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  بررسي رابطه همگرايي نامتقارن نرخ واقعي ارز و تراز 

  تجاري در ايران
  

         نازنين اميري ماهاني**مصطفي رجبيدكتر        اهللا شيرين بخششمسدكتر 
  

  25/12/89: تاريخ پذيرش    27/9/89: تاريخ دريافت

  چكيده 
ن مقاله رابطه همگرايي نامتقارن بين تراز تجاري، صادرات و واردات با دراي
بدين  .گيرد بررسي قرار مي مورد1 سيكالس-  با استفاده از روش اندرز،نرخ ارز

اي و خود بازگشت آستانه ) TAR(منظور از دو الگوي خود بازگشت آستانه اي 
رد دو الگوي مزبور نشان نتايج حاصل از برآو. ايماستفاده نموده) M-TAR( آني

) غيرنفتي( صادرات ،)غيرنفتي(متقارن بين تراز تجاري  از وجود رابطه همگرايي نا
همچنين به منظور بررسي پويايي كوتاه مدت بين .و واردات با نرخ ارز دارد

متغيرهاي مزبور با نرخ ارز الگوي تصحيح خطاي آستانه اي برآورد شده 
دهد كه فرضيه اصلي الگو يعني وجود رابطه ينتايج بدست آمده نشان م.است

همگرايي نا متقارن بين نرخ واقعي ارز و تراز تجاري مورد تأييد قرار مي 
عالوه بر آن بر اساس نتايج حاصل سرعت تعديل تراز تجاري براي زماني .گيرد

ر تر از مقداكه باالتر از مقدار تعادلي خود قرار دارد بيشتر از زماني است كه پايين
  .گيردتعادلي خود قرار مي

  .F10؛E00؛JEL:  C12 بندي طبقه
اي آني؛ الگوي الگوي خود بازگشت آستانههمگرايي نامتقارن؛  :هاي كليدي واژه

  .اي؛ تراز بازرگانيتصحيح خطاي آستانه
                                                           

 نويسنده مسئول[، گروه اقتصاد، تهران، ايران )س( استاديار دانشگاه الزهرا[  
.  Email: Sh_Shirinbakhsh@yahoo.com  

  Email: Rajabi@iaukhsh.ac.ir  .، اصفهان، ايران واحد خميني شهر،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي **
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خميني شهردانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد ،.  

  Email: Naziamiry@yahoo.com. 
1. Endres & Siklos (2001) 
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   مقدمه ـ1
 از عوامل خارجي همچون نـرخ       اقتصاد ايران نيز همانند هر اقتصاد باز ديگري متأثر        

 ازكننده نفـت     در اين ميان كشورهاي صادر     .باشدتقاضاي جهاني و رابطه مبادله مي     ارز،  
هاي نفتي داشته و براي فرار از اين وضعيت در           درآمد جمله ايران تكيه بيش از حدي به      

ـ . تالشند تا هرچه بيشتر به صادرات غير نفتي و درآمد حاصـل از آن تكيـه نماينـد                  راز ت
با كسري مواجه بـوده و توصـيه         جمله كشور ما،  ازهايي،  چنين كشور ) غيرنفتي(تجاري  

 از اينـرو    باشـد، مي) نفتيغير (تمامي صاحبنظران اقتصادي تالش براي افزايش صادرات      
 ، صـادرات  )غيرنفتي(تواند جايگاه اقتصادي مهمي در ارتباط با تراز تجاري          نرخ ارز مي  

 قـدرت    افزايش يـا كـاهش نـرخ ارز        كه هر  طوريه  ب. ه باشد و واردات داشت  ) نفتيغير(
  .دهد ميرقابت كشور  را در سطح جهاني تحت تأثير قرار

واردات و تـراز تجـاري موضـوع        ) نفتـي غير( نرخ ارز با سه متغير صـادرات         ارتباط
 رابطـه  همچنـين در ايـن مقالـه قـصد بررسـي         . بررسي و تحقيق  بـسياري بـوده اسـت         

ه جملـ  مطالعـات پيـشين از     .داريـم  نرخ ارز با سـه متغيـر نـامبرده را         متقارن  همگرايي نا 
 توسط سـارانتيس  ،(OECD) يخطي نرخ ارز در كشورهامطالعاتي كه درباره پويايي غير

  .خطي نرخ ارز دارندام گرفته نشان از وجود رابطه غيرانج) 2001( سارنو ،)1999(
 نامتقـارن بـين نـرخ ارز و       در مقاله اي تحت عنوان رابطه همگرايـي        1)2009(دواسا  

و الگوي تصحيح خطاي ) M-TAR(و ) TAR(تراز تجاري در كشور مالزي از دو الگوي 
نتـايج  . اي، همگرايي نامتقارن بين متغيرهاي تراز تجاري با نرخ ارز پرداخته است           آستانه

  . اي بين متغيرهاي مزبور با نرخ ارز داردحاصل نشان از وجود چنين رابطه

  نظريمباني  -2
 خـارجي بـراي      اثربخـشي و اهميـت تجـارت        هاي اقتصادي بحث    در تاريخ انديشه  

رسيدن به رشد اقتصادي و همچنين براي دسترسي به رقابـت سـالم اقتـصادي از دوران     
توان به    واقع تجارت خارجي را مي    در. گردد  ها و سوداگران اقتصادي آغاز مي       مركانتليسم

                                                           
1. Jarita Duasa (2009) 
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از ميـان عـواملي كـه       .آوردتـصادي بـه حـساب       هاي مهم رشـد اق    عنوان يكي از محرك   
نقشي نرخ ارز . توان از نرخ ارز نام برد       توانند بر تجارت خارجي تأثير داشته باشند مي           مي

از يـك    )1 ملـي   كاهش ارزش پولي  ( دوگانه در اقتصاد يك كشور دارد، افزايش نرخ ارز        
ث توسـعه   بخـشد و باعـ      طرف قدرت رقابت كشور را در بازارهاي خارجي بهبـود مـي           

همـين  . تراز بازرگاني خواهد داشـت     صادرات كشور مي گردد ودر نتيجه تأثير مثبت بر        
 باشـد سـبب افـزايش       تواند در صورتي كه امكان توسعه صادرات وجود نداشـته           امر مي 

ارتباط نرخ ارز با تجـارت خـارجي و بـه            .نتيجه تورم در كشور گردد    ها در   سقف قيمت 
 .ادرات و واردات موضوع مطالعات بـسياري بـوده اسـت          عبارتي تأثير آن بر دو جزء ص      

ـ   يرفع آن، بو و عدم تعادل در بخش خارجي اقتصاد      ن يژه با گسترش روابـط اقتـصادي ب
ها و تراز تجاري هر كشور       پرداخت تراز .خوردار مي باشد  ادي بر يت ز يكشورها از اهم  

  . باشدها مي ن عدم تعادليدهنده انشان
  ريـك بـراي معـادالت مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق               تئو چارچوبي   به منظور ارائه  

براساس اين تحقيقات رفتـار تـراز    . رجوع نماييم3 و رز2يلن توانيم به مطالعات رز ومي
كه در آن معادله  تـراز تجـاري          گردد،تجاري به صورت يك تابع فرم حل شده بيان مي         

واقـع ايـن تـابع بـا         در .اشدبدرآمد واقعي داخلي و خارجي مي      تابعي از نرخ واقعي ارز،    
 :شوديك فرم استاندارد براي صادرات و واردات شروع مي
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سـطح    *P وP  نـرخ ارز اسـمي،  E و واردات،  به ترتيب صادرات     M و   Xكه در آن    

بـه   γ و η .باشـد  درآمد داخلي و خـارجي مـي       *Y و Y هاي داخلي و خارجي و    قيمت

                                                           
1. Devaluation 
2. Rose & Yellen (1989). 
3. Rose (1990) 
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كـشش   π و ε  همچنـين  و ،ت و واردات  قعـي بـراي صـادرا     ترتيب كـشش نـرخ ارز وا      
توان گيري از دو رابطه فوق مي     با لگاريتم .آينددرآمدي صادرات و واردات به حساب مي      

   :آنها را به صورت زير نوشت
*][ ttttt LnYLnELnpLnpLnX     )3(  

ttttt LnYLnPLnELnpLnM  ][ *

      )4(    

  :كه در آن
][ *

tttt LnPLnELnPLne      )5(  

از طرفي تراز تجاري را در  .باشدطبيعي نرخ ارز مي لگاريتم Ln etكه در اين معادله 
گيرند كـه پـس   تحقيقات كاربردي به صورت نسبت بين صادرات به واردات در نظر مي   

  : شودگيري رابطه مزبور به صورت زير نوشته مياز لگاريتم
tttt LneLnYLnYLnTB   *

                                   ) 6(  

  :برابر است با θ رابطه فوق كه در
)( y    

از طرفي  .باشدكننده تحقق شرط مارشال لرنر ميمشخص Ln et در اين تابع ضريب
كـه   طـوري  بـه    ،انـد مثبت در نظر گرفته شده     π و ε منفي و همچنين     γ و ηدو ضريب   

نشانگر اين مطلب است كه كاهش       θ شرط مارشال لرنر در صورت مثبت بودن ضريب         
  .نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاري در طي زمان خواهد شد

چارچوب تئوري فوق در تحقيقات متعددي  در داخل و خارج كشور جهت بررسي     
  .د استفاده قرار گرفته استارتباط نرخ ارز با عناصر تراز تجاري مور

  مطالعات تجربي -3
در مقاله اي تحت عنوان تأثير كاهش ارزش پـول بـر            ) 1388(دژپسند و همكارانش    

تراز پرداخت هاي ايران، شرط مارشال لرنر را با استفاده از يك مدل سري زماني و يك                 
ا در كوتـاه    نتايج بررسي برقراري ايـن شـرط ر       .مدل تلفيقي مورد بررسي قرار داده است      

مدت و بلند مدت تأييد نمي نمايد، عالوه بر آن در بر آورد مدل واردات فرض برابر بـا           
صفر بودن ضريب نرخ ارز مورد تأييد قرار گرفت و اين امر نشان مـي دهـد كـه عامـل         
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اصلي در توجيه واردات در ايران وجود محدوديت هاي ارزي و قيمت نسبي كاال هـاي                
ات را نيز با فرض برابـر صـفر بـودن ضـريب نـرخ ارز مـورد                  مدل صادر .وارداتي است 

بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه اين فرض نيز در ايران براي بلند مدت                  
و سر انجام نتايج حاصـل بـا اسـتفاده از داده هـاي سـري                 و كوتاه مدت تأييد مي شود     

  .يدزماني تحقق شرط مارشال لرنر را در اقتصاد تأييد نمي نما
هـاي ارزي بـر تـراز تجـاري         ثير سياست أتحت عنوان ت  در تحقيقي   ) 1384(افشاري  

 . به بررسي رابطه بين نرخ ارز و تراز تجاري پرداخته است           1338-1377 دوره   ايران طي 
ها و سپس همگرايي آنها مورد بررسـي قـرار گرفتـه و    ر اين تحقيق ابتدا ايستايي متغير     د

  : استهشدرآورد  بپس از آن الگوي زير
TB=F(GNP,M,e)  

 .داندنرخ ارز مي   درواقع تراز تجاري را تابعي از  توليد ناخالص ملي و حجم پول و             
  .و به اين نتيجه رسيده است كه نرخ ارز تأثير ناچيزي بر تراز تجاري دارد

در مقاله اي تحـت عنـوان اثـرات كـالن اقتـصادي كـاهش ارزش                ) 1377(اسكويي  
ررسي رابطه كوتاه مدت نرخ موثر ارز بـراي چنـدين كـشور             ايران به ب   خارجي ريال در  

دهد كه نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي . استپرداختهدرحال توسعه و توسعه يافته 
در اكثر كشورهاي مورد مطالعه رابطه بلند مدت بين كاهش ارزش پول و تـراز تجـاري                 

  .  وجود ندارد
اثرات نـرخ واقعـي ارز بـر تـراز          وان  در مقاله خود تحت عن     ) 2010(دراما و امزت    

هـاي همگرايـي و    در مقالـه نـامبرده از روش  .پرداخته اسـت ساحل عاج  تجاري كشور
يح خطا استفاده نموده و به اين نتيجه رسيده است كه بين نرخ ارز              حهمچنين الگوي تص  

ارز شد و عالوه بـر آن نـرخ         بات برقرار مي  از تجاري رابطه تعادلي و بلند مد      واقعي و تر  
  .مدت دارد تجاري كشور در كوتاه مدت و بلندداري بر ترازداراي تأثير مثبت و معني

در تحقيقي تحت عنوان سياست ارزي و تـراز تجـاري بـا             ) 2006(گومز و فاگرالس  
استفاده از تكنيك هاي همگرايي رابطه بين نرخ ارز و تراز تجاري را مورد بررسي قـرار                

كوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر روي تـراز تجـاري             در اين تحقيق اثرات     .داده است 
 را مـورد بررسـي قـرار داده انـد بـا اسـتفاده از آزمـون              1962-1992براي دوره زمـاني     
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همگرايي يو هانسون و همچنين محاسبه تـابع واكـنش آنـي نـشان داده انـد كـه شـرط                     
رفتـه شـده   مارشال لرنر در دوره مورد نظر كه در آن سياست نـرخ ارز ثابـت بـه كـار گ         

 اما براي دوره زماني كه در آن سياست نرخ ارز انعطاف پذير اجرا گرديـده                ؛تحقق يافته 
نتيجه ديگري كه از اين تحقيق حاصل شده اينست كه در كوتاه مدت             .تحقق نيافته است  

  .تراز تجاري در آرژانتين از الگوي رفتاري  منحني جي تبعيت ننموده است
اي تحت عنوان تغييرات نـرخ ارز و تـأثير آن بـر            مقاله در .)2004(تيهومير و شوتكا    

 ARDL(1(تراز تجاري در كرواسي ارتباط بين دو متغير مورد نظر را با استفاده از روش                
و يا عدم وجود رابطه تعادلي مورد بررسي قرار گرفته است و به كمك اين روش وجود           

 داده است و سر انجام به ايـن       مدت بين نرخ ارز با تراز تجاري را مورد بررسي قرار          بلند
  .نتيجه رسيده كه بين تراز تجاري با نرخ ارز رابطه تعادلي و بلند مدت وجود دارد

بنابر اين مطالعه حاضر از جهت متدولوژي به كار گرفته شـده بـا مطالعـات مـذكور                
  متفاوت مي باشد، زيرا در ايـن مقالـه همگرايـي نـا متقـارن بـا اسـتفاده از الگـو هـاي                        

  .مورد بررسي قرار گرفته اند) M-TAR(و ) TAR( هاي زماني نظيرسري

  روش تحقيق-4

در اين مقاله به منظور بررسي رابطه تعادلي و بلند مدت بين نرخ ارز با تراز تجاري،                 
 . و سيكالس استفاده خواهد شد     ت از دو روش انگل و گرنجر و اندرز        صادرات و واردا  

-ها مورد بررسـي قـرار مـي      همگرايي بين متغير   هاز روش انگل گرنجر در طي دو مرحل       

ايستا بـودن  و پس از اطمينان از       ي متغيرها آزمون مي شود    يبدين منظور ابتدا ايستا    .گيرد
ها در تفاضل مرتبه اول الگوي رگرسيون به عنوان رابطه بلند مدت بين نرخ ارز بـا          متغير

توان فـرض نمـود كـه دو         مي .گيردصادرات و واردات انجام مي     سه متغير تراز تجاري،   
هاي مزبور  غيربنابراين پس از بررسي ايستايي بين مت       .باشند مي tY و tXمتغير مورد نظر    

د حاصل از آن مـورد      رابطه تعادلي بلند مدت آنها با برآورد الگوي زير و جمالت پسمان           
  :گيردبررسي قرار مي

ttot Xy   1                             ) 7(  

  سپس جمالت پسماند حاصل از اين رابطه از جهـت ايـستايي مـورد بررسـي قـرار                  
                                                           
1. Auto regressive Distributed Lagged Model  
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كه  شود،گيرد بدين منظور از آزمون ديكي فولر يا ديكي فولر تعميم يافته استفاده مي             مي
                                 :نوشتتوان به صورت زير آزمون ديكي فولر را مي

                                          )8(                             ttt u 1   
 كـوچكتر از مقـادير بحرانـي        ρمحاسبه شـده بـراي ضـريب         τكه آماره    در صورتي 

 گرفـت كـه جمـالت پـسماند حاصـل در      توان نتيجهجدول براي حالت سطح باشد مي     
 داراي رابطه تعادلي بلندمدت و يا همگرايي        X و   Yسطح ايستا بوده و درنتيجه دو متغير        

اي كه در مورد اين روش الزم به يادآوري است اين اسـت             اما نكته ؛  باشندبا يكديگر مي  
تفاده از ايـن    كه اگر بين دو متغير مورد نظر رابطه همگرايي نامتقـارن برقـرار باشـد، اسـ                

متقـارن از روشـي كـه       لذا براي بررسي همگرايي نا    . باشدروش قادر به شناسايي آن نمي     
در ايـن روش ابتـدا رابطـه        . گـردد  و سيكالس پيشنهاد شـده اسـتفاده مـي         توسط اندرز 

گـردد و سـپس از      بلندمدت بين تراز تجاري، صادرات و واردات با نرخ ارز برآورد مـي            
 در دو الگـوي خـود بازگـشت         1اي محاسـبه تـابع شـاخص      جمالت پسماند حاصل بـر    

در الگـوي   . 2گـردد اسـتفاده مـي   ) M-TAR(اي  و خود بازگشت آسـتانه    ) TAR(اي  آستانه
)TAR (  تابع شاخص مورد نظر يعنيItشود به قرار زير تعيين مي:  

         














0if0

0if1
I

1t

1t

t                        )9(  

  

اي بـه   سپس در مرحله بعد با استفاده از نتيجه حاصل الگوي خود بازگـشت آسـتانه              
  ايـن الگـو بـه قـرار زيـر           گيـرد، متقارن مورد استفاده قرار مي     همگرايي نا  جهت بررسي 

  :باشدمي
tit

k

t ittttt II     
11211 )1( )10(       

  
ير تفاضل مقادبا استفاده از  همچنين روش ديگري كه توسط آنها پيشنهاد شده است،        

  :گرددبه قرار زير محاسبه ميقبلي جمالت پسماند تابع شاخص 
                                                           
1. Indicator-Function 
2. Shu-Chen Chang.(2008). 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 )1388 تابستان، »8پياپي  «2شماره  وم، سسال (فصلنامه مدلسازي اقتصادي   _________________  

  
86

)11(                     













0if0

0if1
M

1t

1t

t  

-اي آني برآورد مي   سپس با استفاده از اين تابع شاخص الگوي خود بازگشت آستانه          

  :شود
tit

k

t ittttt MM     
11211 )1( ) 12     (  

  
  .باشددو تابع شاخص برابر صفر مي آستانه در هرآوري است كه مقدار الزم به ياد

   تجزيه و تحليل نتايج-5
   ايستايي متغيرها و جمالت پسماند-1- 5

در اين مقاله همگرايي نامتقارن بين نرخ ارز و سه متغير تراز تجاري، ابتـدا ايـستايي                 
كي  و روش كويات كفـس ADF(1(متغيرها با استفاده از دو روش ديكي فولر تعميم يافته        

 مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت نتـايج حاصـل در       KPSS(2( شين   - اشميت -فيليپس –
 .ه شده استي ارا2 و 1جدول 

 
  بررسي ايستايي متغيرهاي با استفاده از آزمون ديكي فولر تعميم يافته: 1جدول 

  

 آزمون ايستايي ديكي فولر تعميم يافته
يمقادير بحران  آمارهt مقادير بحراني  tآماره  

 سطح %1 %5 %10 اولين اختالف 1% 5% 10%

 نام متغيرها

-3,21 -3,56 -4,28-5,98 -3,21-3,56-4,28 -2,98 X 

-3,22 -358 -4,32-10,32 -3,22-3,58-4,33 0,23 M 

-3,21 -3,55 -4,27-5,34 -3,21-3,55-4,27 -2,61 TB 

-3,2 -3,55 -4,26-3,48 -3,2 -3,54-4,25 -1,76 RERE 

  هاي مقالهيافته: مأخذ

                                                           
1. Augmented Dickey-Fuller Test  
2. Kwiatkowski-Philips-Schmidt-Shin  
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  )(KPSSبررسي ايستايي متغيرها با استفاده از آزمون : 2جدول
  

آزمون ايستايي ) KPSS) 
  آمارهLM مقادير بحراني

 اولين اختالف 1% 5% 10%
 نام متغيرها

0,12 0,14 0,21 0,11 X 

0,12 0,14 0,21 0,09 M 

0,12 0,14 0,21 0,12 TB 

0,12 0,14 0,21 0,06 RERE 

  هاي مقالهيافته: مأخذ
  

باشـند زيـرا    براساس نتايج دو جدول فوق تمامي متغيرها در اولين اختالف ايستا مي           
 براي تمام متغيرها در اولـين اخـتالف از مقـادير            ADF محاسبه شده براي آزمون      tآماره  

 محاسبه شده براي اولـين  LM نيز آماره  ،KPSSبحراني جدول كوچكتر بوده و در آزمون        
  .باشدختالف متغيرها از مقادير بحراني جدول كوچكتر ميا

مدت بين نرخ ارز با سه متغير مورد   بلندسپس در مرحله بعد به منظور برآورد روابط         
  :نظر سه الگوي زير برآورد گرديده است

t10 URERETB   
 

tUREREX  10  )   13(                        
tUREREM  10   

  

نـرخ واقعـي ارز      (REREو  ) واردات (M،  )صـادرات  (X،  )تراز تجاري  (TBكه درآن   
  .باشندمي) 1376=100(تمام متغيرهاي بكار گرفته شده به قيمت ثابت سال ). باشدمي

هـاي  متغيرجمالت پسماند حاصل نـسبت بـه بررسـي همگرايـي             حال با استفاده از   
  : آمده است3صل در جدول  حاكه نتايج ايم،مورد نظر پرداخته

  

  )آزمون ديكي فولر تعميم يافته(بررسي ايستايي جمالت پسماند : 3جدول
  

 جمالت پسماند  در سطحt آماره مقادير بحراني
10% 5% 1%   

 صادرات 2,049538- 2,63921- 1,951687- 1,610579-
 واردات 2,584827- 2,669359- 1,956406- 1,608495-
 تراز تجاري 3,194348- 2,636901- 1,951332- 1,610747-

  هاي مقالهيافته: مأخذ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 )1388 تابستان، »8پياپي  «2شماره  وم، سسال (فصلنامه مدلسازي اقتصادي   _________________  

  
88

و % 90سطح اطمينان    براساس نتايج جدول فوق جمالت پسماند مورد نظر براي دو         
تـوان نتيجـه گرفـت كـه رابطـه          بنـابراين مـي    باشـند،  تراز تجاري ايستا مي    به جزء % 95

  .باشدهمگرايي بين سه متغير مورد نظر برقرار مي
متقارن با خطاي تـصريح   طه نا در شرايط راب   )EG(1 آنجا كه روش انگل گرنجر    اما از   
 و سـيكالس از     اي و با تبعيت از اندرز      لذا به منظور بررسي چنين رابطه      ،باشدمواجه مي 

اي آني براي بررسي همگرايي     اي و خود بازگشت آستانه    دو الگوي خود بازگشت آستانه    
  .ايممتقارن استفاده نمودهنا

  همگرايي نامتقارن -2- 5
طور كه پيشتر گفتيم اگر فرآيند تعـديل بلندمـدت بـين دو متغيـر بـه صـورت                   همان

تواند داراي خطـاي تبيـين بـوده و        نامتقارن باشد در اين صورت آزمون انگل گرنجر مي        
از اينرو براي بررسي    . دهنده ماهيت رابطه دو متغير باشد     نتيجه حاصل از آن نتواند نشان     

خ ارز از   و واردات با نـر    ) غيرنفتي(، صادرات   )غيرنفتي(ارن بين تراز تجاري     رابطه نامتق 
 و سيكالس براي آزمون رابطه همگرايي نامتقارن پيشنهاد         روش ديگري كه توسط اندرز    

گرديده استفاده شده است، نتايج حاصل از استفاده از ايـن روش كـه در آن دو الگـوي                   
-M(اي آني   برداري آستانه الگوي خود بازگشت  و  ) TAR(اي  برداري آستانه خود بازگشت 

TAR (                مورد استفاده قرار گرفته است در دو جدول زير ارائه شده است، در اين روش با
 =H0 = p1( و همچنـين ) H0 = p1= p2(استفاده از آزمون والـد دو فرضـيه صـفر يعنـي     

p2=0 (   كـه  جـايي ز آن براساس نتايج حاصل از ايـن آزمـون ا        .اندمورد آزمون قرار گرفته
باشـند، درنتيجـه    مـي  0H محاسبه شده بيانگر رد دو فرضيهFسطوح احتمال حاصل و 

 بين صادرات و واردات با نرخ ارز رابطه همگرايـي نامتقـارن وجـود               4براساس جدول   
 .  دارد

                                                           
1. Engle- Grenger 
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   )TARبا استفاده از الگوي (همگرايي نامتقارن : 4 جدول
  

TAR  TAR  
H0:p1=p2 H0:p1=p2=0  

prob F وقفه بهينه Prob F الگو 
 صادرات 5,98 0,0071 2 6,3260 0,0181
 واردات 4,928 0,015 2 4,4360 0,0446

.0,7996  تراز تجاري 3,354 0,0489 1 0,0656 
  يافته هاي تحقيق: مأخذ

  

و براساس مقادير احتمال حاصـل  ) M-TAR( و الگوي 5حال باتوجه به نتايج جدول  
)Prob=.0075 (  وF    محاسبه شده )F=5.81 (         آزمون والد رابطه همگرايـي نامتقـارن بـين

  . تجاري با نرخ ارز نيز وجود داردتراز
  

  )M-TAR(همگرايي نامتقارن با استفاده از الگوي : 5جدول 
  

M-TAR  M-TAR  
H0:p1=p2 H0:p1=p2=0  

Prob F وقفه بهينه Prob F الگو 
 صادرات 5,0607 0,014 2 4,7533 0,0381
 واردات 2,334 0,116 2 0,0116 0,9140
 تراز تجاري 5,817 0,008 1 4,074 0,0529

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

   رابطه نامتقارن كوتاه مدت -3- 5
متقارن بين نرخ ارز با سـه        و تأييد وجود همگرايي نا     5 و   4با توجه به نتايج جداول      

اي را بـراي سـه      ه الگوي تصحيح خطـاي آسـتانه      توانيم س متغير مورد نظر در تحقيق مي     
با برآورد اين الگوها قادر خواهيم      . آورد نماييم صادرات و واردات بر    متغير تراز تجاري،  

، به عبارتي سرعت تعديل سه متغير مزبـور         متغير مزبور را  تاه مدت سه    بود تا پويايي كو   
نتايج حاصل از برآورد سه  .را در بازگشت به مقدار تعادلي خود مورد بررسي قرار دهيم      

  :باشدالگوي مورد نظر به قرار زير مي
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  برآورد الگوي تصحيح خطاي : 7جدول            برآورد الگوي تصحيح     : 6جدول       
  اي تراز تجاري   اي واردات                                آستانه          خطاي آستانه

 

                                                               
  هاي تحقيقيافته:                                       مأخذ    هاي تحقيقيافته: مأخذ            

  %1بيانگر اعتبار آماري ضريب براي سطح -***
  
  

وابستهمتغير
M-TAR

  قلمتغير مست
  مقدار ثابت 0/013

-0/997*** Mt εt-1 
-0/992*** (1 – Mt)  εt-1 

0/526 ∆T Bt-1 

0/372 ∆T Bt-2 

0/466 ∆T Bt-3 

0/285 ∆T Bt-4 

0/262 ∆T Bt-5 

0/286 ∆T Bt-6 

0/462 ∆T Bt-7 

0/297 ∆T Bt-8 

5/38E-07 ∆REREt-1 

-1/63E-05 ∆REREt-2 

2/28E-07 ∆REREt-3 

9/66E-06 ∆REREt-4 

-2/19E-06 ∆REREt-5 

-1/91E-05 ∆REREt-6 

2/48E-06 ∆REREt-7 

-2/60E-05 ∆REREt-8 

0.947 :2R  

6.035 F-Statistic: 
 

0.017 Prob ( F): 
 

 متغير مستقل
TAR 

 متغير وابسته

 مقدار ثابت 62751/59-

-0/650*** It εt-1 

-0/262*** (1 – It)  εt-1 

-0/623257 ∆Mt-1 

-0/329421 ∆Mt-2 

-0/165967 ∆Mt-3 

-0/194613 ∆Mt-4 

-0/478508 ∆Mt-5 

37/20934 ∆REREt-1 

17/30812 ∆REREt-2 

18/507702 ∆REREt-3 

5/80E+00 ∆REREt-4 

3/63E+00 ∆REREt-5 

0.907 :2R  

12.247 F-Statistic: 
 

0.000012 Prob ( F): 
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  اي صادراتبرآورد الگوي تصحيح خطاي آستانه: 8جدول 
 
 

مستقلمتغير 
TAR 

 متغير وابسته

 مقدار ثابت 1886/767-
-0/282* It εt-1  

-0/034061 (1 – It)  εt-1 

0/078498 ∆Xt-1 

0/119966 ∆Xt-2 

-0/273053 ∆Xt-3 

-0/094762 ∆Xt-4 

-0/299948 ∆Xt-5 

-0/1158 ∆Xt-6 

0/004681 ∆Xt-7 

-0/0528 ∆Xt-8 

-0/373929 ∆REREt-1 

-9/81E-01 ∆REREt-2 

2/31E-01 ∆REREt-3 

3/57E-01 ∆REREt-4 

-1/07E+00 ∆REREt-5 

-6/30E-03 ∆REREt-6 

0/6378 ∆REREt-7 

-0/5060 ∆REREt-8 

0.957 :2R  

7.456 F-Statistic: 
 

0.0099 Prob ( F): 
 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
 %10بيانگر اعتبار آماري ضريب براي سطح -*
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 و با توجه به نتايج حاصل از الگـوي تـصحيح خطـاي تـراز تجـاري                  6 طبق جدول 
مقدار آن باالتر از مقـدار تعـادلي قـرار دارد           كه   سرعت تعديل تراز تجاري، به هنگامي     

   تر از مقـدار تعـادلي اسـت، بـه عبـارت ديگـر             بيشتر از زماني است كه مقدار آن پايين       
ا مازاد آن مدت زمـان بيـشتري الزم         توان گفت كه كسري تراز بازرگاني در مقايسه ب        مي

 الگو ازجهت  مشكل خود هم       ،عالوه بر اين  .دارد تا به مقدار تعادلي بلند مدت آن برسد        
 گـادفري مـورد بررسـي قـرار گرفتـه كـه مقـدار             –بستگي با استفاده از آزمون بريـوش        

)4,16F=(،)0,105=prob ( عالوه بر آن اين الگو ازجهت نا همساني واريـانس         .مي باشد 
و سـطح احتمـال     ) =2,3F(با استفاده از آزمون آرچ مورد بررسي قرار گرفته كـه در آن              

و در  0Hهر دو نتيجه حاصـل بيـانگر قبـول فرضـيه            .مي باشد ) =prob 111/0(حاصل  
  .نتيجه نبود دو مشكل خود همبستگي و نا همساني واريانس در اين الگو مي باشد

اي واردات ارائـه    در آن نتايج الگوي تـصحيح خطـاي آسـتانه         كه   ،7براساس جدول   
خيلـي بيـشتر از      )-65/0(  سـرعت تعـديل واردات بـه هنگـام افـزايش آن            شده است، 

ايـن الگـو نيـز از جهـت دو          ..باشـد هنگام كاهش آن مـي    به  ) -26/0(سرعت تعديل آن    
يـب  مشكل خود همبستگي و نـا همـساني واريـانس آزمـون گرديـده كـه درآن بـه ترت                   

و سـطح احتمـال     ) F.=29/0(و  .) =108/0prob(بـا سـطح احتمـال        ) F= 64/2(مقادير
)59/0.prob= (گادفري و آرچ مي باشد-با استفاده از دو آزمون بريوش.  

سرعت تعديل صادرات آن بـه هنگـام افـزايش      ،3-7اساس نتايج جدول    همچنين بر 
رعت تعـديل آن بـه هنگـام        د كه س  دهاما نتيجه حاصل نشان نمي     باشد،مي )-28/0(آن  

از اعتبـار آمـاري      )-034/0(زيـرا ضـريب حاصـل        باشد،كاهش صادرات چه مقدار مي    
گـادفري و آرچ جهـت   -اين الگو نيز با اسـتفاده از دو آزمـون بريـوش      .برخوردار نيست 

آزمون خود همبستگي مورد بررسي قرار گرفته اند كه نتايج حاصل نشانگر قبول فرضيه              
بـا   ) F= 35/2(دو آمـاره محاسـبه شـده،        .ل مـورد نظـر مـي باشـند        صفر براي دو مشك   

)21/0.prob= ( و)62/1 =F(  با)22/0.prob= (مي باشد.  

  گيري  نتيجه-5
ارتباط بين نرخ ارز با تراز تجاري و همچنين با صادرات و واردات موضوع بررسـي   
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 بين نرخ ارز با     مدت تعادلي  در اين ميان بررسي رابطه بلند      تحقيقات بسياري بوده است،   
امـا   سه متغير مورد نظر با استفاده از روش انگل گرنجر مورد بررسي قرار گرفته اسـت،               

خطي بين نرخ ارز با سه متغير مزبـور وجـود دارد،            كه امكان ارتباط رابطه غير    از آنجايي 
هاي ديگري كه   از روش  )رابطه غيرخطي  (متقارنهمگرايي نا لذا به منظور بررسي رابطه      

سيكالس استفاده شـده     -ني غيرخطي مانند روش اندرز    هاي زما تصاد سنجي سري  در اق 
در اين تحقيق نيز از دو روش مزبور به منظور بررسي همگرايي بين نـرخ ارز بـا                   .است

تجاري، واردات و صادرات استفاده شده است، نتايج حاصل بيانگر وجود  تراز سه متغير
بنـابراين سـه فرضـيه      .باشـد، تغير مورد نظـر مـي     همگرايي نامتقارن بين نرخ ارز با سه م       

تحقيق مبني بر وجود رابطه همگرايي نا متقارن بين نرخ واقعي ارز بـا سـه متغيـر تـراز                    
  .و همچنين واردات مورد تأييد قرار مي گيرد) غير نفتي(،صادرات)غير نفتي(تجاري

هـت  گيـري نمـود كـه سـرعت تعـديل تـراز تجـاري ج              توان نتيجه عالوه بر آن مي    
بيـشتر از    )كاهش نرخ ارز  ( بازگشت به مقدار تعادلي خود به هنگام افزايش تراز تجاري         

كه تراز تجـاري بـا    بنابراين در صورتي   .دافتزماني است كه كاهش تراز تجاري اتفاق مي       
كسري روبرو باشد، مدت زمان الزم براي بازگشت به مقدار تعادلي در مقايسه با مـازاد                

گيـري  توان چنين نتيجه  عالوه بر آن در مورد واردات نيز مي       . باشديتراز تجاري بيشتر م   
نمود كه در صورت بروز عدم تعادل در آن سـرعت تعـديل بـه هنگـام افـزايش آن در                     

 .باشدمقايسه با كاهش آن بيشتر مي
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