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چکیده
رو بوده و ساختار اقتصادي کشورها را زیادي روبههايهاي ارزي در سطح بین الملل طی سالیان متمادي با فراز و نشیبنظام

جهـت و میـزان   . دهـد هاي ارزي مختلف، چگونگی تعیین نرخ ارز را در اقتصاد نشان مینظام. استتحت تاثیر خود قرار داده 
با اهمیت است که در بسیاري از مطالعات کاربردي به آن پرداخته شده ومسائلاثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري از موضوعات

.است
وضعیت حساب جاري را بدتر می کند و سپس بعد از چند ابتدا،)و افزایش در نرخ موثر واقعی ارز(تضعیف واقعی پول داخلی

در ایـن مقالـه، بـا    .شکل نامیده می شـود Jاین مسیر زمانی تغییر در حساب جاري، منحنی، ماه، وضعیت را بهبود می بخشد
پویایی هاي تراز تجاري ایران و کره جنوبی در قالـب  ،واکنش ضربهتوابع بهره گیري از یک الگوي  تصحیح خطاي برداري و 

نتایج حاصل از آزمونهاي صورت . بررسی شده استبا استفاده از داده هاي  فصلی 1996-2008زمانیشکل طی دورهJمدل 
واکـنش  بین تراز تجاري و نرخ واقعی ارز، طی دوره مورد بررسی می باشد، بطوریکه معکوس Jوجود منحنی گرفته، حاکی از 

درآمـد واقعـی کـره    مثبـت  در ارتباط بـا تـاثیر   . بوده استو معنادار نفیتراز تجاري نسبت به افزایش نرخ ارز در بلندمدت م
همچنین واکنش تراز تجاري ایـران نسـبت   . نیز نتایج نشان دهنده معنادار بودن این ضریب استایران جنوبی بر تراز تجاري 
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Survey the effect of exchange rate adjustment on Iran and South Korea trade pattern (J-

shaped curve)

Abstract:

Exchange regimes at the international level, over many years have several ups and downs and they

affect on the economic structure of countries. Different exchange regimes show how to determine

the exchange rate in the economy. The impact of exchange rate regimes on trade is one of the

important issues that have been studied in many applied studies. Devaluation (and increase in Real

exchange rate), will cause that the current account status worsen and then after a few months, the

situation inverse and the current account state improves. This change in the current account is called

J-shaped curve. For current account in this paper, using a vector error correction model VECM and

impulse response functions, Iran and South Korea's trade balance dynamics during the period 1996 -

2008 using quarterly data has reviewed and J-shaped curve for current account tested. The results of

tests did not confirm the hypothesis of existence J-shaped curve between the trade balance and Real

exchange rate over the studied period. The reaction of trade balance to increasing of exchange rate

in the long term has been negative and significant. In connection with the positive impact real

income of South Korea on Iran's trade balance, results indicate this coefficient is significant also the

reaction of trade balance with respect to Iran's real income is negative and significant.

Keywords: J-shaped curve, Iran's trade balance, real exchange rate, error correction model, impulse

response function
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مقدمه- 1
بوده و ساختار اقتصادي کشـورها را  روروبهزیادي هايارزي در سطح بین الملل طی سالیان متمادي با فراز و نشیبهاينظام

جهـت و میـزان   .دندهچگونگی تعیین نرخ ارز را در اقتصاد نشان می،ارزي مختلفهاينظام. تحت تاثیر خود قرار داده است
با اهمیتی است که در بسیاري از مطالعات کاربردي به آن پرداخته شده ومسائلاثرگذاري نرخ ارز بر تراز تجاري از موضوعات

.است
. شـده اسـت  سـاز مشکلکه نوسانات نرخ ارز براي بسیاري از کشورها شود ینیز مشاهده مالمللیبیندر بعد هبا بررسی مسال

بسیاري از کشورها براي جلوگیري از نوسان نرخ ارز، ارزش پول خود را در مقابل ارزهایی که از بیشترین اهمیت برخوردارنـد،  
با این حال مشاهده می شود که برخی کشورهاي دیگر با امتناع از تثبیت نرخ ارز و قبول سیسـتم  . نمایندمیتثبیت تا حدي 

.پذیرندینرخ ارز را منرخ ارز شناور، نوسانات 
،داننـد هـا مـی  هاي مرسوم اقتصادي،کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهاي خارجی را از عوامل مهم بهبود تراز پرداختنظریه

ـ ابررسی ارزي،و برقراري نظام شناور 1973در سال 1ولی پس از فروپاشی نظام برتون وودز ن موضـوع توسـط پژوهشـگران    ی
مـدت کوتـاه  تراز تجاري، مـی توانـد دسـت کـم در     اري مثبت تضعیف ارزش پول داخلی بر که نظریه سنتی اثرگذنشان داد

Jمنحنـی ،این مسیر زمانی تغییر در حساب جـاري .اي عکس به همراه داشته و موجب وخیم تر شدن تراز تجاري شودنتیجه

Jنسبت به تغییرات واقعی ارزش پـول داخلـی، یـک منحنـی     زمانی تراز تجاريالعملعکستفاوت در .شکل نامیده می شود

Sمنحنـی  شکلهاي دیگري از جملـه مطالعات گسترده که محققان انجام داده اند،البته در برخی که ،شکل را ایجاد می کند

برقـرار مـی   MLدر کوتاه مـدت، شـرط   (شکلMمعکوس و J، )برقرار نمی باشدMLدر کوتاه مدت و بلندمدت شرط (شکل
. مشاهده کرده اندنیز را )باشد، اما در بلند مدت این شرط تایید نمی شود

، امـا  )Jشاخه صـعودي  (رود تراز تجاري بهبود یابد می با کاهش ارزش پول داخلی در بلندمدت انتظار شکل،Jطبق منحنی
شـکل  Jدر صورت تایید وجود منحنـی  ) Jشاخه نزولی (و تراز تجاري دچار افت خواهد شد افتدیدر کوتاه مدت این اتفاق نم

شـرط مارشـال لرنـر    .برقرار نبوده، اما در بلندمدت برقرار اسـت ML(2(لرنر -گفت که در کوتاه مدت شرایط مارشالتوان می
کاهش ارزش پول داراي اثر مثبت ی که جمع کششهاي صادرات و واردات بزرگتر از یک باشند، اشاره به این دارد که در صورت

ز تجاري کشور است یعنی، منجر به بهبود تراز تجاري می شود و در صورت کوچکتر از یک بودن مجموع این کشش ها، بر ترا
.تراز تجاري را بهتر کرد،می توان با اعمال سیاست افزایش ارزش پول

ادامـه در . پـردازد مـی کـره جنـوبی   واین مقاله به بررسی و تحلیل اثرات پویاي تغییرات نرخ واقعی ارز بر تراز تجـاري ایـران   
روش تحقیق مطالعه و چگـونگی جمـع آوري آمـار و اطالعـات     بحث شده وشکل Jمنحنی ادبیات نظري و پیشینه تحقیقات

، براي برآورد الگوي تراز تجاري ایران بـا کـره جنـوبی   . شودمیمورد نیاز تحقیق تشریح هايدادهمربوطه و همچنین پردازش 
شـه واحـد متغیرهـا و آزمـون هـم جمعـی و تخمـین رابطـه بلندمـدت تـراز تجـاري بـر اسـاس یـک مـدل                ابتدا آزمـون ری 

١-Bretton Woods.
٢-Marshall-Lerner Condition
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)VECM(1به آزمون پدیده منحنی 2ضربهتحلیل توابع عکس العملابسپس. صورت خواهد پذیرفتJ در تراز تجاري ایـران
.پرداخته شده استکره جنوبی و

:موضوعبیات دا-2
زاري براي افزایش خالص صادرات یک کشور به کار برا به عنوان ا3پولشاغلب سیاست کاهش ارز،سیاستگذاران اقتصادي

در یک دنیاي واقعی براي اینکه تغییرات نرخ ارز با الگوي رفتار عاملین اقتصادي منطبق شود، زمان الزم است که .می گیرند
سیاست (ارز واقعی تراز تجاري عنوان می کند که افزایش نرخ و یا تئوري تعدیالت کوتاه مدتJبر این اساس  پدیده منحنی 

. پس از یک دوره کوتاه مدت کاهش، به بهبود تراز تجاري یک کشور منجر خواهد شد) کاهش ارزش پول
و کوتاه مدتبا توجه به عکس العمل دوگانه تراز تجاري نسبت به تغییرات نرخ ارز، الزم است تا با دقت بیشتري پویایی هاي

شکل Jتراز تجاري، یعنی پدیده منحنی تغییر درتراز تجاري مورد بررسی قرار گیرد، تا از این طریق مسیر زمانی بلند مدت 
رفتار مصرف کنندگان و تولید ،شوندمیکه نرخ هاي ارز به سرعت تعدیل همانطور که گفته شد، در حالی .مشخص شود

)4نز و رومبرگ، مگیو میدوج(.کنندگان نسبت به تغییرات در قیمت هاي نسبی با تاخیر زمانی صورت می گیرد
تالش کردند تا اثرات کوتاه مدت تضـعیف ارزش پـول را از اثـرات بلنـد مـدت آن      6وجونز و رومبرگ5پژوهشگرانی مانند مگی

این دسته از پژوهشگران تضعیف ارزش پول، تراز تجاري را تنهـا پـس از گذشـت یـک دوره زمـانی      به اعتقاد . تفکیک نمایند
. کوتاه مدت بهبود می بخشد

کشورهاي دیگر انجام که با استفاده از اطالعات آمریکا و آمار تجاري7در کارهاي تجربی، نظیر کار کروگمن و بالدوین
در مورد آمریکا تایید شده و طول دوره وخامت تراز  تجاري سه تا چهار دوره برآورد شده Jگرفته، فرضیه وجود منحنی 

استفاده 1960-1985آمریکا براي دوره 9که از اطالعات تجاري دو جانبه و غیر تجمعی8است، ولی در کار تحقیقی رز و یلن
رهاي در حال توسعه و توسعه یافته این استدالل وجود داشت که در کشوJاستفاده نمودند، عالوه بر رد فرضیه منحنی1960

.تراز تجاري نداردبهبود نظیر آمریکا، نرخ واقعی ارز تاثیر محسوسی بر 
به بررسی عوامل ) FRI11(ضربهروش هم انباشتگی، مدل تصحیح خطا و توابع عکس العمل با استفاده از10آنیل و توماس

-1998تعیین کننده تراز تجاري کشورهاي آسیاي جنوبی در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از داده هاي فصلی دوره 
نتیجه بدست آمده از این مطالعه بر وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین نرخ ارز موثر و تراز تجاري این . پرداختند1985

.را در برخی از کشورها تایید می کنندJیده منحنی کشورها تاکید داشته و پد

١ -Vector Error Correction Model.
٢-Impulse-Response Function.
٣.Devaluation.
٤-Meade, E. E. (١٩٨٨). , Magee, S. P.(١٩٧٣). Junz, H. B. and Rhomberg, R. R(١٩٧٣).
٥-Magee, S. P.(١٩٧٣).
٦-Junz, H. B. and Rhomberg, R. R(١٩٧٣).
٧-krugmanp.r.Baldwin R.E.(١٩٨٧).
٨- Rose A. K., Yellen J. L. (١٩٨٩).
٩-Disaggregated Bilateral Trade Data.
١٠- Anil and Thomas(٢٠٠٢).
١١- Impulse Response Function.
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برخی مدارك در کشورهاي در حال توسعه براي کشف شکل، ازJدر مقاله کاهش ارزش پول و منحنی 1بهمنی اسکویی
1973-1980را با استفاده از آمارهاي فصلی چهار کشور در دوره Jایشان پدیده منحنی . استفاده می کندJوجود پدیده 

نتایج . وقفه بررسی می کند12مورد آزمون قرار داده و در هر مورد، ساختار تاخیري روي متغیر نرخ ارز واقعی را با حداکثر 
این الگو به چیزي که معکوس . نشان می دهد که تراز تجاري براي هر چهار کشور، ابتدا بهبود یافته و سپس، بدتر شده است

شامل 7Gبراي تحلیل تراز تجاري بین آمریکا و سایر کشورهاي 2شیروانی و ویلبرت..ردنامیده می شود شباهت داJمنحنی 
.معکوس دست یافتندLو به یک منحنی هاستفاده کردVECMشامل کانادا، ژاپن،آلمان،فرانسه،ایتالیا و انگلستان از روش 

آمریکا از روش اقتصاد در کار تجربی خود براي بررسی اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاري کشور3اسکویی و بروکزیبهمن
را مورد تایید قرار دادند، ولی آمریکاو اثر بلندمدت و مثبت کاهش ارزش دالر بر تراز تجاريهاستفاده نمودARDLسنجی 

.رار نگرفتاثرات کوتاه مدت و منفی این سیاست بر تراز تجاري مورد تایید ق
اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات نرخ واقعی ارز را روي تراز تجاري سه کشور آسیایی تایلند، مالزي و اندونزي 4انافوورا

براي پاسخ VECMوي با استفاده از یک مدل . کرددر تجارت دوجانبه هر یک از آنها با کشورهاي ژاپن و آمریکا آزمون 
تراز تجاري به شوك هاي نرخ ارز، تابع عکس العملی را بدست آورده و در نهایت در آزمونهاي انجام گرفته براي کشورهاي 

ژاپن و آمریکا و براي کشور تایلند در تجارت این این کشور تنها باکشور ورنها با دو کشآاندونزي و مالزي در تجارت دو جانبه 
همچنین شایان ذکر است که طول دوره الزم براي رسیدن به . در کوتاه مدت تایید شده استJنحنی آمریکا وجود پدیده م

.آثار مطلوب و بلندمدت کاهش ارزش پول در این تخمین سه تا چهار دوره بدست آمده است
تایید و Jاثر منحنی ،براي برخی کشورها.یک قانون نیستJدر کل یافته هاي مطالعات تجربی نشان می دهد که منحنی 

.براي برخی دیگر نیز مورد تایید قرار نمی گیرد
روش تحقیق- 3

ایران و کره جنوبی، نرخ ارز، صادرات و واردات ایران از کره PDGمربوط به آمار اطالعات استفاده شده در این مطالعه
بوده و شاخص میالدي 2008تا سال 1996از سالایران جنوبی بر مبناي آمار منتشر شده توسط بانک مرکزي و گمرك 

فصلی و از اطالعاتاستخراج شده است OECD5و تولید ناخالص داخلی کره جنوبی از سایت) CPI(قیمت مصرف کننده 
.براي پردازش داده هاي مورد نیاز تحقیق استفاده شده است

پرداخته و با استفاده ازتدوین الگوي تراز تجاريمار و اطالعات و پردازش داده هاي مورد نیاز تحقیق بهآپس از جمع آوري 
، صورت خواهد گرفت و آثار Jپدیده منحنی برآورد معادالت کوتاه مدت و بلند مدت تراز تجاري و آزمونVECMیک مدل 

.گرفته استمورد آزمون و تحلیل قرار ،جنوبیبا کرهکوتاه مدت و بلند مدت سیاست ارزي بر تراز تجاري ایران
معرفی متغیرهاي الگو

.را اندازه گیري می کندخارجی که معادل با یک واحد پول داخلی استتعداد واحدهاي پولREN(6(اسمینرخ ارز

١-Bahmani-Oskooee, Mohsen, (١٩٨٩).
٢-Shirvani, Hand Wilbratte,(١٩٩٧).
٣-Bahmani-Oskooee, M., Brooks, T.J, (١٩٩٩).
٤-Onafowora,Olugbenga,(٢٠٠٣).
٥-Organization for Economic Co-operation and Development.
٦-Nominal Exchange Rate.
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به طور مستقیم قابل محاسبه نمی باشد، لذا آن را به طور غیرمستقیم، با استفاده از ترکیب شاخص هاي 1ارزواقعی نرخ
ارز با توجه به نرخ ارز اسمی، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت واقعی براي محاسبه نرخ . محاسبه می کننددیگر

:تولید کننده، از روابط زیر استفاده می شود
)1(RE = NRE ∗ CPI /CPIRER = NRE ∗ PPI /PPI

:TB(t)از .داشته باشدارزش منفی می تواند برابر صادرات منهاي واردات است و که است کره جنوبیبین ایران و تراز تجاري
ایران به کره بر واردات واقعیلگاریتم نسبت صادرات این متغیر لگاریتم گرفت و براي حل این مشکل نمی توان از این رو 

ایران خالص داخلی واقعی ناتولید .تایران از کره به عنوان متغیرمعرف تراز تجاري بین دو کشور در نظر گرفته شده اسواقعی
)GDP( می باشد1376به قیمت ثابت سال  .

معرفی و تخمین مدل اقتصادسنجی
:به صورت زیر معرفی می شوند2متغیرها براساس معادله مربوط به الگوي تراز تجاري رز و یلندر این مطالعه 

= , ∗ , , < 0 , ∗ > 0 , > 0 2              (

=TB (t)واردات واقعیبرصادرات واقعی نسبت(تجاري تراز (
=Y (t)ناخالص داخلی واقعی ایرانتولید
=Y*(t)جنوبیناخالص داخلی واقعی کرهتولید

U (t)=جزء خطا
:لگاریتمی به صورت زیر را مورد آزمون قرار دادمی توان براي برآورد الگوي تراز تجاري، یک معادله 

)3(( ) = 0 + 1 ( ∗) + 2 ( ) + 3 ( ) +
.باشدفیمن3ومثبت2و1ضرایبد بر اساس تئوري اقتصادي انتظار می رو

د، ضریب هر یک از متغیرهاي توضیحی، شکل لگاریتمی دارندر معادله مذکوربه دلیل اینکه متغیر وابسته و متغیرهاي 
ششها داراي کاربردهاي بیانگر کشش تراز تجاري نسبت به متغیر توضیحی مورد نظر است و نظر به اینکه این کتوضیحی 
.اري اقتصادي هستند، پس برآورد کششهاي باال از اهمیت فراوانی در این تحقیق برخوردار استذسیاست گ
شه واحد متغیرهاي الگوآزمون ری

در این .یی و درجه هم انباشتگی سري هاي زمانی مشخص شودایستامطابق با نظریه هم انباشتگی، باید ابتدا وضعیت 
با توجه به محاسبات انجام گرفته .پرون استفاده شده است- فولرتعمیم یافته و فیلیپس- دیکی3از آزمون ریشه واحدبررسی

پرون داراي ریشه واحد می - کی فولر و فیلیپسیبر اساس آزمون د، تمام متغیرهاي الگو،شده استذکر ) 1(که در جدول

٢-Real Exchange Rate.
٢-Rose A. K., Yellen J. L. (١٩٨٩).
٣-Unit Root Test.
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با یکبار تفاضل ومی باشد ایستاآنها همه ، تفاضل مرتبه اول )1(بر اساس محاسبات مندرج در جدولاز سویی دیگر،. باشند
.می شوندسري هاي ناایستا بصورت ایستا،گیري

در دوره آزموننتایج آزمون دیکی فولر در سطح و تفاضل اول متغیرهاي تراز تجاري. 1جدول

10% 5% 1%
آماره 
دیکی 

فولر
متغیر 10% 5% 1%

آماره 
دیکی 

فولر
متغیر

-1.612 1.947- 2.615- 8.129- Dlog(TB)(noun) 1.612- 1.947- 2.615- 0.884- log(TB)(noun)

-2.599 -2.923
-

3.574 -6.953 Dlog(RERCPI)(intercept)

-
2.599 -2.922

-
3.571 -1.47 log(RERCPI)(intercept)

1.612- 1.948- 2.618- -9.03 Dlog(YI)(noun) -1.612 -1.948 -2.618 -0.77 log(YI)(noun)

-2.599 -2.923
-

3.574 -4.658 Dlog(YK)(intercept)

-
2.599 -2.922

-
3.571 -0.184 log(YK)(intercept)

VECMآزمون همجمعی و تخمین رابطه بلندمدت تعادلی تراز تجاري کل بر اساس یک مدل 

.استفاده شده است3و آزمون اثر2، یعنی آزمون حداکثر مقدار ویژه1سلیوسوجوهانسون و جبراي انجام این آزمون از روش 
که شامل وقفه هاي همه متغیرهاي VARبه منظور بررسی ارتباط متغیرها، می توان از یک الگوي خودرگرسیون برداري 

به این منظور، مهمترین گام حصول اطمینان از ثبات الگوي تعیین شده با توجه به . موجود در الگو میباشد استفاده کرد
ت باالیی برخوردار است به طوري که، اگر تعداد وقفه هاي انتخابی درست این مساله از اهمی. تعداد وقفه هاي انتخابی است

لذا ضروري است تا در هر الگوي خودرگرسیون برداري، تعداد وقفه هاي بهینه و . تعیین نشده باشد، نتیجه فاقد اعتبار است
با ثبات خواهد بود، که VARالگوي زمانی یک. ثبات الگوهاي مورد استفاده با توجه به وقفه بهینه، مورد بررسی قرار گیرد

الگوي مورد بررسی، واجد چنین شرایطی می . ریشه مشخصه هاي به دست آمده ماتریس ضرایب خارج از دایره واحد نباشد
پس از تشخیص و برآورد بردارهاي همجمعی و نرمال ساختن این بردارها، با استفاده از آزمون نسبت حداکثر .باشد

در نهایت براساس نتایج برآورد الگو، در مورد انتخاب نهایی . دار بودن ضرایب مورد بررسی واقع می شودراستنمایی، معنی 
.متغیرهاي انتخابی درنظر گرفته شده در تابع تراز تجاري ایران، تصمیم گیري به عمل خواهد آمد

و همچنین آزمونهاي نیکویی برازش الگو 5و آکائیک4شوارتز- بر اساس معیار اطالعاتی بیزیندر این تحقیق طول وقفه بهینه 
با انجام آزمون همجمعی بین متغیرهاي الگو و با تعیین طول وقفه .انتخاب شده استوقفه5برابر در مرحله اول تصریح مدل

آزمونهاي حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر . قابل مشاهده است) 2(تعادلی در جدول معیارهاي قبل، رابطه بلندمدتسبر اسا
.کل  تاکید می کنندبر وجود یک بردار همجمعی در تابع تراز تجاري% 5و % 1سطوح آماري در دو

١-Johansen, Juselius.
٣-Maximal Eigen Value.
٣-Trace.
٤- Schwarz Baysian Information Criterion (SBC).
٥- Akaike Information Criterion (AIC).
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عادلهاي بمنظور بررسی نحوه تصحیح عدم ت. رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهاي مدل مالحظه می شود) 2(در جدول 
این ضریب برابر . کوتاه مدت تراز تجاري به سمت تعادل بلندمدت، ضریب الگوي تصحیح خطا را مورد بررسی قرار می دهیم

درصد از عدم تعادل کوتاه مدت در تراز تجاري تصحیح شده و به تعادل بلندمدت 66درصد بوده یعنی در هر دوره 66
.استمنفیاست که معنادار شده است و داراي عالمت ) - 22.3(ایران ی داخلیلگاریتم تولید واقعضریب . نزدیک می گردد

و سبب تشویق واردات شده، داخلی ایرانواقعیتولیدبعبارتی افزایشاین اثر منفی کامال منطبق با نظریه اقتصادي است
.را در پی داردتراز تجاري وخامت

درآمد ضریب مثبت براي حساسیت تراز تجاري نسبت بهتخمین در مطالعه خود با 1الزم به ذکر است که بهمنی  اسکویی
و این طور بوده است1959- 1990راتژي جایگزینی واردات طی سالهايواقعی داخلی معتقد به پیروي اقتصاد کشور از است

شین واردات صورت گیرد، در آن اگر چنانچه افزایش تولید داخلی به علت افزایش تولید کاالهاي جان«تحلیل می نماید که
.»می تواند در عمل مثبت باشد) PDG(صورت ضریب متغیر 

، به عبارت می باشدجنوبیکرهدر تجارتمی باشد و این به دلیل سهم ایران واقعی کره از نظر آماري معنادار  ضریب درآمد
.کشور ایران می باشددیگر تولید واقعی کره جنوبی یک محرك اقتصادي قوي براي تغییر صادرات 

و این نشانگر آن است که تغییرات نرخ استضریب نرخ واقعی ارز که متغیر مهم مورد بررسی است از لحاظ آماري معنادار 
تصحیح خطاي می باشد، همچنین براساس نسخه جنوبیواقعی ارز در بلند مدت عامل موثري بر تراز تجاري ایران و کره

بنابراین سیاستهاي کاهش ارزش پول در . استضریب کوتاه مدت نرخ ارز نیز معنادار با وقفه،یحالگوي خودرگرسیونی توضی
.موثر بوده استجنوبیکوتاه مدت و بلندمدت بر تراز تجاري ایران و کره

رابطه بلندمدت تراز تجاري.2جدول
-4.77log(RER)+2.21log(Yk)-3.22log(YI)-29.50Log(TB)=
(-3.02)(3.63) )57.(-2

=0.66ECT.                      استtاعداد داخل پرانتز مربوط به آماره *

توابع عکس العملتحلیل 
، توابع عکس العمل تراز تجاري ایران و کره در برابر یک )2(معادله VECMدر این بخش با استفاده از تخمین الگوهاي 

.ترسیم شده اندواقعی محاسبه شده و نتایج محاسباتانحراف معیار تغییر در یک واحد نرخ ارز 
اثر افزایشی . ید کردیشکل را براي ایران تاJپدیده منحنی مالحظه می شود، می توان معکوس ) 1(نمودارهمان طور که در 

دوره سبب بهبود تراز تجاري شده است، این افزایش را می توان این گونه دوبه اندازه یک انحراف معیار در نرخ ارز واقعی، تا 
در بازه زمانی کوتاهمدت معموال قراردادهاي واردات منعقد شده است و قراردادهایی که در طول این دوره بسته تفسیر کرد 

اما از . راز تجاري بهبود می یابدمی شود، باعث گران تر شدن واردات و مقرون به صرفه تر شدن صادرات شده و از این رو ت
فصلهاي دوم به بعد و ورود به دوره زمانی میان مدت و بلندمدت به تدریج ورود سرمایه و کاالهاي سرمایه بر و نیز نهاده هاي 

دات به دلیل وابستگی بخش داخلی به واردر واقع. تولید به کشور با هزینه بیشتري انجام شده و تولید گران تر تمام می شود

١- Bahmani-Oskooee, M. (١٩٩٣).
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روند کاهشی را بتدریج و نیز عدم عکس العمل مناسب و سریع ساختار اقتصاد داخلی نسبت به تغییر شرایط، تراز تجاري 
. دنبال خواهد کرد و با تثبیت نرخ ارز به مسیري که در آن تراز خارجی در یک مسیر منفی تثبیت می گردد خواهیم رسید

و عدم توفیق در بهره برداري کامل از شرایط غیر نفتی در کل صادرات کشور ، سهم اندك صادرات انعطاف ناپذیري صادرات
درصد از کل واردات کشور را 70ایجاد شده پس از کاهش ارزش پول ملی، وابستگی کشور به واردات به نحوي که حدود 

ی شود با افزایش نرخ ارز، کاالهاي واسطه اي و سرمایه اي تشکیل می دهند و حساس نبودن آنها به تغییرات نرخ ارز سبب م
لذا در مجموع می توان گفت . واردات در کل کشور گران تر شده و بدین ترتیب تراز تجاري کشور، بعد از دو دوره منفی شود

که سیاست تضعیف ارزش ریال در برابر دالر در دوره مورد بررسی محرك مناسبی براي تقویت تراز تجاري بین دو کشور 
معکوس در Jنمی شود بلکه شواهدي مبنی بر وجود منحنی تایید Jوده و همچنین تئوري منحنی نبجنوبیایران و کره

.اقتصاد وجود داشته است

واکنش تراز تجاري به شوکی به اندازه یک انحراف استاندارد در نرخ ارز واقعی: 1نمودار 

اندازه یک انحراف استاندارد در نرخ ارز واقعیواکنش تجمعی تغییر در تراز تجاري در برابر شوکی به: 2نمودار 
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که مربوط به اثرات تجمعی تغییر در تراز تجاري در نتیجه تغییر در نرخ واقعی ارز به اندازه یک 2بررسی نمودار شماره 
انحراف استاندارد است نیز حاکی از همین موضوع است که در مجموع سیاست کاهش ارزش پول ملی نمی تواند در 
بلندمدت محرك مناسبی براي بهبود تراز تجاري در کشور باشد مگر آنکه از قبل سیاست هایی در خصوص بهبود 
زیرساختهاي صادرات کشور و کاهش وابستگی به واردات مخصوصا در مورد کاالهاي واسطه اي و سرمایه اي صورت گرفته 

.باشد

و پیشنهادهانتیجه گیري
.مطالعه حاضر، با هدف بررسی و تحلیل اثرات تغییرات نرخ واقعی ارز بر تراز تجاري ایران با کره جنوبی انجام گرفته است

بر تراز تجاري ارزواقعی نرخ تغییر و معنادارنفیتاثیر م، بیانگررابطه بلندمدت بین متغیرهانتایج حاصل از تخمین الگوي 
یکسري مطالعات دیگر در عرصه داخلی و خارجی نیز به همین نتیجه رسیده اند و در کل در . ایران و کره جنوبی بوده است

در هر . خصوص اثرات کوتاهمدت و بلندمدت کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاري یک توافق عام و همه جانبه وجود ندارد
همچنین تولید واقعی داخلی .لی استبیانگر حساسیت بلندمدت تراز تجاري به کاهش ارزش پول داخصورت این نتایج

فرضیه وجود با توجه به تخمین هاي صورت گرفته، .داراي اثر منفی بر تراز تجاري بوده که منطبق با تئوري اقتصادي است
پذیرفته با تراز تجاري ایران و کره جنوبی واقعی ارز نرخ ) شکلJمنحنی ( مدتکوتاهرابطه مثبت بلندمدت و رابطه منفی 

تراز با اطالع از کششهاي کوتاه مدت و بلندمدت .معکوس می باشدJو در عوض نتایج حاکی از وجود منحنی شودمی ن
با توجه به اثر معکوس . تجاري، سیاستگذاران قادر به پیش بینی و اعمال سیاستهایی در جهت بهبود تراز تجاري خواهند بود

پول ملی و ارزشپیشنهاد می گردد نسبت به اعمال سیاست کاهشدر بلندمدت، کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاري 
چون در و نوسانات زیاد این متغیر مهم و تاثیر گذار نیز در کشور کنترل گردد،افزایش نرخ ارز تجدید نظر صورت گرفته

اعتمادي به پول داخلی و افزایش بلندمدت ضمن تاثیر منفی بر تراز تجاري کشور، مشکالتی نظیر تورم ناشی از واردات، بی
بهبود روند تراز تجاري کشور در کوتاهمدت به . در کشور ایجاد خواهد گردیدو ایجاد رانت براي عده اي معدودریسک تولید

دلیل کاهش ارزش پول ملی نمی تواند محرك مناسبی براي اعمال سیاست کاهش ارزش پول ملی تلقی گردد چون آسیب 
. ر بلندمدت روي بخش تولید و سایر بخشهاي اقتصادي کشور بسیار جدي خواهد بودهاي این سیاست د
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