،فیلیـپس -هانسـن و پسـران و شـین در دوره 1338-1383
مورد بررسی قرار دادند .نتایج بهدستآمده از این مطالعه نشان داد که نرخ ارز مؤثر رسمی قـادر
نیست رفتار تراز تجاری را بر اسا

آزمونهای هم جمعی به نحو رضایتبخشی تبیین کند؛ امـا

نرخ ارز حقیقی بازار موازی قادر است رفتار تراز تجاری ایران را به نحو مطلوبتری توضیح دهد.
وویی و

هاو14

( ،)2008ارتباط پویای نـرخ ارز و جریـان صـادرات و واردات دوجانبـه میـان

مالزی و چین را با استفاده از دادههای ماهانه طی دوره زمـانی  1990 -2008بـه روش الگـوی
خود بازگشتی با وقفههای توزیعی موردبررسی قرار دادند .بر اسا

نتایج آزمون عالمت ضـرایب

بلندمدت نرخ ارز حقیقی متناقض بود و با کاهش ارزش پول ملی مالزی تراز تجاری این کشـور
بدتر میشد .وی برای توجیه این رفتار متناقض میگوید که در کشور چـین ،صـادرات و واردات
توسط اثرات طرف تقاضا تعیین میشود.
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دژپسند و گودرزی ( ،)1388تأثیر سیاست کاهش ارزش پول را بر تراز پرداختهـای ایـران
مورد بررسی قرار دادند و به بررسی شرط مارشال -لرنر در معادله صادرات و واردات کلی ایـران
پرداختند .با استفاده از دادههای تلفیقی ،وجود رابطه معنیدار میان نرخ ارز و صادرات و واردات
کشور تأیید نشد و همچنین سیاست کـاهش ارزش پـول ،تـراز پرداخـتهـا را در ایـران متـأثر
نمیکند.
آدنیی و همکاران ،)2011( 15به بررسی وجود منحنی جی در روابط تجاری کشورهای عضو
حوزه پولی آفریقای غربی پرداختند .بهمنظور بررسی اثر کاهش ارزش پول بـر تـراز تجـاری ،بـا
استفاده از دادههای فصلی طی دوره  1980تـا  ،2007ابتـدا از آزمـون هـم جمعـی و سـپس از
الگوی الگوی خود بازگشتی با وقفههای توزیعی استفاده کردند .بـر اسـا

نتـایج ایـن تحقیـق،

فرضیه منحنی جی ،تنها در روابط تجاری دوجانبه نیجریه و سیرالئون تائید شد.
احمدیان و احمدی شادمهری ( ،)1391تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی ایـران
در روابط تجاری با کشور آلمان ( )1349-1386را مورد بررسی قرار دادند .بر اسا

نتـایج ایـن

تحقیق وجود پدیده منحنی جی در روابط تجاری دوجانبه غیرنفتی میان ایران و کشـور آلمـان
تأیید میشود.
مطالعات محققان دیگـر ماننـد الل و لـوینگر ( ،)2002هـاکر و هـاتمی ( ،)2003رحمـان و

افضل ( ،)1382مورا و داسیلوا ( ،)2005چراتیان ( ،)1388علیمحمـدی ( ،)1390باهـارومشـاه
( ،)2001آرورا و همکاران ( ،)2003نارایان ( )2006و بهمنی اسکویی و هـاروی ( )2009را نیـز
میتوان مشاهده کرد.

 .3معرفي متغیرها و متدلوژی
این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسشها میباشد که آیا بر اسا

دادههای سالهـای 1359

تا  1391میتوان سیاست کاهش ارزش پول را بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر بر بهبود تجارت
غیرنفتی ایران با ترکیه پیشنهاد داد؟ آیا ابزارهای جایگزین جهت تأثیرگـذاری بـر تـراز تجـاری
وجود دارد؟
به منظور شکلدهی مبانی نظری تحقیق و امکان تحلیل روابـط تجـاری دوجانبـه غیرنفتـی
ایران ،اطالعات الزم و آمارهای مورد نیاز جهت انجام تحقیق از منـابعی ،از قبیـل سـالنامههـای
آماری کشور منتشرشده از سوی گمرك جمهوری اسالمی ایران ،آمار و گـزارشهـای اقتصـادی
منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،مجموعه اطالعات و آمـار منتشرشـده
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از سوی بانک جهانی ،16آمار تجاری اتاق بازرگانی و صـنایع و معـادن تهـران و سـازمان توسـعه
تجارت ،صندوق بینالمللی پول 17و نشریات سالنامه آمـاری مـالی بـینالمللـی 18ایـن صـندوق
استخراجشدهاند.
در این مقاله ،روش الگوسازی بهمنظور بررسی رابطه میان نرخ ارز حقیقـی بـا تـراز تجـاری
غیرنفتی دوجانبه ایران و ترکیه ،روش سری زمانی است .پیش از تخمـین ضـرایب معادلـه تـراز
تجاری غیرنفتی ایران ،وضعیت پایایی متغیرها در این معادله با استفاده از آزمـون ریشـه واحـد
مورد بررسی واقع میشود .همچنین برخالف سـایر مقـاالت ،در ایـن مقالـه ،از آزمـون شکسـت
ساختاری 19پرون 20به منظور بررسی صحت نتایج آزمون ریشه واحد نیـز اسـتفاده شـده اسـت.
همچنین با استفاده از الگوی اصالحشده تراز تجاری رز و یلن 21و بر مبنای روش خود بازگشتی
با وقفههای توزیعی ،22معادله موردنظر تدوین شده و با استفاده از نرمافزار  Microfitتخمین زده
خواهد شد .متغیرهای استفاده شده در این مقاله عبارتند از:
 .1-3نرخ ارز حقیقي)RE( 23
بر اسا

مطالعات صورتگرفته ،نرخ ارز اسمی همواره شاخص مناسـبی بـرای محاسـبه مقـدار

پرداختیها و دریافتیها در معامالت خارجی برای واردکنندگان و صادرکنندگان نیست و اصـوالً
نرخ واقعی ارز ،تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صـحنه داخلـی و خـارجی اسـت
(برادران شرکا و جبل عاملی .)1382 ،در واقع نرخ ارز حقیقـی میـزان رقابـتپـذیری کشـور در
تجارت با سایر کشورها را اندازهگیری میکند .در این مقاله بهمنظور مطالعه عکـسالعمـل تـراز
تجاری غیرنفتی نسبت به تغییرات در نرخ ارز ،از نرخ ارز حقیقی اسـتفاده شـده اسـت .نـرخ ارز
حقیقی بهصورت زیر محاسبه میشود:
()10

Px
Pi

RE  E i 

 : Eiنرخ اسمی ارز برای ایران (یعنی یک دالر امریکا بر حسب واحـدهای پـول ملـی ایـران):Pi ،
شاخص قیمت کشور داخلی (ایران) :Px ،شاخص قیمت کشور خارجی (ترکیـه) .همچنـین بایـد
________________________________________________________
)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
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گفت که برای محاسبه متغیر فوق ،معموالً از شاخصهای قیمت مصرفکننده 24،شاخص قیمت
تولیدکننده 25و تورمزداییشده استفاده میشود .در این مقاله برای محاسبه نـرخ ارز حقیقـی ،از
شاخص قیمت مصرفکننده استفاده شده است.
 .2-3تراز تجاری ()TB
نسبت تجارت بین ایران و ترکیه عبارت است از نسبت ارزش صادرات غیرنفتی از ایران به کشور
مذکور به ارزش واردات از آن کشور.
 .3-3تولید ناخالص داخلي حقیقي ( RGIو )RGT
به ترتیب عبارتاند از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و ترکیه (به قیمتهای ثابت .)2005
بر اسا

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

بهصورت زیر طراحیشده است:
)TBoil free=TB(GDPi ,GDPt ,REcpi

بنابراین معادله تراز تجاری غیرنفتی کشور که به فـرم  log-logتـدوینشـده اسـت .در زیـر
قابلمشاهده خواهد بود:
)(11

ln TBt  α0  α1 ln REt  α 2 ln RGI t  α3 ln RGTt  εt

طبق مبانی نظری نیز انتظار داریم:
()12

d lnTBt
d lnTBt
0 ,
0
d lnRGI t
d ln RGTt

همچنین اثر نرخ ارز بر تراز تجاری مدل موردنظر ،نامعلوم است ،بهطوریکه میتواند منفـی
یا مثبت باشد.

 .4نتايج و بحث
 .1-4آزمون ريشه واحد
مطابق با نظریه همانباشتگی باید ابتدا وضعیت پایـایی و درجـه هـمجمعـی سـریهـای زمـانی
مشخص شود .در این بررسی همانطور که ذکر شد از آزمون ریشه واحد دیکی -فـولر اسـتفاده
شده است .باید توجه شود که مقادیر  tمحاسبهشـده بـرای متغیرهـای مـوردنظر در الگوهـا ،در
سطح معناداری  5درصد مورد قبول واقع شدهاند .به این مفهـوم کـه قـدر مطلـق

آمـارههـای t

________________________________________________________
24. Consumer Price Index
25. Producer Price Index
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محاسبهشده از قـدر مطلق مقـدار بحـرانی (آمـاره دیکی فولر تعمیمیافته) در سطـح معنـاداری
 5درصد بیشتر است.
با توجه به نتایج بهدستآمده در نگاره شماره ( )1مشاهده میشود کـه متغیرهـای درونزای
لگاریتم طبیعی تراز تجاری ) ،(LTBتولید ناخالص داخلی ایران ) ،(LRGIتولید ناخالص داخلـی
ترکیه ( )LRGTدر سطح پایا بوده و همچنین لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی ( )LREدر سـطح
نا پایا بوده و در تفاضل مرتبه اول پایا شده است.
نگاره شماره ( -)1نتايج آزمون پايايي متغیرهای مدل
نتیجه

مقدار بحراني

مقدار آماره محاسباتي

متغیرها

پایا

-2/97

-3/61

Ln TB

نا پایا

-2/97

-1/01

Ln RE

پایا

-2/98

-4/73

ΔLn RE

پایا

-3/59

- 5/ 6

Ln RGI

پایا

-3/58

- 3/ 6

Ln RGT

(منبع :نویسندگان)
 .2-4آزمون شکست ساختاری
بر اسا

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

معناست که این متغیر ،در سطح پایا نبوده و در تفاضل مرتبه اول پایـا مـیشـود .از ایـن رو ،در
این بخش با بررسی روند این متغیر ،بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده خواهـد شـد کـه آیـا شکسـت
ساختاری در روند آن دیدهشده است
در نمودار شماره ( )1روند این متغیر طی دوره موردبررسی قابل مشاهده است .با توجـه بـه
نمودار مربوط به تابع روند لگاریتم نرخ ارز حقیقی ،به نظر میرسد در سال  1372شکسـتی در
تابع روند متغیر ( ،)LREایجاد شده است ،طوری که از این سال عرض از مبدأ روند متغیـر نـرخ
ارز تغییر مییابد .بر اسا

مبانی آزمـون شکسـت سـاختاری پـرون ،بـهمنظـور بررسـی وجـود

شکست ساختاری در تابع روند یک متغیر در حالتی که عرض از مبدأ تابع رونـد در یـک نقطـه
مشخص تغییریافته است ،باید تابع رگرسیون پرون در چارچوب آزمون ریشه واحد دیکی -فـولر
تعمیمیافته برآورد شود.
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نمودار شماره ( -)1تابع روند لگاريتم نرخ حقیقي ارز ()LRE
Log LRE
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(مأخذ :محاسبات محقق)
کمیتهای بحرانی موردنیاز برای انجام آزمون ،توسط پرون اسـتخراج و جـدولبنـدی شـده
است .این مقادیر بحرانی با توجه به کمیت  )   TB ( که نسـبت زمـان بـروز شکسـت
n
ساختاری ( )REبه حجم نمونه ( )nرا نشان میدهد در جدول پرون گزارش شـده اسـت .نتـایج
برآورد شده این رگرسیون در نگاره شماره ( )2قابلمشـاهده اسـت D72 .متغیـر مجـازی رونـد
میباشند که کمیت آنها برای سال  72برابر  1و برای سـالهـای قبـل از آن برابـر صـفر اسـت.
 ،DU72متغیر مجازی است که کمیت آن تا سال  72مساوی صفر و برای سالهای بعد مساوی
یک میباشد T .نیز متغیر روند است.
نگاره شماره ( -)2آزمون ريشه واحد برای لگاريتم نرخ ارز حقیقي
(شکست ساختاری موجب تغییر عرض از مبدأ تابع روند شده است)
Method: least squares
Sample (adjusted): 1359-1391
Prob.

t- Statistic

Std.Error

Coefficienst

Variable

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

Prob(F-Statistic)=0/00

-Statistic =534

D.W=1/75

LLRE

Adjusted R^2= 0/99

(منبع نویسندگان)

بنابراین ،تغییر در نظام ارزی کشور در سال  1372با اجرای سیاست یکسانسـازی نـرخ ارز
منجر به این مسئله شد که ارزش دالر افزایش قابلمالحظهای یابد ،نتوانسته بر روند تراز تجاری
غیرنفتی کشورمان ازلحاظ آماری تأثیر معنیداری داشته باشد؛ بنابراین سری زمانی مورد بحـ
دارای ریشه واحد نیست و روند پایاست.
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همانطور که از نتایج برمیآید ،ضریب متغیر لگاریتم نرخ ارز حقیقی با یک وقفه (،)DLRE

از مقدار بحرانی خود فاصله زیادی دارد .کمیت آماره آزمون ( ˆ )  بـر اسـا

صـحت فرضـیه

وجود ریشه واحد ،مؤید ردّ فرضیه است .مقدار  محاسبهشده برابر با  λ=0/43می باشد که بـا
توجه به مقادیر بحرانی محاسبهشده توسط پرون برای تغییر سـاختاری در عـرض از مبـدأ تـابع
روند ،قدر مطلق کمیت آماره محاسبهشده از کمیتهای موجود در جـدول ،در سـطوح مختلـف
(1درصد 2/5 ،درصد 5 ،درصد 10 ،درصد) کوچکتر است .پس فرض  H0به معنای وجود ریشـه
واحد رد نمیشود و این متغیر در سطح پایا نبوده و نتـایج آزمـون پایـایی دیکـی -فـولر کـه در
قسمت قبل انجام شد ،صحیح است .بنابراین ،بر اسا

نتایج این آزمون میتوان گفت ،تغییر در

سیاست اتخاذشده از سوی نظام ارزی کشور در سال  1372که منجر به افـزایش قابـلمالحظـه
ارزش دالر از  65تا  75ریال به  1750ریال شد ،تنها بر نرخ ارز اسمی کشور اثرگذار بوده اسـت
و بر اسا

نتایج بهدستآمده بر نرخ ارز حقیقی کشورمان در روابط تجاری بـا ترکیـه از لحـاظ

آماری اثر معنیداری نداشته است.
 .3-4تخمین ضرايب بلندمدت و كوتاهمدت
هنگامی که وجود رابطه علّی بلندمدت میان متغیرهای الگو در معادلـه مـورد نظـر اثبـات شـد،
امکان تخمین ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت این معادله با استفاده از الگوی  ARDLو بر مبنـای
رابطه ( )13وجود خواهد داشت؛ بنابراین:
)13

p

n

m

i 0

i 0

i 1

lnTB t  α 0   α1i lnRE t i   α 2i ln RGI t -i   α 3i ln RGTt -i  ε t

پس از تخمین ضرایب بلندمدت و اثبات وجود رابطه معنیدار میان متغیرهای الگـو در ایـن
معادله ،نوبت به تخمین ضرایب کوتاهمدت و  ECMمتناظر با آن میرسد .نتایج تخمین ضـرایب
کوتاهمدت و بلندمدت این معادله در نگاره شماره ( )3ارائـهشـده اسـت .الزم بـه توضـیح اسـت
ازآنجاکه کلیه متغیرها به فرم لگاریتمی در این معادله آورده شـدهانـد ،ضـرایب بـهدسـتآمـده
نمایانگر مقادیر کشش موجود میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در هر مدل است.
بر اسا آنچه که در نگاره شماره ( )3قابل مشاهده است ،در کوتاهمدت به ازای یک درصـد
افزایش در نرخ ارز حقیقی ،تراز تجاری حدود 0/6درصد افزایش مییابد .این مسئله نشاندهنده
آن است که با افزایش نرخ ارز حقیقی (کاهش ارزش پول ملی) در کوتاهمدت تراز تجاری بهبود
مییابد و نسبت صادرات به واردات افزایش پیدا مـیکنـد .هرچنـد متغیـر نـرخ ارز حقیقـی در
بلندمدت ،از لحاظ آماری بیمعناست .البته بیمعنا شدن آن خدشهای بر نتایج این تحقیـق وارد
نمیکند و تنها به این مفهوم است که طی دوره نمونه و در بلندمـدت ،نـرخ ارز حقیقـی ،تـأثیر
معنی داری بر تراز تجاری غیرنفتی کشورمان نداشـته اسـت .هرچنـد کـه در کوتـاهمـدت تـأثیر
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معنیداری را نشان میدهد .لذا میتوان با سیاستهای مناسب از طریق تغییر نـرخ ارز حقیقـی
شوكهای کوتاهمدت به تراز تجا ری وارد نمود .از آن طرف در بلندمدت یک درصـد افـزایش در
تولید ناخالص داخلی ایران ،تراز تجاری را حدود  7/76درصد کاهش مـیدهـد کـه ایـن نتیجـه
خود نشاندهنده این مطلب است که با افزایش درآمد حقیقی (تولید ناخالص داخلـی حقیقـی)،
قدرت خرید شهروندان داخل کشور نسبت به کاالهـای خـارجی افـزایش مـییابـد ،لـذا واردات
افزایش یافته و منجر به کاهش نسبت صادرات به واردات کشور در مـورد ترکیـه مـیشـود ،کـه
نشان میدهد کشش واردات نسبت به درآمد ملی بسیار باالست .همچنین یـک درصـد افـزایش
در تولید ناخالص داخلی ترکیه میتواند  12/5درصد تراز تجاری را بهبود دهد .این نسبت عـدد
بزرگی بوده و کشش باالی تراز تجاری را بـه تولیـد ناخـالص داخلـی ترکیـه نشـان مـیدهـد و
مشخص می کند کشور ترکیه در صورت بهبود وضعیت درآمدی تمایل زیادی به واردات از ایران
خواهد داشت.
ضریب بخش تصحیح خطای با وقفه () ،)ECM(-1منفی و معنیدار و حدود  0/54است کـه
نشان میدهد در صورت وارد شدن شوك و انحراف از تعادل ،در هـر دوره  0/54درصـد از عـدم
تعادل کوتاه مدت تراز تجاری حقیقی برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل میشود .بـا توجـه
به مقدار آماره  Fکه معنیداری کلی رگرسیون را نشان میدهد ،مشاهده میشود که معنیداری
کلی رگرسیون با درصد معنیداری باالیی (بیش از  83درصد) تأیید میشود.
نگاره شماره ( -)3نتیجه تخمین ضرايب بلندمدت و كوتاهمدت معادله با استفاده از
 ARDLبرم بنای معیار  - SBCمتغیر وابستهln TB :
تخمین ضرایب کوتاهمدت
]احتمال]
][0/01
][0/47
][0/07
][0/08
][0/00

آماره T
2/6
-0/72
-2/91
1/81
-3/96

σ=1/86

ضریب
0/60
-2/35
6/5
66/5
-0/54

تخمین ضرایب بلندمدت

متغیرها
Δ LRE
Δ LRGI
Δ LRGT
ΔC
)ecm(-1

آماره T
0/79
-2/34
3/8
-1/89

]احتمال]
][0/43
][0/02
][0/00
][0/07

]F=20/18[0/00

ضریب
0/18
-7/76
12/5
-122/47

متغیرها
LRE
LRGI
LRGT
C

Adjusted R^2=0/83

(منبع :نویسندگان)

فرجام
مقاله حاضر ،با هدف بررسی و تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی ایـران
در روابط تجاری با ترکیه انجامگرفته است .بر اسا

نتایج این تحقیق نرخ ارز حقیقـی بـر تـراز

تجاری غیرنفتی ایران در روابط تجاری با ترکیه در کوتاهمدت مؤثر است .ازاینرو میتوان اجرای
سیاست تعدیلی کاهش ارزش پول را بهعنوان یک سیاست مؤثر بهمنظور بهبود بخشیدن به تراز
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تجاری غیرنفتی دوجانبه ایران با ترکیه و مقابله با رکودهای غیرقابل پیشبینی اقتصـاد جهـانی
به سیاستگذاران پیشنهاد کرد.
همچنین بر اسا

نتایج تخمین معادله تراز تجـاری غیرنفتـی کشـورمان ،کشـش تقاضـای

واردات نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی بسیار باالست .به این معنا که با تغییر اندکی در
سطح تولید داخلی ،تقاضای کاالهای وارداتی در کشورمان افزایش قابلمالحظهای خواهد یافـت.
لذا توجه به این پارامتر رفتاری میتواند تأثیر قابلمالحظهای در برآیند تأثیر اجرای این سیاست
در بلندمدت داشته باشد.
از طرفی با توجه به حساسیت نسبتاً باالتر تراز تجاری غیرنفتی کشورمان به تولید ناخـالص
داخلی نسبت به نرخ ارز حقیقی ،باید اذعان داشت که کاهش تولید ناخـالص داخلـی ،حتـی در
شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته باشد ،میتواند تأثیر بهسزایی در افول بازار کاالهـای صـادراتی
کشورمان داشته باشد .در شرایطی که اقتصاد کشـور عـالوه بـر مواجهـه بـا مشـکالت داخلـی،
به شدت تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی از سوی کشورهای توسعهیافته است ،ارائه الگوهایی که
بتواند در بلندمدت موجب رونق فضای صادرات غیرنفتی کشور باشد ،مسلماً بهشدت مـورد نیـاز
است .بر این اسا  ،در مجموع باید گفت سیاستگذاران مـیبایسـت پـیش از اجـرای سیاسـت
تعدیلی کاهش ارزش پول ملی ،به سایر پارامترهای رفتـاری تأثیرگـذار بـر صـادرات غیرنفتـی و
واردات کشور توجه خاصی داشته باشند.
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