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 چکیده
دهنده آن مورد نفتی در ایران سبب شده است که موضوع عوامل توضیح تجاری غیر کسری مداوم در تراز

که با استفاده از یک  شده رو در مقاله حاضر تالش گذاران قرار گیرد. از اینتوجه محققین و سیاست

ی با تاکید بر اثر نرخ نفت تجاری غیر و تراز کل تجاری رگرسیون انتقال مالیم توابع ترازخطی  الگوی غیر

 متغیرهایی همچون در این راستا در کنارمورد برآورد قرار گیرد.  99۳0-9911 برای دوره زمانی اندازسپ

تجاری  بردترین متغیرها جهت برآورد ترازکه پرکار درآمد سرانه جهانی و ، درآمد سرانه داخلیارزنرخ 

دو الگوی چارچوب در به عنوان عوامل مؤثر  نیز تحریممتغیر مجازی انداز و هستند، دو متغیر نرخ پس

است. نتایج حاصل از الگوی رگرسیون انتقال  نظرگرفته شده نفتی در تراز تجاری و تراز تجاری غیرمجزای 

انداز به عنوان متغیر با در نظر گرفتن نرخ پس خطی دو رژیمی را مالیم با رد فرضیه خطی بودن، مدل غیر

در هر انداز( )قبل از حد آستانه نرخ پسانداز در رژیم اول نرخ پسدهد. دو الگو پیشنهاد می برای هر انتقال،

 است. داشتهتأثیر مثبت بر تراز تجاری  انداز()بعد از حد آستانه نرخ پس دو الگو اثر منفی و در رژیم دوم

بر هر دو داشته اما اندازه آن در نفتی، اثر مثبت  نرخ ارز حقیقی موثر نیز جز در رژیم اول تراز تجاری غیر

این متغیر الزم است در  با توجه به تغییر ضریب .استبسته به نوع تراز تجاری متفاوت  های مختلف ورژیم

گونه سیاست تعدیل نرخ ارز به منظور اثرگذاری بر تراز تجاری، به شرایط حاکم بر الگو و اجرای هر

تجاری کل اثر  ها تنها بر ترازتحریمدهد که نتایج نشان میهمچنین  .گرددتوجه نیز تفاوت ضرایب 

 . ندامعناداری داشته

 . ، رگرسیون انتقال مالیمانداز، تحریمنفتی، نرخ پس تراز تجاری، تراز تجاری غیر کلیدی: گانواژ
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Smooth Transition Regression.  
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 مقدمه -1

های اصلی توسعه اقتصادی از مشخصه الملل وتراز تجاری یکی از مفاهیم کلیدی تجارت بین

دهنده اطالعات تجاری برای یک کشور از آن روست که نشان شود. اهمیت ترازمحسوب می

المللی یک کشور موقعیت بین دهندهنشان المللی یک کشور با سایر کشورها ومهمی از روابط بین

محدودیت استراتژیک یک عنوان تجاری به ترازتوسعه  حال های دربرای بسیاری از کشوراست. 

های های در حال توسعه تقریبا ویژگیآید. زیرا با مطالعه و بررسی اقتصاد کشوره شمار میب

توان به کسری تجاری گسترده و شود. از جمله این موارد میها مالحظه میمشترکی در همه آن

 محصولی بودن و وابستگی به صادرات نفت، ترازدر کشور ایران نیز به دلیل تکمداوم اشاره کرد. 

به وضوح قابل رویت  9این مساله در نمودار  تجاری بدون نفت اغلب دارای کسری بوده است.

 است. 

 
 های بانک مرکزی ایرانداده منبع:     

 )بر حسب میلیون دالر( نفتی : روند تراز تجاری نفتی و غیر1 نمودار
 

ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی فراوان با وابستگی شدید به درآمد حاصل از صادرات 

عرضه ارز ناشی از صادرات نفت به اقتصاد نفت مواجه بوده که یک بخش مولد حقیقی نیست. 

های تولیدی یک نرخ مطلوبِ های متمادی، نرخ ارزی را ایجاد کرده که برای سایر بخشطی سال

ثباتی و نوسانات ناشی از تولید حقیقی نبوده است. از سوی دیگر بازار جهانی نفت همواره بی

اقتصاد به صادرات نفت، سبب انتقال شدیدی را تجربه کرده است. اتکای فرآیند ارزآوری در 

تواند بر بخش خارجی شود که میها به عرضه ارز و بازار آن در اقتصاد میثباتیشدید این بی

در  تمام شدن منابع نفتیگذارد. همچنین اقتصاد و سایر متغیرهای کالن آثار نامطلوبی را بر جای 
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را آشکار ساخته و نیاز به مطالعات غیر نفتی تجاری  لزوم توجه به تراز ،ای نه چندان دورآینده

 سازد. نفتی و بهبود تراز تجاری را نمایان می بیشتری در زمینه افزایش خالص صادرات غیر

تجاری  طرف نمودن کسری ترازهایی جهت برگذاران را به اتخاذ سیاستاین مساله توجه سیاست

های متفاوتی جهت مقابله با است. استراتژی به ویژه بدون وابستگی آن به نفت به خود جلب نموده

حوزه الزم است عوامل مؤثر بر  این است اما برای اجرای صحیح هرگونه سیاستی در آن اتخاذ شده

آن به درستی شناسایی شود. از طرفی ضرایب موجود در رابطه با تأثیر متغیرهایی نظیر نرخ ارز که 

 ای دارد. رود، نیز اهمیت ویژهکار می به عنوان ابزاری جهت تنظیم تراز تجاری به

که، در حوزه بررسی عوامل موثر بر تراز ر دارای نوآوری است. اول اینظمقاله حاضر از چند من

ترین عوامل موثر بر آن یعنی نرخ که اغلب اثر مهم است ای انجام شدهتجاری مطالعات گسترده

اند. اما گروهی از مطالعات جدید گرفتهارز، درآمد داخلی و درآمد شرکای تجاری را در نظر 

مستقیم بر تراز  تواند هم به طور مستقیم و هم به صورت غیرانداز نیز میاند که نرخ پسنشان داده

 تواند برآورد ضرایب را دچار خطا نماید.و در نظر نگرفتن آن در مدل می تجاری اثرگذار باشد

رو در  کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این حالی است که مطالعه تجربی این موضوع این در

که، گردد. دوم اینانداز در کنار سایر متغیرها بر تراز تجاری بررسی میمطالعه حاضر اثر نرخ پس

ها در تنظیم روابط های پس از انقالب همواره با مشکالت ناشی از وجود تحریمایران در سال

تواند تراز تجاری ایران های اقتصادی اعمال شده میتجاری خود مواجه بوده است. شدت تحریم

رد شده و اثر آن وا متغیر مجازی در الگو ها به شکلرا تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین شدت تحریم

خطی بودن اثر متغیرها بر تراز  که، به دلیل وجود احتمال غیرگردد. سوم ایندر مدل کنترل می

این الگو به دلیل  از استفادهاستفاده شده است.  9ل مالیمتجاری از یک الگوی رگرسیون انتقا

های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این روش در واقع حالت خصوصیات خاص خود در سال

کند که ضرایب که این امکان را ایجاد می است 0تری از الگوهای رگرسیونی تغییر وضعیتپیشرفته

و این تغییر در ضرایب متغیرها بر حسب شرایط حاکم بر الگو در طول زمان تغییر کند اثرگذاری 

تری از ضرایب تواند تخمین دقیقبرآورد ضرایب به این روش می .نباشدتواند به شکل ناگهانی می

رسد که صادرات به نظر می کهبا توجه به این چهارم، بر حسب شرایط حاکم بر مدل ارائه نماید.

بهبود خالص صادرات غیر نفتی  متغیرهای اقتصادی باشد و از سوی دیگر کمتر تحت تاثیر نفت

                                                           
1. Smooth Transition Regression Model (STR) 
2. Switching regression 
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دو الگوی مجزا برای تراز  ،تواند تأثیر بسیاری در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت داشته باشدمی

تجاری در دو شکل تراز تجاری کل و تراز تجاری بدون نفت )خالص صادرات غیر نفتی( در نظر 

تجاری )کل و غیر نفتی(  رابطه بین ترازبنابراین در مقاله حاضر این فرضیات که  .گرفته شده است

 0سانچیو و  ( و0290) 9وا چین چه در مطالعات جدیدی همچونو عوامل مؤثر بر آن مشابه با آن

گیرد. مورد آزمون قرار می ،کندخطی تبعیت می ( مطرح شده است، از یک الگوی غیر0291)

تجاری موثر باشد  تواند بر ترازانداز میهمچنین به نظر می رسد که مطابق با این مطالعات نرخ پس

 گردد. که این موضوع در این مقاله ارزیابی می

انداز مربوط به نحوه اثرگذاری نرخ پسپس از مقدمه، مبانی نظری  بخش است. 1ین مقاله شامل ا

در بخش سوم به بررسی پیشینه تجربی  گردد.بررسی میاز تجاری و سایر عوامل موثر بر آن تربر 

معرفی شده و در بخش پنجم  آن برآوردو روش  شود. در بخش چهارم، مدلموضوع پرداخته می

گیری و پیشنهادات گردد. در انتها نیز نتیجهمده از برآورد الگو تبیین مینتایج تجربی به دست آ

  شود.حاصل از این پژوهش بیان می
 

 مبانی نظری -2

گیری جریان مبادالت های سنجش و اندازههای خارجی یکی از بزرگترین معیارپرداخت تراز

دهنده روابط اقتصادی بین یک نشان که استتجاری و نقل و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز 

ها دهنده تراز پرداختتشکیل بخشترین . تراز تجاری عمدهاستهای جهان با سایر کشور کشور

با توجه به اهمیت تراز تجاری به عنوان متغیری مهم و استراتژیک در است. به خصوص در ایران 

رشد و توسعه اقتصادی، در این بخش به بررسی عوامل مؤثر بر تراز تجاری با تأکید بر نرخ 

انداز بر تراز پس . به همین دلیل در ادامه در دو بخش مجزا تأثیر نرخشودپرداخته میانداز پس

 . گیردامل بر تراز تجاری مورد بررسی قرار میتجاری و تأثیر سایر عو
 

 تراز تجاری  انداز برنرخ پس اثر -2-1

. به طور کلی دالیل استدهنده توان اقتصادی کشور در تجهیز منابع مالی و پولی انداز نشانپس

توان که از جمله این دالیل می استانداز بر تراز تجاری مطرح مختلفی برای توجیه تأثیر نرخ پس

                                                           
1 .Chin Wa (2012) 
2. Chiu & Sun (2016) 
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( 9119) 9انداز از کانال تولید ناخالص داخلی بر اساس دیدگاه کروگمنبه اثرات مستقیم نرخ پس

  و اثرات غیر مستقیم آن طبق نظریه وجوه قابل استقراض اشاره کرد.

بودن با فرض ثابت انداز به معنی کاهش مصرف است لذا افزایش نرخ پس اثر مستقیم: الف(

تقاضا برای واردات به واسطه کم شدن مصرف داخلی کاهش دات از کاالهای مصرفی، سهم وار

نتیجه افزایش نرخ  در یابد.یافته و از طرفی صادرات نیز به واسطه کاهش مصرف افزایش می

  شود.انداز باعث بهبود تراز تجاری میپس

گذاری است. گیری سرمایهعامل اصلی شکلاما بر اساس دیدگاه اقتصاددانان کالسیک، پس انداز 

های تولیدی قرار گذاری در دسترس بخشانداز برای مقاصد سرمایهبر اساس دیدگاه آنان اگر پس

شود. بر این اساس نیاز به واردات کاالهای گیرد، منجر به افزایش تشکیل سرمایه و تولید می

 گردد. از تجاری منجر به کاهش ترتواند میای نیز افزایش یافته و بدین ترتیب واسطه

انداز در صورتی که بخواهیم در چارچوب یک الگوی تعادل درآمد ملی به بررسی تاثیر نرخ پس

دست به (9)له در یک اقتصاد تعادل درآمد ملی از معاددانیم که بر تراز تجاری بپردازیم، می

 :آیدمی
 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀  (9        )                                                                                                                      

 

  با انتقال مصرف از سمت راست معادله به سمت چپ خواهیم داشت:
 

𝑌 − 𝐶 = 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀  (0        )                                                                                      
 

  انداز داریم:عنوان پس به Y-Cو با در نظر گرفتن 
 

𝑆 = 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 −𝑀              (9   )                      

 

به  را به طرف دیگر معادله، تراز تجاری (G) و مخارج دولتی (𝐼) گذاریجایی سرمایهبا جابه

  :خواهد بود (4معادله )صورت 
 

𝐶𝐶 = 𝑆 − 𝐼 − 𝐺           (4   )                
 

                                                           
1. Krugman (1991) 
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. بنابراین استانداز کل و تراز تجاری یک کشور دهنده یک رابطه مثبت بین پسنشان (4)معادله 

 (.                       0291، 9)چیو و سان انداز تاثیر مستقیمی بر تراز تجاری داردپس

آید، تغییر انداز در درآمد کل بدست میضرب نرخ پس انداز کل از حاصلکه پسبا توجه به این

انداز کل تواند بر پسانداز هم به صورت مستقیم و هم از کانال تغییر در درآمد میدر نرخ پس

 . مؤثر باشد
 

𝑆 = 𝑠. 𝑦 (۳)                     

 

. استانداز به عنوان یکی از عوامل اصلی در تعیین رشد اقتصادی پس 0دومار -مدل رشد هاروددر 

( و میل v) ( به نسبت سرمایه به تولید یا ثابت سرمایهgکند که رشد اقتصادی )این مدل بیان می

رشد تولید ( بستگی دارد. در این مدل نسبت سرمایه به تولید ثابت بوده و نرخ s) اندازنهایی به پس

انداز به باشد. به عبارت دیگر در این مدل، نرخ رشد با نسبت نرخ پسبرابر با نرخ رشد سرمایه می

gبرابر است ) نرخ ثابت سرمایه =
s

V
انداز، رشد اقتصادی نیز افزایش (. در نتیجه با افزایش نرخ پس

  یابد.می

سعی در رفع اشکاالت موجود های رشد نئوکالسیکی است که یکی از مدل (91۳1) 9مدل سولو

زا فرض شده است و افزایش در این مدل تکنولوژی به صورت برون در مدل هارود دومار دارد.

مدت تأثیری تواند بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر بگذارد ولی در بلندمدت میانداز در کوتاهنرخ پس

نرخ ظر تکنیکی، افزایش شود. از نبر نرخ رشد ندارد و فقط موجب افزایش تولید سرانه می

 4پایدار وضعیتزا، موجب افزایش موجودی سرمایه و تولید سرانه در انداز به صورت برونپس

موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی  جدید پایدار وضعیتشود که در زمان حرکت به سمت می

 .(0299، ۳)رومر گرددمی

انداز بیشتر همواره مفید نیست. نشان داده است که پس 1تناقض خستنظریه کینز در  از سوی دیگر

نتیجه  موجب کاهش مصرف در سطح کالن شده و در ،انداز بیشتردر شرایط رکودی نرخ پس

انداز بر درآمد همواره یکسان رو تاثیر نرخ پس . از ایندهدتولید و درآمد ملی را کاهش می

                                                           
1. Chiu & Sun (2016) 
2. Harrod-Domar 
3. Solow (1956) 
4. Steady State  
5. Romer (2011) 
6. Paradox of Thrift 
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جهت تاثیر  بهتواند تراز تجاری میز کل و در نهایت بر پس انداانداز بر پس اثر نرخ نیست. بنابراین

  بستگی داشته باشد.آن بر درآمد ملی 

طبق تئوری وجوه قابل استقراض، نرخ بهره در بازار این وجوه تعیین  اثر غیر مستقیم: ب(

شود. این بازار نیز همانند سایر بازارها دارای عرضه و تقاضا بوده و نرخ بهره توسط همین عرضه می

هایی گردد. عرضه وجوه قابل استقراض از سوی افرادی و یا بنگاهو تقاضا در بازار تعیین می

انداز کنند. لذا خواهند این مازاد خود را پسمازاد درآمد بر مصرف بوده و می باشد که دارایمی

دهند. را به دیگران قرض می های خود را در بازار وجوه قابل استقراض عرضه کرده و آنپس انداز

های خود را به بانک سپرده و بانک نیز این منابع را به دیگران قرض اندازتوانند پسبرای مثال می

گذاری دارند. هایی است که قصد سرمایهدهد. تقاضای این وجوه از سوی افراد و یا بنگاهمی

کنندگان اندازگیرندگان به پسباشد که از وامبنابراین نرخ بهره در این بازار قیمت استقراض می

ای وجوه نتیجه تقاضا بر تر شدن استقراض شده درشود. نرخ بهره باال منجر به پرهزینهپرداخت می

باشد. یابد. بنابراین تقاضا برای این وجوه نزولی میقابل استقراض با افزایش نرخ بهره، کاهش می

انداز افزایش کنندگان شده، در نتیجه پساندازهمچنین افزایش نرخ بهره موجب تشویق پس

نی صعودی دهنده منحشود که نشانیابد. این امر موجب افزایش عرضه وجوه قابل استقراض میمی

ی این وجوه است. نرخ بهره در این بازار و در تعادل عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض عرضه

 شود.تعیین می

ی این وجوه به سمت انداز، منحنی عرضهطبق تئوری وجوه قابل استقراض با افزایش نرخ پس

دارای حساب  در یک اقتصادگردد. راست منتقل شده که این امر موجب کاهش نرخ بهره می

کاهش نرخ بهره منجر به افزایش جریان خروج سرمایه شده و در نتیجه تقاضای پول  سرمایه قوی

تر یابد. کاهش ارزش پول داخلی منجر به ارزانداخلی کاهش یافته و ارزش آن نیز کاهش می

در نتیجه واردات کاهش و صادرات افزایش  شود.تر شدن واردات میشدن صادرات و گران

تواند منجر به بهبود تراز تجاری شود. در واقع اثر غیر مستقیم از طریق تغییر گونه مییابد و اینیم

چیو و سان، گردد )نرخ بهره باعث تغییر نرخ ارز شده و از این کانال سبب تغییر تراز تجاری می

بهره این کانال  البته باید توجه داشت که در اقتصاد ایران با توجه به تعیین دستوری نرخ (.0291

  اثرگذاری از کارایی الزم برخوردار نیست.
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 سایر عوامل اثرگذار بر تراز تجاری -2-2

 تأثیر تحریم بر تراز تجاری -2-2-1

های آغازین انقالب همواره غرب در تالش است تا با وضع قوانین و مقررات، روابط از سال

جی در گذاری خارموانعی را در انجام سرمایهها را محدود کرده و تجاری ایران با سایر کشور

باشد هرگونه های نفتی وابسته میکه اقتصاد ایران به شدت به درآمد اجایران ایجاد کند. از آن

(. 9914 ،)مصطفوی و همکاران شودآسیب به آن منجر به آسیب رساندن به کل اقتصاد کشور می

د. ایران در فرآیند دهتجارت را کاهش میهای مقداری عمل کرده و ها همانند محدودیتتحریم

 ازهایی که های اقتصادی با تغییر ساختار تجارت خارجی و روی آوردن به تجارت با کشورتحریم

ها و حریممانند چین، هند و ترکیه، سعی در دور زدن ت اندکمتر تبعیت کرده ،های اقتصادیتحریم

 های ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نموده است. حفظ جریان تجارت کاال

های اقتصادی از دو طریق بر کشور اثر گذارند: اول قطع روابط تجاری که کشور تحت تحریم

کند. دوم، عدم استفاده از سود تجاری که بر کشور تحریم را از برخی منافع تجارت محروم می

توانند به صورت تحریم صادرات به کشور های تجاری میگذارد. تحریمشونده اثر میتحریم 

معموال کشور تحریم شده ها گونه تحریمدر این. تحریم واردات از کشور هدف باشند هدف و یا

وارد نماید. به همین دلیل دیگری  تواند با کمی هزینه بیشتر کاالهای مورد نیاز را از کشورمی

)کازرونی و  کنندیک جانبه به احتمال زیاد خسارت کمتری به کشور هدف وارد می هایتحریم

 (. 9914، همکاران

گردد در نتیجه درآمدهای هش میزان تولید نفت و صادرات آن میکاهای نفتی موجب تحریم

یابد. این کاهش دولت را برای مقاصدی همچون تأمین کاالهای اساسی مجبور به نفتی کاهش می

گردد. استقراض از بانک مرکزی کرده که موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی پایه پولی را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش 

(. افزایش 9911، یابد )سادات اخوی و همکارانگردد و تورم نیز افزایش مینقدینگی در جامعه می

ی داخلی در صورتی که از طریق تعدیل نرخ ارز اسمی جبران نگردد، قدرت هاسطح قیمت

 کند. پذیری کاالهای تولید داخل را کاهش داده و وضعیت تراز تجاری را بدتر میرقابت
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 تأثیر نرخ ارز بر تراز تجاری -2-2-2

، استکسری تجاری  اصالحهای اقتصادی جهت کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از ابزار

افزایش نرخ ارز حقیقی مخارج  با تنزل ارزش پول ملی و یا به عبارت دیگربا چرا که 

گردد و با افزایش های داخلی منتقل میهای خارجی به سمت کاالکنندگان از کاالمصرف

گردد. با این وجود امکان اختالل در صادرات و کاهش واردات منجر به بهبود تراز تجاری می

 (.0220 ،9سک دیلونگلدبرگ و وی) گذاری نرخ ارز بر تراز تجاری نیز وجود داردمکانیسم اثر

سیاست تا حد زیادی منوط به قرار گرفتن تقاضا در مسیر صحیح و وجود این موفقیت اجرای 

ای که اگر تولید داخلی پاسخگوی نیاز داخلی های مناسب در این ارتباط است. به گونهظرفیت

، 0ایتان)گو شودنباشد، مکانیسم اثرگذاری این سیاست بر کاهش واردات با اخالل مواجه می

9101.) 

کنند که کاهش ارزش پول ملی سبب افزایش هزینه بیان می (9111) 4( و وینبرگن9101) 9برونو

نتیجه  کنند، درد تولید خود استفاده میهایی خواهد شد که از نهاده وارداتی در فرآینتولید بنگاه

در  د.زایش یابداخلی افهای ممکن است موجب چیره شدن این تأثیر منفی بر تولید شده و قیمت

اثر نهایی کاهش ارزش پول ملی را وابسته به میزان انتقال  (9119) ۳این رابطه گیلفسن و اشمیت

  دانند.های عرضه و تقاضا میمنحنی

باشد، افزایش  های داخلی و نرخ ارز وجود داشتهکه رابطه یک به یک بین قیمت در صورتی

پذیری افتد با کاهش رقابتافزایش نرخ ارز اتفاق میپذیری که در صادرات به سبب رقابت

ها جبران شده و افزایش در نرخ ارز تأثیری بر تراز صادرات به سبب افزایش سطح عمومی قیمت

شود تجاری نخواهد گذاشت. به این ترتیب ترکیب نرخ ارز اسمی و تورم باال باعث می

تر رو برای بررسی دقیق (. از این1022 ،1و ساتو)ایتو  پذیری صادرات بدون تغییر باقی بماندرقابت

ارز اسمی و سطح  این ارتباط بهتر است از نرخ ارز حقیقی استفاده گردد که برآیندی از تغییر نرخ

  ها را در خود نهفته دارد.قیمت

                                                           
1. Goldberg &Wisk Dillon (2007) 
2. Guittian (1976) 
3. Bruno (1979) 
4. Wijnbergen (1989) 
5. Gylfason & Schmidt (1983) 
6. Ito & Sato (2008) 
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چرا که مطالعات است چه بیان شد تأثیر نرخ ارز بر تراز تجاری دارای ابهام با توجه به آن

مطالعات کاهش ارزش حقیقی پول  به عبارت دیگر در برخی ازاست. دهنده نتایج متفاوتی نشان

ملی) افزایش نرخ ارز حقیقی(، دارای تاثیر مثبت بر تراز تجاری بوده و در برخی دیگر افزایش نرخ 

از تجاری با توجه به شرط گذاری نرخ ارز بر ترگذارد. اثرارز تأثیر منفی بر تراز تجاری بر جا می

که زمانی کاهش ارزش پول داخلی منجر به بهبود تراز  استگر این مطلب لرنر بیان -مارشال

های صادرات و واردات کشور بزرگتر از یک باشد. اما در شود که مجموع کششتجاری می

 تر از یک باشد،های صادرات و واردات برای یک کشور کوچککه مجموع کششصورتی

گذاری تضعیف شود. در نتیجه اثرد تراز تجاری تواند منجر به بهبوکاهش ارزش پول ملی نمی

های صادرات و واردات آن کشور ارزش پول ملی برای یک کشور، به میزان مجموع کشش

  .بستگی دارد
 

 تأثیر درآمد داخلی بر تراز تجاری -2-2-3

طبق الگوهای کینزی، نظریه اولیه در رابطه با تأثیر درآمد بر تراز تجاری این است که افزایش 

که  گردد، به طوریواردات میافزایش درآمد از طریق افزایش تقاضای کاالهای وارداتی منجر به 

ای را افزایش دهد. اما اگر افزایش ای و سرمایهتواند واردات کاالهای مصرفی و یا واسطهمی

تواند سبب کاهش واردات شود همراه گردد، میاستراتژی جایگزینی واردات با درآمد داخلی 

منجر به افزایش  در صورتی که(. از طرفی افزایش درآمد 0229 ،9)بهمنی اسکویی و کانتی پونگ

تواند در بلندمدت کاالهای صادراتی شود می ای مورد استفاده در تولیدواردات کاالهای واسطه

و منجر به رشد مثبت  دهدبا بهبود تولیدات داخلی و تأمین نیاز داخلی، صادرات کاالها را بهبود 

  تراز تجاری گردد. بنابراین تأثیر نهایی درآمد بر تراز تجاری بستگی به برآیند این دو اثر دارد.
 

 تراز تجاری تأثیر درآمد شرکای تجاری بر -2-2-4

، تحت تأثیر استکه متأثر از درآمد داخلی آن کشور هر کشوری عالوه بر این کل در تراز تجاری

گیرد. درآمد شرکای تجاری کشور مذکور و یا به عبارتی تحت تأثیر درآمد جهانی نیز قرار می

ها به واردات بیشتر است که منجر به افزایش درآمد شرکای تجاری به معنای افزایش تمایل آن

ها از سیاست اما به طور مشابه اگر این کشور. استافزایش تقاضا برای صادرات کشور مذکور 

                                                           
1. Bahmani-Oskooee & Kantipong (2001) 
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های صادراتی استفاده نمایند تراز تجاری کشور مورد نظر بهبود جایگزینی واردات در قبال کاال

  (.0229 )بهمنی اسکویی و کانتی پونگ،نخواهد یافت 

تأثیر درآمد بر تراز تجاری هر کشوری به کشش درآمدی تقاضای واردات و کشش درآمدی 

جهان برای صادرات آن کشور بستگی دارد. اگر کشش درآمدی تقاضای واردات بیشتر از کشش 

 درآمدی خارجی تقاضای صادرات باشد، رشد واردات کشور بیشتر از رشد صادرات آن خواهد

شد. در این صورت کشور با یک انتخاب دشوار مواجه خواهد بود  خواهدبود و تراز تجاری بدتر 

زیرا اگر همپای شریک تجاری خود رشد کند کسری تجاریش در طول زمان افزایش خواهد 

بایست رشد درآمد داخلی چه به دنبال حفظ تعادل در تراز تجاری خود باشد، مییافت و چنان

 (.991۳)پیری و همکاران،  ندکمتری را از شرکای تجاری خود تجربه ک
 

 پیشینه پژوهش -3

ای در رابطه با برآورد تراز تجاری وجود دارد، اما مطالعاتی که به ویژه در اگرچه ادبیات گسترده

های اخیر انداز بر تراز تجاری باشد، بسیار اندک است و تقریبا محدود به سالرابطه با اثر نرخ پس

پرداخته شده زمینه این در این بخش به مرور مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در شود. می

  است.

گذاری بر تعادل حساب جاری ایاالت متحده انداز و سرمایه( به بررسی اثرات پس0222) 9اولیوی

طور متوسط ه دهد که بهای مطالعه وی نشان مییافته خت.ساله پردا 42رای یک دوره ب

شود. همچنین نتایج مدت میگذاری تا حد زیادی موجب توازن در حساب جاری بلندسرمایه

 .استانداز پایین یکی از عوامل ایجاد کسری تجاری حاکی از آن است که پس

انداز و تراز حساب جاری گروهی از ای به بررسی تغییرات ساختاری، پس( در مطالعه0299) 0سان

های . وی اثر متغیرپرداخت 911۳-0224های طی سال آمریکای التینکشورهای منتخب آسیایی و 

انداز و تراز حساب جاری را با نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، رابطه مبادله و نرخ بهره بر پس

. نتایج حاصل از برآورد حاکی از تاثیر مثبت دادپویا مورد ارزیابی قرار استفاده از رویکرد پانل

 های مورد بررسی است.تجاری کشور زانداز بر تراپس

                                                           
1. Olivei (2000) 
2. Sun (2011) 
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تجاری طی دوره زمانی  انداز و نرخ ارز را بر ترازای نقش نرخ پس( در مطالعه0291) 9چیو و سان

 ها به منظور بررسی اثرات غیرند. آنمنتخب دنیا مورد بررسی قرار داد کشور 01در  0292-910۳

دهد که ند. نتایج نشان میانلی را به کار بردنتقال مالیم پانداز الگوی رگرسیون اخطی نرخ پس

درصد توان بهبود در تراز تجاریشان را با  1/94ای آستانه انداز باالتر از حدکشورهایی با نرخ پس

  انداز یا کاهش ارزش پول دارند.افزایش در نرخ پس

 و غیر به بررسی رابطه خطی GMM( با استفاده از دو گام متفاوت تکنیک 1029) 0چیو و رن

شریک  920انداز و نرخ ارز واقعی برای کشور چین و تجاری دو جانبه، نرخ پس خطی بین تراز

دهنده آن است که کاهش ند که نتایج نشانپرداخت 911۳-0294 رای دوره زمانیتجاری آن ب

مازاد تجاری چین را  بوده است،نمونه رگرسیونی که شامل همه کشورهای ارزش پول ملی در 

تجاری چین و نرخ ارز واقعی با شرکای تجاری با  دهد. اما رابطه متفاوتی بین ترازافزایش می

که شریک تجاری دارای درآمد باال باشد، کاهش  درآمد باال و درآمد پایین وجود دارد. زمانی

 تواند تاثیر ناچیز یا منفی داشته باشد.ارزش پول ملی می

ای با استفاده از الگوی رگرسیون فازی و ( نیز در مطالعه9911ی و همکاران )برقی اسکوی

انداز در کنار متغیرهایی نظیر درجه باز های توزیعی به بررسی تأثیر نرخ پسرگرسیون با وقفهخود

بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ ارز مؤثر واقعی بر تراز تجاری ایران طی 

انداز، درجه باز های نرخ پسدهنده تأثیر مثبت متغیر. نتایج نشانندپرداخت 9991-9914های سال

بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه و همچنین تأثیر منفی نرخ ارز مؤثر واقعی بر تراز 

در چارچوب یک الگوی مارکوف ( 9911برقی اسکویی و همکاران ). همچنین استتجاری 

را بر تراز تجاری کل انداز اثر نرخ پس 9912-9919برای دوره زمانی سوییچینگ دو رژیمی 

نرخ ارز انداز، درجه باز بودن تجاری، ند. ایشان تراز تجاری کل را تابعی از نرخ پسبررسی نمود

دهنده تاثیر منفی نشان این مطالعه . نتایجنددر نظر گرفتمؤثر واقعی، و تولید ناخالص داخلی سرانه 

. همچنین ضرایب استتجاری در رژیم اول و تاثیر مثبت آن در رژیم دوم  ز بر ترازاندانرخ پس

اند. سایر نتایج های اول و دوم دارای تأثیر منفی بر تراز تجاری شدهنرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم

های حاکی از اثرگذاری نامتقارن درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم

 است.  و دوم بر تراز تجاری بودهاول 
 

                                                           
1. Chiu & Sun (2016) 
2. Chiu & Ren (2019) 



 

 940  ایران در نفتی غیر صادرات خالص و کل تجاری تراز بر اندازپس نرخ ایآستانه تأثیر

 معرفی الگو -4

ترین عوامل اثرگذار چه در ادبیات نظری و تجربی در مورد تراز تجاری بیان شد، مهمبر اساس آن

(، 0291(، چیو و رن )0291مطالعاتی نظیر چیو و سان )تراز تجاری در الگو وارد شده است.  بر

( نشان 9911( و برقی اسکویی و همکاران )9919(، شهبازی و همکاران )0290) 9آریز و همکاران

تواند از یک فرآیند غیر خطی تبعیت نماید. این مطالعات اغلب اند که الگوی تراز تجاری میداده

اند که در رابطه با آن به دنبال برآورد صحیحی از میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری بوده

( اشاره به این دارد که برقراری 9119) 0اوتی در مطالعات تجربی اتخاذ شده است. گویننتایج متف

 اندازی دارد. همچنین گوینبندی دقیق رفتار پسشرط مارشال لرنر بستگی زیادی به فرمول

دهد که این نتایج ناسازگار و ناهماهنگ در بررسی رابطه ( بر اساس نتایج تئوری توضیح می9119)

در این راستا پس از  انداز باشد.و تراز تجاری ممکن است به خاطر غفلت از تأثیر پسنرخ ارز 

تجاری از یک مدل  انداز و ترازپس خطی، جهت بررسی ارتباط بین نرخ بررسی وجود رابطه غیر

 .  شد دخطی رگرسیون انتقال مالیم استفاده خواه غیر

موضوع  شدهای رگرسیون انتقال مالیم در مقایسه با الگوهای متعارف، باعث دو ویژگی الگو

  .با استفاده از این الگو مورد برآورد قرار گیرد پژوهش

چندین نظام بین متغیرها بر حسب شرایط مختلف وجود دارد. این ایجاد امکان که ول آنا -9

در این الگو تغییر در  شود.با حد آستانه مشخص می شرایط به وسیله متغیر انتقال و فاصله آن

شود و بنابراین مشخص می زا و با کمک الگوری به صورت درونهای ساختاها یا شکسترژیم

  (.9910 نیازی به وارد کردن متغیر موهومی یا بررسی جداگانه شکست ساختاری نیست )عزیزی،

، قابلیت نشان دادن سرعت تغییر رژیم ن تعداد دفعات و زماناین الگو ضمن مشخص کرد -0

بدین ترتیب انتقال از (. 9911 ،)گل خندان و همکاران انتقال از رژیمی به رژیم دیگر را نیز دارد

تواند به شکل مالیم اتفاق افتد که این مساله نیز در درون الگو تعیین یک رژیم به رژیم دیگر می

 گردد.می

  شود.تعریف می (1توسط معادله )الگوی رگرسیون انتقال مالیم در حالت کلی 
 

𝑦𝑡 = 𝜋´𝑤𝑡 + (𝜃´𝑤𝑡)𝐺(𝑠𝑡, 𝛾, 𝑐) + 𝑢𝑡    (1)  

𝑤𝑡 = (1, 𝑦𝑡−1, … , 𝑦𝑡−𝑝1, 𝑥𝑡 , 𝑥𝑡−1, … . , 𝑥𝑡−𝑝2) 

                                                           
1. Arize (2017) 
2. Gavin (1991) 



 

 9911 پاییز وز مستان ،چهارمبیست و  شماره دوازدهم، سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   941

نده دهنشان θو  πزا و های بروندهنده متغیرنشان txزا، های دروندهنده متغیرنشان tyکه در آن 

های متغیر انتقال نام دارد و تغییرات آن باعث تغییر ضریب متغیر ts. باشدبردارهای پارامتر می

این متغیر  .کندبندی میهای مختلف اقتصادی را فرمولین متغیر وضعیتا شود.گر میبرآورد

 چارچوب باشد که متغیر سومی خارج از اینزا باشد و یا اینزا یا برونتواند وقفه متغیر درونمی

و  باشددار میپیوسته و کرانلجستیک، که تابعی تابع انتقال است  (.)G (.9919)عزیزی و هادیان، 

 شود: تعریف می (0معادله )به صورت 
 

𝐺(𝑠𝑡, 𝛾, 𝑐) = {1 + exp[−𝛾∏ (𝑠𝑡 − 𝑐𝑗
𝐽
𝐽=1 )]}−1 , 𝛾 > 0  (0     )                                   

 

صفر و یک  تواند بیندهد و مقدار آن میمینحوه انتقال از رژیمی به رژیم دیگر را نشان  این تابع

پارامتر  γدر این تابع در نوسان خواهد بود.  θ  +π و πباشد که بر این اساس ضرایب الگو بین 

کننده سرعت انتقال بین دو الگوی حدی است. پارامتر شیب مشخص 0پارامتر موقعیت сو  9شیب

هاست. مقدار متغیر انتقال و بین این رژیم 9کننده حد آستانهو پارامتر موقعیت یا آستانه، تعیین بوده

و  )عزیزی کننده الگوی حاکم در هر دوره زمانی خواهد بودتعیین مقدار تابع انتقال متناظر با آن،

 (. 9919 هادیان،

𝐽(𝐿𝑆𝑇𝑅2)در تخمین الگو معموال دو  = 𝐽(𝐿𝑆𝑇𝑅1)و2 =  شود.در نظر گرفته می 1

𝐽حالت  در = π پارامترهای 1 + θ𝐺(𝑠𝑡, 𝛾, 𝑐) از  4به صورت تابعی یکنواs بین ،π  وπ + θ 

 یابد.تغییر می

𝐽حالت  در = π پارامترهای 2 + θ𝐺(𝑠𝑡 , 𝛾, 𝑐)  حول مقدار میانی ۳متقارنبه صورت 
𝑐1+𝑐2

2
 

 یابد.تغییر می

,𝐺(𝑠𝑡دهنده تابع لجستیک نشان 9شکل  𝛾, 𝑐)  برای حالت𝐽 = 1 (1LLST و برای مقادیر )

𝑐(، وγ) مختلف پارامتر شیب =  9که مقدار پارامتر شیب طبق شکل برابر باشد. در صورتیمی  0

(γ = γکه برای مقدار  باشد در حالی( باشد سرعت انتقال بسیار کند می1 = سرعت انتقال  25

,𝐺(𝑠𝑡 دهنده تابع انتقالنشان 0بین دو الگوی حدی بسیار سریع است. همچنین شکل  𝛾, 𝑐)  برای

                                                           
1. Slope Parameter 
2. Location Parameter 
3. Threshold 
4. Monotonic Function 
5. Symmetric 
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𝐽حالت  = 2 (2RLST و مقادیر مختلف پارامتر شیب با میانگین پارامترهای موقعیت صفر )

 باشد.می

 
 (9111) 9وندایک منبع:                             

 های انتقال مختلفبا سرعت LSTR1تابع انتقال برای یک الگوی  :1 شکل
 

 
 (9111) وندایک منبع:                          

 های انتقال مختلفبا سرعت LSTR2 : تابع انتقال برای یک الگوی2شکل 

 

گذار به صورت رای تراز تجاری با توجه به متغیرهای اثردر این راستا الگوی نهایی مورد برآورد ب

  خواهد بود: (1معادله )
 

𝑇𝐵 = 𝜋´𝑤𝑡 + (𝜃´𝑤𝑡)𝐺(𝑠𝑡, 𝛾, 𝑐) + 𝑢𝑡                                                                        (1)  

                                                           
1. Vandijk (1999) 
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wt = (1, 𝑠, 𝑦, 𝑤𝑦, 𝑟, 𝑡) 
 

TB: دو نفتی در چارچوب  تجاری غیر لگاریتم تراز تجاری ایران که به دو صورت کلی و تراز

  .شودالگوی مجزا برآورد می

sانداز: نرخ پس 

yلگاریتم درآمد سرانه حقیقی ایران : 

Wy: لگاریتم درآمد سرانه حقیقی جهان 

rلگاریتم نرخ ارز مؤثر حقیقی : 

tجا که در دوره مورد بررسی همواره ایران مورد تحریم بوده )از آن تحریم سطح : متغیر مجازی

 . شود(ها استفاده میتحریم متوسط و قوی برای سنجش سطح تحریماست، از دو متغیر مجازی 
 

 نتایج تجربی -5

 هامنابع آماری داده -5-1

تولید  استفاده شده است. 99۳0-9911ایران طی دوره زمانی  قتصادهای ااز داده پژوهش حاضر در

های انداز از سایت پایگاه شاخصناخالص سرانه جهانی، تولید ناخالص سرانه داخلی و نرخ پس

نفتی و  های صادرات و واردات نفتی و غیراست. داده ( استخراج شدهWDI) توسعه جهانی

(، CBIانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )همچنین واردات بر حسب میلیون دالر از سایت ب

 استخراج گردیده (SFIایت )های مربوط به نرخ ارز مؤثر حقیقی نیز از ساست. داده شده گرفته

 است.
 

    جمعیو هم مانایی هایآزمون -5-2

ها پیش از تخمین الگوها الزم است برای اطمینان از عدم وجود رگرسیون کاذب، مانایی متغیر

درجه مانایی متغیرها از آزمون دیکی فولر  مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه به منظور تعیین

 دهنده نامانایی متغیر( استفاده شده است که در این آزمون فرضیه صفر نشانADF) 9تعمیم یافته

نتایج باشد. )عدم وجود ریشه واحد( می دهنده مانایی متغیر)وجود ریشه واحد( و فرضیه مقابل نشان

گر عدم مانایی نتایج حاصل بیان است. ارائه شده 9های الگو در جدول آزمون مانایی برای متغیر

                                                           
1. Augmented Dickey Fuller 
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گیری شد و نتایج ها یک مرتبه تفاضلباشد. بنابراین از متغیرمی 2۳/2ها در سطح اطمینان یه متغیرکل

  های الگو مانا است.تفاضل متغیربا توجه به نتایج،  ها نیز ارائه گردید.آزمون مانایی برای تفاضل آن
 

 برای سطح متغیرها ADF: نتیجه آزمون 1 جدول

 آزمون مانايی در سطح متغیرها آزمون مانايی برای تفاضل متغیرها
 نام متغیر

 t آماره prob مقدار t آماره prob مقدار

222/2 99/0- 90/2 12/9- (TB) لگاریتم تراز تجاری کل 

222/2 91/۳- 21/2 00/9- (TBNOلگاریتم تراز تجاری غیر نفتی ) 

222/2 20/1- 09/2 21/9- (Sنرخ پس )انداز 

222/2 11/9- 41/2 ۳2/2- (rلگاریتم نرخ ارز حقیقی موثر ) 

22۳/2 10/0- 11/2 00/2 (wyلگاریتم درآمد سرانه جهانی ) 

222/2 99/4- ۳0/2 01/2- (yلگاریتم درآمد سرانه داخلی ) 

 های پژوهشیافته منبع:

          

الزم است از رابطه بلندمدت  ،باشدمی (I(1)) درجه مانایی متغیرها از مرتبه یککه با توجه به این

گردد. این روش استفاده می 9ها اطمینان حاصل کرد که بدین منظور از آزمون یوهانسونبین متغیر

مدت و تعداد وجود رابطه بلند 9و آزمون اثر 0با استفاده از دو آماره آزمون حداکثر مقادیر ویژه

برای دو الگوی کند. نتایج این آزمون مدت را با توجه به طول وقفه بهینه مشخص میروابط بلند

  شده است. ارائه 0 در جدولتراز تجاری کل و تراز تجاری غیر نفتی 
 

 

 : نتایج آزمون اثر2 جدول

 مقدار بحرانی
تراز آماره آزمون برای الگوی 

 تجاری غیر نفتی

آماره آزمون برای الگوی تراز 

 تجاری کل
 0H فرضیه 1H فرضیه

19/11 20/01 12/921 𝑟 ≥ 1 𝑟 = 0 

1۳/40 94/90 0۳/49 𝑟 ≥ 2 𝑟 ≤ 1 

01/01 10/99 91/02 𝑟 ≥ 3 𝑟 ≤ 2 

41/9۳ 11/1 99/۳ 𝑟 ≥ 4 𝑟 ≤ 3 

14/9 91/2 24/2 𝑟 ≥ 5 𝑟 ≤ 4 

 است. محاسبه شده 1۳/2مقادیر بحرانی در سطح 

 های پژوهشیافته منبع:

 

                                                           
1. Johanson 
2. Maximal Eigenvalue Test 
3. Trace Test 
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مقدار بحرانی، وجود یک بردار تر بودن آماره آزمون از به دلیل بزرگ ست کها نتایج حاکی از آن

گردد. با تأیید وجود رابطه جمعی، در رابطه بین متغیرهای فوق در هر دو الگو تأیید میهم

متغیرها و فقدان رگرسیون کاذب توان از وجود رابطه حقیقی بین تجمعی بین متغیرها میهم

  اطمینان حاصل کرد.
 

 خطی بودن الگو، انتخاب متغیر و فرم تابع انتقال مون غیرآز -5-3

طی بودن الگو در های رگرسیون انتقال مالیم، آزمون خیکی از مراحل اساسی در تخمین الگو

الگو رد نشود، که فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن  در صورتیاست. خطی  برابر الگوی غیر

کند و نیازی به استفاده از الگوی غیر خطی توان گفت که مدل از یک الگوی خطی پیروی میمی

( از 9114) 0( و تراسویرتا9111) 9لوکنن و همکاران باشد. بر اساس آزمون ارائه شده توسطنمی

بر این اساس از  .(991۳ ،)زمانیان و همکاران شوداستفاده میتابع انتقال بسط درجه سوم تیلور 

  .شد دزمون خطی بودن مدل استفاده خواهبرای انجام آ (1)رگرسیون کمکی 
 

𝑒t = δ´wt + β1
´ wtst + β2

´ wtst
2 + β3

´ wtst
3 + vt                                                   (1)  

 

  بر این اساس فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن الگو به صورت زیر خواهد بود:
 

𝐻0 ∶ β1 = β2 = β3 = 0 
 

 9آزمون تعیین گردد. برای این منظور تسای این (، ابتدا باید متغیر انتقال برای انجام1در معادله )

خاب اند که درآن متغیر انتقال مناسب طوری انت( آزمونی را ارائه کرده9114) ( و تراسویرتا9111)

ابتدا  متغیرآزمون خطی بودن حداقل شود. به عبارت دیگر به منظور انتخاب گردد که آماره می

گردد که شود و متغیری انتخاب میهای بالقوه مختلف انجام میآزمون خطی بودن الگو برای متغیر

در صورت تایید (. 9919 )عزیزی، ها کمترین باشدیرمقدار آماره آزمون برای آن در بین سایر متغ

زیر  فرضیاتی، باید فرم تابعی مناسب برای تابع انتقال تعیین گردد که با توجه به الگوی غیر خط

 گردد. تعیین می
 

                                                           
1. Luukkonen (1988) 
2. Trasvirta (1994) 
3. Tsay (1989) 



 

 9۳9  ایران در نفتی غیر صادرات خالص و کل تجاری تراز بر اندازپس نرخ ایآستانه تأثیر

𝐻04:β3 = 0 

𝐻03:𝛽2 = 0|𝛽3 = 0 

𝐻02:𝛽1 = 0|𝛽2 = 𝛽3 = 0 
 

 LSTR2شود که از مدل پیشنهاد می H03تر بودن رد فرضیه در این آزمون در صورت قوی

 LSTR1تری رد شود انتخاب مدل به طور قوی H04 و یا H02استفاده گردد و در صورتی که 

 باشد. تر میمناسب

است. در هر دو الگو  ارائه شده 4و  9های در جدولبرای دو الگو ها نتایج برآورد این آزمون

وقفه اول تمام متغیرها و همچنین متغیر روند به عنوان متغیر  ،زای مدلعالوه بر متغیرهای درون

نبوده بلکه  Fاند. شایان ذکر است مقادیر بیان شده در جدول آماره لقوه، مورد آزمون قرار گرفتهبا

  باشد.( میprob F) Fمقدار سطح عدم اطمینان آماره 

 
 الگوی تراز تجاری: نتایج آزمون خطی بودن و تعیین متغیر انتقال برای 3 جدول

 متغیر انتقال 2F 3F 4F F الگوی پیشنهادی

Linear 909/2 299/2 109/2 914/2 TB (t-1) 

Linear 290/2 ۳20/2 - - Y(t) 

Linear 429/2 920/2 - - WY(t) 

LSTR2 994/2 292/2 991/2 294/2 S(t) 

Linear 219/2 104/2 019/2 0۳1/2 r(t) 

Linear 291/2 210/2 - - Y(t-1) 

Linear 012/2 2۳0/2 - - WY(t-1) 

LSTR1 414/2 14۳/2 229/2 221/2 S(t-1) * 

Linear 211/2 ۳14/2 011/2 ۳11/2 r(t-1) 

Linear 921/2 911/2 9۳1/2 920/2 TREND 

 های پژوهشیافته منبع:

 

انداز و وقفه آن دارای متغیر نرخ پس دهد کهنشان می برای الگوی تراز تجاری کل نتایج آزمون

دهنده رد فرضیه خطی بودن برای این دو متغیر در هستند که نشان 2۳/2تر از کوچک Probمقادیر 

نشان  است که 2۳/2تر از باشد. مقادیر سطح عدم اطمینان برای سایر متغیرها بزرگاین الگو می

توان رد کرد. با در نظر این متغیرها نمی دهد فرضیه صفر مبنی بر خطی بودن الگو را برایمی

انداز و وقفه آن، الگوی تراز تجاری غیر خطی است و ضرایب الگو گرفتن متغیرهای نرخ پس

جا که سطح عدم اطمینان وقفه نرخ . اما از آنتواند با توجه به وضعیت این متغیرها تغییر کندمی

توان گفت که فرضیه زیرا می گرددنتخاب میتر است، به عنوان متغیر انتقال اانداز کوچکپس
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های بر اساس سطح عدم اطمینان آماره است. خطی بودن در مورد آن با احتمال بیشتری رد شده

2F ،3F  4وF  تابعLSTR1 4 جدولگردد. به عنوان فرم تابعی مناسب برای تابع انتقال پیشنهاد می 

 های فوق را برای الگوی تراز تجاری غیر نفتی ارائه کرده است. نتایج آزمون

 
 نفتی : نتایج آزمون خطی بودن و تعیین متغیر انتقال برای الگوی تراز تجاری غیر4 جدول

 متغیر انتقال 2F 3F 4F F الگوی پیشنهادی

LSTR1 229/2 9۳۳/2 201/2 224/2 TBNO(t-1) 

Linear 229/2 022/2 - - Y(t) 

Linear 290/2 - - - WY(t) 

LSTR1 222/2 21۳/2 1۳۳/2 244/2 S(t) 

Linear 291/2 241/2 - 222/9 r(t) 

Linear 299/2 911/2 - - Y(t-1) 

Linear 229/2 111/2 - - WY(t-1) 

LSTR1 01۳/2 291/2 222/2 222/2 S(t-1) * 

Linear 290/2 244/2 ـ - r(t-1) 

LSTR1 204/2 911/2 209/2 22۳/2 TREND 

 های پژوهشیافته منبع:

     

، متغیرهای نفتی ی تراز تجاری غیرمربوط به هر یک از متغیرها در الگو prob ،۳ با توجه به جدول

انداز و وقفه اول آن، به سبب داشتن لگاریتم وقفه تراز تجاری غیر نفتی، روند زمانی، نرخ پس

probF  0و رد فرضیه  2۳/2کوچکتر ازH بر خطی بودن این متغیرها، دارای الگوی غیر خطی  مبنی

فرم تابعی مناسب آن  LSTR1انداز، متغیر انتقال و و همانند الگوی قبل وقفه نرخ پس باشندمی

رژیمی مناسب برآورد  0است. یعنی الگوی الجستیک با یک نقطه آستانه یا الگوی الجستیک 

 الگوهاست. 
 

 𝛄و  Cمقادیر اولیه در برآورد  -5-4

شود. بنابراین برآورد می 9توسط الگوریتم نیوتون رافسونرگرسیون انتقال مالیم های الگوی پارامتر

 γو  cالزم است یک مقدار اولیه مناسب برای شروع الگوریتم انتخاب گردد. برای هر مقدار 

شروع انتخاب به عنوان نقطه گردد و مقادیری از این دو پارامتر مجموع مربعات خطا محاسبه می

قرینه مجموع مربعات  4و  9هایشکل در مجموع مربعات خطا را حاصل کند. د که کمترینشومی

                                                           
1. Newton-Raphson 



 

 9۳۳  ایران در نفتی غیر صادرات خالص و کل تجاری تراز بر اندازپس نرخ ایآستانه تأثیر

نشان داده شده است. مقدار ماکزیمم برای دو الگو  γو  c )به صورت مقادیر منفی( تابعی از خطا

  است. γو  cترین مقادیر اولیه برای گر مناسبدر این شکل بیان
 

 
 های پژوهشیافته منبع:                                                   

 برای الگوی تراز تجاری 𝐜و  𝛄مقادیر قرینه مجموع مربعات خطا بر حسب مقادیر مختلف  :3شکل 
 

 11/۳ برابر γو مقادیر اولیه  41/00برابر  cمقادیر اولیه  تراز تجاریدر الگوی  9 شکلاساس  بر

  باشد.می

 
 های پژوهشیافته منبع:                                               

 نفتی برای الگوی تراز تجاری غیر 𝐜و  𝛄مقادیر قرینه مجموع مربعات خطا بر حسب مقادیر مختلف  :4شکل 
 

  باشد.می 99/0برابر  γو مقادیر اولیه  91برابر  cنفتی نیز مقادیر اولیه  در الگوی تراز تجاری غیر
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 نهایی دو الگوی تراز تجاری کل و تراز تجاری غیر نفتیبرآورد  -5-5

پرداخته الگوی نهایی  دو های الزم جهت تعیین الگو، به برآوردآزمون در این مرحله بعد از اتمام

، ´𝜋است. شایان ذکر است پارامترهای مربوط به  ارائه شده 1جدول برآورد در . نتایج شودمی

تحت عنوان بخش غیر  1معادله  در (´𝜃) تحت عنوان بخش خطی و پارامترهای مربوط به بخش

  است. ارائه شده ۳خطی در جدول 
 

 : نتایج تخمین الگوی ترازتجاری و ترازتجاری غیرنفتی5 جدول

 (TBتراز تجاری کل )الگوی  (TBNOنفتی ) الگوی تراز تجاری غیر
 متغیر توضیحی

 ضريب برآورد شده tآماره  ضريب برآورد شده tآماره 

 (𝝅ضرايب مربوط بهبخش خطی الگو )

 عرض از مبدا -24/911***  -9۳/۳ -40/9۳0* -1۳/9

۳1/2 01/9 91/0- **۳2/2- High 
04/2 2۳/9 21/0- -2/4۳** Med 

- - 09/4- ***11/2- TB (t-1) 
229/2 2221/2 - - TBNO(t-1) 

1۳/9 *99/4 02/4 ***90/۳ Y 
91/0 **01/9 22/۳ ***۳۳/9 WY 
21/0- **20/2- 2۳/9- ***20/2- s 
11/9- *00/9- ۳1/4 ***11/2 r 

 (𝛉ضرايب مربوط بهخطی الگو ) بخش غیر

 عرض از مبدا 40/911*** 02/۳ 11/9۳9* 11/9

- - 01/9 ***90/9 TB (t-1) 
10/0 **00/9 - - TBNO (t-1) 
11/9- *21/4- ۳1/0- **11/9- Y 
19/9- *90/4- 10/۳- ***00/۳- WY 

49/0 **21/2 19/9 ***21/2 s 

99/0 **۳2/9 12/0- **10/2- r 

09/9 *4۳/9 01/0 **4۳/0 𝛾 

1۳/1- ***2۳/02 00/91 ***4۳/00 𝑐 

 درصد است. 12داری ضریب در سطح درصد و * معنی 1۳ داری ضریب در سطحدرصد، ** معنی 11داری ضریب در سطح *** معنی

 های پژوهشیافته منبع:

    

 

 

 

 

 



 

 9۳0  ایران در نفتی غیر صادرات خالص و کل تجاری تراز بر اندازپس نرخ ایآستانه تأثیر

  :برآورد شده استصورت  این به معادله تراز تجاری کل 1طبق جدول 
 

𝑇𝐵𝑡 = −911/24 − 2/20𝑠𝑡 + 2/11𝑟𝑡 + 9/۳۳𝑊𝑌𝑡 + ۳/90𝑌𝑡 − 2/11𝑇𝐵𝑡−9

− 2/۳2𝐻𝑖𝑔ℎ − 2/4۳𝑀𝑒𝑑 + (911/40 + 2/21𝑠𝑡 − 2/10𝑟𝑡
− ۳/00𝑊𝑌𝑡 − 9/11𝑌𝑡 + 9/90𝑇𝐵𝑡−9)

∗ {1 + 𝐸𝑋𝑃[−0/4۳(𝑠𝑡−9 − 00/4۳]}−1 
 

انداز( به حد لحظه تغییر رژیم در الگوی تراز تجاری جایی است که متغیر انتقال )وقفه اول نرخ پس

، به رژیم دوم با G=0از رژیم اول با حالت حدی  =2۳/2Gرسد و در محل می 4۳/00 آستانه

γشود و این انتقال با سرعت منتقل می G=1حالت حدی  = طور که در افتد. هماناتفاق می 0/4۳

که انتقال مالیم از  دهدشناسی پژوهش بیان شد سرعت انتقال برآورد شده نشان میبخش روش

وجود  انداز()بعد از حد آستانه نرخ پس به رژیم دوم انداز()قبل از حد آستانه نرخ پس رژیم اول

هایی گردد. بنابراین در دورهدارد. در واقع الگو با سرعتی مالیم از رژیم اول به رژیم دوم منتقل می

( است رژیم اول حاکم بوده 4۳/00) آستانه کمتر از حدای مناسب در فاصلهانداز که وقفه نرخ پس

بنابراین در  گردد.میانداز از حد آستانه رژیم دوم حاکم و در صورت باالتر بودن وقفه نرخ پس

  داریم: G=1و  G=0دو حالت حدی 
 

𝐺 = 0 ∶  𝑇𝐵𝑡 = −911/24 − 2/20𝑠𝑡 + 2/11𝑟𝑡 + 9/۳۳𝑊𝑌𝑡 + ۳/90𝑌𝑡

− 2/11𝑇𝐵𝑡−9 − 2/۳2𝐻𝑖𝑔ℎ − 2/4۳𝑀𝑒𝑑 

  باشد.به صورت حاصل جمع ضرایب بخش خطی و غیر خطی می G=1 و برای رژیم دوم
 

𝐺 = 1 ∶ 𝑇𝐵𝑡 = 9/91 + 2/20𝑠𝑡 + 2/01𝑟𝑡 + 9/00𝑊𝑌𝑡 + 9/41𝑌𝑡 + 2/04𝑇𝐵𝑡−9

− 2/۳2𝐻𝑖𝑔ℎ − 2/4۳𝑀𝑒𝑑 
 

توان استنباط کرد که به طور کلی ، میتفاوت متغیرها در رژیم اول و دومبا توجه به ضرایب م

اثرگذاری متغیرها بر تراز تجاری بستگی به مقدار متغیر انتقال داشته و با تغییر آن، ضرایب سایر 

باشد گر این مطلب میخطی بین متغیرهای پژوهش بیان اثبات رابطه غیرکند. متغیرها نیز تغییر می

خطی بودن را در  باید غیر گذارییاستگذاری مناسب و عدم خطا در سکه جهت سیاست
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ضرایب  ،گرفتن لحاظ نمود. زیرا در صورت خطی در نظر گذاری عوامل موثر بر تراز تجاریاثر

 گردد. ها یکسان در نظر گرفته شده و این موضوع منجر به خطا در تصمیمات میدر تمام دوره

سرانه جهانی و درآمد سرانه داخلی نرخ ارز، درآمد  ،رژیم اولدر طبق نتایج حاصل از تخمین 

ها دارای ریمتجاری و تح وقفه اول تراز ،اندازدارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری هستند و نرخ پس

انداز، نرخ ارز، درآمد سرانه داخلی و باشند. در رژیم دوم، نرخ پستجاری می تأثیر منفی بر تراز

ها دارای تأثیر منفی بر تراز تجاری ت و تحریمجهانی و وقفه اول تراز تجاری دارای تأثیر مثب

  هستند.

تواند هر دو بر تراز تجاری میانداز طور که در بخش مبانی نظری بیان شد تاثیر نرخ پسهمان

توان انداز در رژیم دوم میبا توجه به تأثیر مثبت نرخ پسرا داشته باشد.  عالمت مثبت و منفی

یابد که انداز تراز تجاری بهبود میبا افزایش نرخ پساین وضعیت گیری کرد که در گونه نتیجهاین

 9انداز بر تراز تجاری در مطالعه سانتأثیر مثبت نرخ پس .مطابق تئوری وجوه قابل استقراض است

 خطی در رژیم دوم شود. همچنین تأثیر مثبت به صورت غیربه صورت خطی نیز تأیید می (0299)

در رژیم اول اما . شده است( نیز تأیید 0291) توسط چیو و سان آستانه(انداز باالتر از )نرخ پس

انداز بر تراز تجاری منفی تر از حد آستانه، تأثیر نرخ پسانداز پایینپس یعنی سطوح وقفه نرخ

  .استدر رژیم اول ( 0291مطالعه چیو و سان ) هاییافته مشابهنیز این نتیجه است. 

دارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری است. افزایش نرخ ارز به سبب افزایش نرخ ارز در هر دو رژیم 

گونه پذیری کاالهای صادراتی، سبب افزایش صادرات و کاهش واردات شده و اینقدرت رقابت

وود و گرن (،0221) 0یابد. تأثیر مثبت نرخ ارز بر تراز تجاری بوسیله نرایانتراز تجاری بهبود می

دار مثبت و نیز رابطه معنی گردد. در ایران( تأیید می1029) چیو و همکاران( و 0220) 9همکاران

حیدری  شود.( تأیید می9911) کارانمدت بین تراز تجاری و نرخ ارز در مطالعه نجارزاده و همبلند

ها، دهند که با افزایش نرخ حقیقی ارز در برخی سال( در پژوهش خود نشان می9910) و همکاران

 باشد. تراز تجاری مثبت میکشش قیمتی 

باشند که با توجه به محدود های متوسط و قوی بر تراز تجاری نفتی دارای تأثیر منفی میتحریم

ها به برآیند تأثیری که بر صادرات و ها، تأثیر آنشدن صادرات و واردات کشور بوسیله تحریم

ها منجر به کاهش بیشتر گذارند بستگی دارد. در نتیجه طبق نتایج تخمین، تحریمواردات کشور می

                                                           
1. Sun (2011) 
2. Narayan (2006) 
3. Groenewold (2007) 
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های نفتی های اعمال شده تحریمزیرا اکثر تحریم اندایران نسبت به واردات آن شدهصادرات 

شتری بر صادرات کل که شامل صادرات نفتی هم رود که تأثیر منفی بینتیجه انتظار می اند. دربوده

  شود داشته باشند.می

معادله دومین الگوی برآورد شده تراز تجاری غیر نفتی و یا همان خالص صادرات غیر نفتی است. 

  باشد.صورت می این نفتی برآورد شده نیز به تراز تجاری غیر
 

𝑇𝐵𝑁𝑂 = −9۳0/40 − 2/20𝑠𝑡 − 9/00𝑟𝑡 + 9/01𝑊𝑌𝑡 + 4/99𝑌𝑡 + 2/2221𝑇𝐵𝑁𝑂𝑡−9

+ 9/01𝐻𝑖𝑔ℎ + 9/2۳𝑀𝑒𝑑 + (9۳9/11 + 2/21𝑠𝑡 + 9/۳2𝑟𝑡
− 4/90𝑊𝑌𝑡 − 4/21𝑌𝑡 + 9/00𝑇𝐵𝑁𝑂𝑡−9)

∗ {1 + 𝐸𝑋𝑃[−0/4۳(𝑠𝑡−9 − 00/4۳]}−1 
 

  باشند.نفتی دارای معناداری آماری نمی ها و وقفه تراز تجاری غیردر معادله فوق تحریم

رو  تر از الگوی قبلی است. از ایننفتی پایین الگوی تراز تجاری غیرسرعت انتقال و حد آستانه در 

γ) ضرایب الگو با سرعت بسیار پایینی = یابند. مقدار حد آستانه متغیر انتقال انتقال می( 9/4۳

  است. 2۳/02انداز( نیز در این الگو )وقفه اول نرخ پس

  به صورت زیر است: G=0 نفتی برای رژیم اول مدل تراز تجاری غیر
 

𝑇𝐵𝑁𝑂 = −9۳0/40 − 2/20𝑠𝑡 − 9/00𝑟𝑡 + 9/01𝑊𝑌𝑡 + 4/99𝑌𝑡 + 2/2221𝑇𝐵𝑁𝑂𝑡−9

+ 9/01𝐻𝑖𝑔ℎ + 9/2۳𝑀𝑒𝑑 
 

به صورت حاصل جمع ضرایب بخش خطی و غیر خطی بوده و به صورت  G=1 و برای رژیم دوم

  باشد.زیر می
 

𝑇𝐵𝑁𝑂𝑡 = 9/40 + 2/29𝑠𝑡 + 2/01𝑟𝑡 − 2/91𝑊𝑌𝑡 + 2/0۳𝑌𝑡 + 2/04𝑇𝐵𝑁𝑂𝑡−9

+ 9/01𝐻𝑖𝑔ℎ + 9/2۳𝑀𝑒𝑑 
 

انداز و نرخ ارز ، نرخ پسرژیم اولنفتی در  طبق نتایج حاصل از تخمین مدل تراز تجاری غیر

نفتی بوده و درآمد داخلی سرانه و درآمد جهانی سرانه دارای  دارای تأثیر منفی بر تراز تجاری غیر

ری معنادادارای ها نیز باشند. وقفه تراز تجاری و تحریمنفتی می تأثیر مثبت بر تراز تجاری غیر
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نفتی و درآمد سرانه  تجاری غیر انداز، نرخ ارز، وقفه تراز، نرخ پسباشند. در رژیم دومآماری نمی

ثیر منفی بر أباشند. درآمد سرانه جهانی دارای تنفتی می داخلی دارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری غیر

 نفتی است. ی غیرتراز تجار

نتایج  . اینباشدانداز در رژیم اول دارای تأثیر منفی و در رژیم دوم دارای تأثیر مثبت مینرخ پس

در رژیم اول دارای تأثیر منفی و در رژیم نیز نرخ ارز  .استمشابه نتایج الگوی تراز تجاری نفتی 

های اقتصادی، کاهش به نظریه نفتی است که با توجه دوم دارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری غیر

های تولید مناسب بوده و تولید داخل که ظرفیتارزش پول ملی و یا افزایش نرخ ارز در صورتی

که رژیم گردد. با توجه به اینگوی نیاز بازارهای داخلی باشد، منجر به بهبود تراز تجاری میپاسخ

، انداز در آن دوره(یین بودن نرخ پس)با توجه به پا باشداول مصادف با دوره جنگ تحمیلی می

تواند عدم کفایت تولید داخلی در این نفتی می علت تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری غیر

 ست. همچنینا دوران باشد که مکانیسم اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری را با اخالل مواجه کرده

آستانه  انداز باالتر از حداست یعنی سطوح نرخ پس بودهها رژیم دوم بر الگو حاکم در بیشتر سال

پذیری باالتر در تواند منجر به قدرت واکنش بیشتر و کششانداز میکه همین باال بودن نرخ پس

توان با توجه به تأثیر مثبت نرخ ارز در این رژیم می کننده شود. بنابراینکننده و تولیدرفتار مصرف

باشد، لذا پذیری صادرات و واردات در این دوران بیشتر از یک مینتیجه گرفت مجموع کشش

نفتی در این  لرنر برقرار بوده و افزایش نرخ ارز منجر به بهبود تراز تجاری غیر -شرط مارشال

های مختلف سازگار با مطالعه چیو و سان است. ضرایب متفاوت نرخ ارز در رژیم دوران شده

( نیز به ترتیب تأثیر مثبت و منفی کاهش ارزش 0222) 9چکدنین( و 2102) باشد. نرایان( می0291)

گرفتن رابطه بین تراز  که غیر خطی در نظر کنند. در حالیپول ملی بر تراز تجاری را تأیید می

(، مطالعه برقی 0291انداز در پژوهش حاضر و مطالعه چیو و سان )پس تجاری، نرخ ارز و نرخ

های مختلف ( منجر به تفاوت ضرایب در رژیم0291) ( و چیو و رن9911) اسکویی و همکاران

  گردید.

طور که در الگوی ها بر تراز تجاری غیر نفتی از نظر آماری معنادار نبوده است. همانتاثیر تحریم

های مورد مطالعه بر بخش نفت و های اعمال شده در سالتراز تجاری کل گفته شد، اغلب تحریم

من رو نتایج الگو اثر معنادار آن بر تراز تجاری را تایید ننموده است. ض از این مشتقات آن بوده،

ای تحت تاثیر های صادراتی و وارداتی غیر نفتی را به گونهکه این اثرات ممکن است بخشاین

                                                           
1. Nadenichek (2000) 



 

 919  ایران در نفتی غیر صادرات خالص و کل تجاری تراز بر اندازپس نرخ ایآستانه تأثیر

ها با اعمال به عنوان مثال تحریم تراز تجاری غیر نفتی تغییری نیابد.قرار داده باشد که مجموعا 

اما از سوی دیگر  ،گرددهای مقداری سبب کاهش حجم صادرات کشور به سایرین میودیتمحد

دهد. افزایش نرخ ارز از یک سو با محدود ساختن دسترسی به منابع ارزی، نرخ ارز را افزایش می

های پذیری کاالهای صادراتی شده و از سوی دیگر منجر به افزایش هزینهمنجر به افزایش رقابت

ای در مورد عدم تواند سبب برآورد چنین نتیجه، میمتفاوتگردد. مجموع این اثرات میتولید 

  نفتی گردد. بر تراز تجاری غیر هاتحریممعناداری اثر 
 

 گیرینتیجه -6

 صحیحگذاری مناسب در حوزه تجارت خارجی و تصحیح تراز تجاری نیازمند شناسایی سیاست

 عوامل موثر بر آن و میزان درست ضرایب اثرگذاری است. بنابراین در تحقیق حاضر تأثیر غیر

انداز و در نفتی با تاکید بر نرخ پس خطی عوامل موثر بر تراز تجاری کل و تراز تجاری غیر

 بررسی شده است. 99۳0-9911ها طی دوره زمانی نظرگرفتن تحریم

و نفتی  تجاری غیر خطی بودن هر دو الگوی تراز تجاری و تراز یرغ، دست آمدهبا توجه به نتایج به

انداز به و با تغییر نرخ پسعدم ثبات ضرایب متغیرها در این دو الگو مورد تایید قرار گرفته است 

اول انداز در رژیم گردد. نرخ پسعنوان متغیر انتقال میزان و گاه جهت تأثیر متغیرها دچار تغییر می

جا که از آن. استدوم دارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری بوده و اثر منفی و در رژیم در هر دو الگ

تواند منجر به بهبود تراز تجاری انداز بیشتر از حد آستانه بوده، افزایش آن میها نرخ پساغلب سال

گذاران اما سیاست نیستگذاری مطرح انداز به عنوان یک ابزار سیاستگردد. هر چند نرخ پس

 آن اثر گذارده و از این طریق تراز تجاری کل و تراز تجاری غیر توانند با تغییر نرخ بهره برمی

شود. دولت انداز مینرخ بهره باالتر سبب ایجاد انگیزه برای پسنفتی را تحت تاثیر قرار دهند. 

گذاری، سبب اندازها به سمت تولید و رفع موانع پیش روی سرمایهتواند با هدایت صحیح پسمی

  رشد تولید و صادرات گردد و تراز تجاری را بهبود بخشد.

نفتی، اثر مثبت بر هر دو نوع تراز تجاری  نرخ ارز حقیقی موثر نیز جز در رژیم اول تراز تجاری غیر

بدین های مختلف و بسته به نوع تراز تجاری متفاوت است. داشته است اما اندازه آن در رژیم

گذاری مناسب با استفاده از ابزار نرخ ارز حقیقی الزم است به اهداف و رژیم ترتیب جهت سیاست

ترین نتایج این مقاله تایید روابط یکی از مهمحاکم بر تراز تجاری در زمان مورد نظر توجه شود. 

خطی در الگوی تراز تجاری است. به منظور اجتناب از هرگونه خطا در برآورد اثرات  غیر
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شده الزم است به تغییر ضرایب در طول زمان و بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد، های اتخاذ سیاست

 توجه گردد. 

ها بر تراز تجاری باشد که تحریمگونه میها بر تراز تجاری نتایج بدینهمچنین در مورد اثر تحریم

تواند نفتی اند. علت نیز مینفتی اثر معناداری نداشته د، اما بر تراز تجاری غیرهستندارای اثر معنادار 

بطه با این متغیر جهت در راهم و وجود اثرات غیرهای اعمال شده علیه ایران بودن اغلب تحریم

  .باشد



 

 919  ایران در نفتی غیر صادرات خالص و کل تجاری تراز بر اندازپس نرخ ایآستانه تأثیر

 و مآخذمنابع 

(. 9911صابر )زاده، و خداوردی .سلمانی، بهزاد .کازرونی، علیرضا .برقی اسکویی، محمدمهدی .9

تجاری ایران، کاربرد رهیافت رگرسیون فازی و  انداز بر ترازبررسی تاثیر نرخ پس"

  .19-01 (:42)۸ رشد و توسعه اقتصادی هایپژوهش. "های توزیعیرگرسیون با وقفهخود

 (.9911زاده، صابر )و خداوردی .سلمانی، بهزاد .کازرونی، علیرضا .برقی اسکویی، محمدمهدی .0

انداز و نرخ ارز موثر واقعی: رویکرد مارکوف به نرخ پس اثرات نامتقارن تراز تجاری نسبت"

  .109-1۳1(: 4)۲۵ تحقیقات اقتصادی. "سوئیچینگ

پایان نامه  ،تراز تجاری ایران با ترکیه بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر (.991۳) پیری، راضیه .9

 ، دانشگاه تبریز.کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

تحلیل واکنش تراز " (.9910و فیضی، سلیمان ) .صالحیان صالحی نژاد، زهرا .حیدری، حسن .4

فصلنامه . "متغیر -تجاری ایران نسبت به تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد پارامتر زمان

  .10-11 (:۳4)۴۱ ژوهشنامه اقتصادیپ

رویکرد غیر خطی اتورگرسیو انتقال مالیم "(. 991۳زمانیان، غالمرضا. و هاتفی مجومرد، مجید ) .۳

(: 91)۸ گذاری اقتصادیسیاست ."ایرانانداز بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی در بررسی اثر پس

910-9۳1 . 

های ارزیابی تاثیر تحریم" (.9911الدین )و حسینی، سید شمس .سادات اخوی، سید محمد .1

  .99-۳2 (:09)۷ یفصلنامه اقتصاد کاربرد. "اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران

ای قیمت نفت بر تراز تجاری دو تأثیر آستانه" (.9919و کریمی، قمری ) .شهبازی، کیومرث .0

  .19-19 (:4)۸ ینامه مدلسازی اقتصادفصل. "جانبه ایران: مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی

  نشر نور علم.ن، ، تهرامداخالت ارزی با نگاهی به اقتصاد ایران(. 9910عزیزی، زهرا ) .1

بررسی عدم ثبات ضرایب در تابع واکنش مداخالت ارزی در اقتصاد " (.9910عزیزی، زهرا ) .1

  .009-922 (:1۳)۵۲ های اقتصادیها و سیاستفصلنامه پژوهش. "ایران

های نرخ ارز حقیقی از مقادیر برآورد میزان انحراف" (.9919) و هادیان، ابراهیم .عزیزی، زهرا .92

ریزی و برنامه پژوهشی -فصلنامه علمی. "تعادلی آن در ایران با استفاده از رگرسیون انتقال مالیم

 .9-00 (:9)۴۷ بودجه

های اقتصادی بررسی اثر تحریم" (.9914و خضری، اوین ) .اصغرپور، حسین .کازرونی، علیرضا .99

 فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. "9909-9910بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 

۵۲(01:) 99-9.  



 

 9911 پاییز وز مستان ،چهارمبیست و  شماره دوازدهم، سال گذاری اقتصادی،سیاست نشریه   914

خطی شهرنشینی بر مخارج بخش  تأثیر غیر"(.9911) و علیزاده، محمد .خندان، ابوالقاسمگل .90

 . 49 -۳1(: 9)۳ ریاقتصاد شه. "عمومی: رویکرد الگوی رگرسیون انتقال مالیم

بررسی " (.9914و حسینی ابراهیم آباد، سیدعلی ) .قائمی اصل، مهدی .مصطفوی، سیدمهدی .99

محیطی در های زیستهای اقتصادی، متغیرهای کالن اقتصادی و آالیندهرابطه علیت تحریم

  .929-901 (:9)۴۴ های اقتصادی سابق()بررسی فصلنامه اقتصاد مقداری. "ایران

تأثیر رابطه مبادله و نرخ ارز " (.9911و شقاقی شهری، وحید ) .عاقلی، لطفعلی .نجارزاده، رضا .94

  .09-920 (:0)۹ های اقتصادیپژوهش. "واقعی بر کسری بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران

15. Arize, A. C. Malindretos, J. and Igwe, E. U. (2017). "Do Exchange 

Rate Changes Improve the Trade Balance: An Asymmetric 

Nonlinear Cointegration Approach". International Review of 

Economics and Finance 49: 313-326.  

16. Bahmani-Oskooee, M. and Kantipong, T. (2001). "Bilateral J-curve 

between Thailand and Her Trading Partners". Journal of Economic 

Development 26(2): 107-118.  

17. Bruno, M. (1979). "Stabilization and Stagflation in a Semi-

Industrialized Economy". In Dornbusch, R. and Frenkel, JA (eds) 

International Economic Policy. Theory and Evidence, Johns Hopkins 

University Press.  

18. Chiu, Y. B. and Ren, R. (2019). "Trade Balance, Savings Rate, and 

Real Exchange Rate: Evidence from China and Its Trading Partners". 

Emerging Markets Finance and Trade 55(2): 351-364.  

19. Chiu, Y. B. and Sun, C. H. D. (2016). "The Role of Savings Rate in 

Exchange Rate and Trade Imbalance Nexus: Cross-countries 

Evidence". Economic Modelling 52: 1017-1025.  

20. Gavin, M. K. (1991). "Terms of Trade, the Trade Balance, and 

Stability: the Role of Savings Behavior". International Finance 

Discussion Papers (No. 397). 

21. Goldberg, L. S. and Wiske Dillon, E. (2007). "Why a Dollar 

Depreciation May not Close the US Trade Deficit". Current Issues in 

Economics and Finance 13(5): 1-7.  

22. Groenewold, N. and He, L. (2007). "The US–China Trade Imbalance: 

Will Revaluing the RMB Help (Much)?". Economics Letters 96(1): 

127-132.  

23. Guitian, M. (1976). "The Effects of Changes in the Exchange Rate 

on Output, Prices and the Balance of Payments". Journal of 

International Economics 6(1): 65-74.  

24. Gylfason, TH. and Schmidt, M. (1983). "Does Devaluation Cause 

Stagflation?". Canadian Journal of Economics 16(4): 641-654.  

25. Ito, T. and Sato, K. (2008). "Exchange Rate Changes and Inflation in 

Post‐crisis Asian Economies: Vector Autoregression Analysis of the 

https://ideas.repec.org/s/fip/fedgif.html
https://ideas.repec.org/s/fip/fedgif.html


 

 91۳  ایران در نفتی غیر صادرات خالص و کل تجاری تراز بر اندازپس نرخ ایآستانه تأثیر

Exchange Rate Pass‐through". Journal of Money, Credit and 

Banking 40(7): 1407-1438.  

26. Krugman, P. and Taylor, L. (1987). "Contractionary Effects of 

Devaluation". Journal of International Economics 8: 445-456. 

27. Luukkonen, R. Saikkonen, P. and Teräsvirta, T. (1988). "Testing 

Linearity against Smooth Transition Autoregressive Models". 

Biometrika 75(3): 491-499.  

28. Nadenichek, J. (2000). "The Japan–US Trade Imbalance: a Real 

Business Cycle Perspective". Japan and the World Economy 12(3): 

255-271. 

29. Narayan, P. K. (2006). "Examining the Relationship between Trade 

Balance and Exchange Rate: the Case of China's Trade with the 

USA". Applied Economics Letters 13(8): 507-510.  

30. Olivei, G. (2000). "The Role of Savings and Investment in 

Balancing the Current Account: Some Empirical Evidence from the 

United States". New England Economic Review 3: 3-14.  

31. Romer, D. (2011). Advanced Macroeconomics, New York, 

McGraw-Hill. 

32. Sun, Y. (2011). "Structural Change, Saving and Current Account 

Balance". International Review of Economic and Finance 20(1): 82-

94.  

33. Teräsvirta, T. (1994). "Specification, Estimation, and Evaluation of 

Smooth Transition Autoregressive Models". Journal of the American 

Statistical Association 89(425): 208-218.  

34. Tsay, R. S. (1989). "Testing and Modeling Threshold Autoregressive 

Processes". Journal of the American Statistical Association 84(405): 

231-240.  

35. Van Dijk, D. D. (1999). Smooth Transition Models: Extensions and 

Outlier Robust Inference, Tinbergen Institute Research Series No. 

200, Rotterdam, Erasmus University Rotterdam.  

36. Van Wijnbergen, S. (1986). "Exchange Rate Management and 

Stabilization Policies in Developing Countries". Journal of 

Development Economics 23(2): 227-247.  

37. Wu, P. C. Liu, S. Y. and Pan, S. C. (2013). "Nonlinear Bilateral 

Trade Balance-fundamentals Nexus: A Panel Smooth Transition 

Regression Approach." International Review of Economics and 

Finance 27: 318-329.  

38. www.CBI.ir. 

39. www.IFS-Certification.com. 

40. www.WDI.Worldbank.org.  

http://www.cbi.ir/
http://www.ifs-certification.com/
http://www.wdi.worldbank.org/


 

Biquarterly Journal of Economic Research                 Vol.12, No.24, Autumn & Winter 2020 

Original Research Article 

 

The threshold effect of saving rates on the trade balance and 

the net non-oil export in Iran 
 

Zahra Azizi1        

Seyedeh Mehrnaz Ghasali2 

 

Received: 10-01-2020                                                           Accepted: 07-10-2020 

 

Introduction: The continuous deficit in the non-oil trade balance in Iran has 

aroused the curiosity of researchers and politicians. Due to its abundant 

natural resources, Iran is heavily dependent on oil export revenues, which is 

not a real productive sector. On the other hand, the global oil market has 

always experienced instability and sharp fluctuations. The dependence of 

foreign exchange earnings in the country on oil exports has caused a drastic 

transfer of these instabilities to the supply of foreign currency and its market 

in the economy. This, in turn, has adversely affected the external sector and 

other macroeconomic variables. This issue has attracted the attention of 

policymakers to adopt policies to eliminate the trade deficit, especially 

without dependence on oil. 

For any acceptable policy in this area, the trade balance function needs to be 

properly identified. Therefore, this study seeks to estimate the trade balance 

and the non-oil trade balance with an emphasis on saving rates and economic 

sanctions by using a nonlinear smooth transition regression model during the 

period of 1978-2017.  

Methodology: In trade balance studies, the three variables of real exchange 

rate, domestic per capita income and foreign per capita income are often 

used as explanations of the trade balance. In this article, in addition to these 

variables, the two variables of saving rate and dummy variables for sanctions 

are considered as effective factors in two separate models for trade balance 

and non-oil trade balance. 

In general, there are various reasons for the effect of savings rate on the trade 

balance, including the direct effects of savings rate on GDP and its indirect 

effects according to the theory of borrowable funds. According to this theory, 

with the increase of the saving rate, the supply of funds increases too, which 

reduces the interest rate. The reduction of interest rates leads to an increase 

                                                           
1- Assistant Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, 

Alzahra University, Tehran, Iran 

Email: z.azizi@alzahra.ac.ir 
2- MA in Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra 

University, Tehran, Iran 

mailto:z.azizi@alzahra.ac.ir


 

Biquarterly Journal of Economic Research                 Vol.12, No.24, Autumn & Winter 2020 

in capital outflows, and, as a result, the demand for domestic money 

decreases. Thus, the depreciation of the domestic currency leads to cheaper 

exports and more expensive imports, which can lead to improved trade 

balance. 

Various studies in recent years have shown that the trade balance model can 

follow a nonlinear process. In this regard, after examining the existence of a 

nonlinear relationship, the Smooth Transition Regression model is used to 

investigate the relationship between savings rate and the other determinants 

of trade balance. Therefore, the following model is estimated in the 

framework of the STR method: 

TB = π´wt + (θ´wt)G(st, γ, c) + ut 

wt = (1, s, y, wy, r, t) 
In this equation, TB is the logarithm of Iran's trade balance, which is 

estimated in both total and non-oil trade balances in the framework of two 

separate models. Also, S is the saving rate, y is the logarithm of the domestic 

per capita real income, wy is the logarithm of the world per capita real 

income, and t is the dummy variables of sanctions (since Iran has always 

been sanctioned in the study period, two dummy variables of moderate and 

strong sanctions are used to measure the level of sanctions). In this equation, 

G(st, γ, c) is a transition function in the STR models, the values of which 

vary between zero and one according to the conditions of the economy and 

determine the nonlinear effect of the variables on the trade balance. 

Results and Discussion: According to the results, the nonlinearity of both 

trade and non-oil trade balance models and the instability of the coefficients 

of the variables in these two models have been confirmed. When the savings 

rate is changed as a transition variable, the amount and sometimes the 

direction of the variables’ effect change too. In the first regime, the saving 

rate in both models had negative effects and, in the second regime, it had 

positive effects on trade balance. Because savings rates have often been 

above the threshold for many years, increasing them can lead to an 

improvement in the trade balance. The real effective exchange rate also had 

positive effect on both except that in the first regime of non-oil trade balance, 

but the magnitude of its effect varied in different regimes depending on the 

type of the trade balance. Thus, for proper policy-making with the real 

exchange rate tool, it is necessary to pay attention to the goals and conditions 

of the trade balance model at the same time. 

The sanctions have had a significant effect on the total trade balance, but 

they have had no significant effect on the non-oil trade balance. The reason 

could be the oil nature of most of the sanctions imposed on Iran. 

Conclusion: One of the most important results of this paper is the 

confirmation of nonlinear relationships in the trade balance model. Therefore, 

in order to avoid any error in estimating the effects of the implemented 

policies, it is necessary to pay attention to the change of coefficients over 
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time and to the conditions of the economy. Increasing savings rates in most 

periods has led to improved trade balance. By properly directing the savings 

to production and removing the barriers to investment, the government can 

increase production and exports and thus improve the trade balance. 

Keyword: Trade balance, Non-oil trade balance, Savings rate, Sanction, 

Smooth transition regression. 
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