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 مقدمه -1

های اقتصادی است و نقشهای عملكرد در هر جاری یكی از مهمترین شاخص حساب تراز

در این رابطه آریستونیك  .نمایدتوسعه اقتصادی ایفا می یگذارهای سیاستمتعددی را در تحلیل

جاری منعكس  حساب حقیقت دارد که تراز اوال اهمیت آن ریشه در این معتقد است 1(2007)

بخش خصوصی  اندازپسمالی و  و به وضعیت تراز است اندازپسگذاری به کننده نسبت سرمایه

جاری  حساب شوند، بسیار نزدیك است. ثانیا ترازکه از عواملی اصلی رشد اقتصادی محسوب می

دهنده مجموع معامالت افراد داخلی با کشور برابر تفاوت بین صادرات و واردات است و نشان

كامل تدریجی جاری ت حساب که تراز جادمات است. ثالثا از آنخارجیان در بازار کاالها و خ

جاری  حساب کند لذا ترازذخایر کشور از خالص مطالبات از کشورهای جهان را تعیین می

گذاران سازد. به همین دلیل سیاستای افراد داخلی و خارجی را منعكس میتصمیمات بین دوره

جاری جهت تعیین سطح مطلوب آن دارند و  حساب سعی در تشریح نوسانات و حرکات تراز

جاری از طریق ابزارهای سیاستی  حساب بدنبال تغییر جهت رسیدن به تعادل در ترازهمچنین 

 هستند. 

 افق اقتصادی، آزادسازی گسترش آن دنبال به و 2ودز برتون سیستم واژگونی بااز طرف دیگر، 

 طول در نفتی هایشوك وقوع. یافت تغییر داریمعنی طوره ب کشورها از بسیاری هایپرداخت تراز

 همچنین. منجرگردید کشورها تمام در جاری حساب هایتعادل عدم افزایش به تقریبا 1970 دهه

 بوده همراه کشورها طول در جاری حساب تغییرات افزایش با جهان در سرمایه سریع تحرك

 عدم مشاهده نمود کشورها جاری حساب روند بررسی باای ( در مطالعه2004) 3ادوارز. است

از نوسانات باالیی برخوردار  1974-85 یهاسال بین کشورها اغلب در جاری حساب هایتعادل

 داده رخ 1999-2003 یهاسال بین کشورها از برخی جاری حساب واژگونی همچنین و بوده

 باز کالن اقتصاد در مهم موضوعات از یجار حساب تراز کنندهنییتع عوامل اساس نیا بر. است

 را بیرق یالگوها انیم تفاوت دتوانمی یتجرب لیتحل و هیتجز كی نیبنابرا. گرددمی محسوب

 بلندمدت و مدتکوتاه در یجار حساب تراز کنندهنییتع عوامل ییشناسا. مورد ارزیابی قرار دهد

 عدم لیدل به ریاخ دهه دو طول در نیا بر عالوه. است برخوردار ییباال یگذاراستیس تیاهم از

  توجه گذاراناستیس و اقتصاددانان کشورها، یجار حساب در یجهان یناگهان و بزرگ هایتعادل

                                                           
1. Aristovnik (2007) 
2. Bretton Woods System 
3. Edwards (2004)   
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 .اندداشته یجار حساب مباحث سمت به یشتریب تیاهم و

 از متاثر رههموا که است سرگذاشته پشت را یمتعدد هاینشیب و فراز زین رانیا جاری حساب

 بوده خارجی تجارت عرصه در تحوالت و ارز نرخ خام، نفت جهانی بازار یمنف و مثبت تحوالت

 همواج مشكل با یحد تا امر نیا المللیبین یهامحدودیت به توجه با ریاخ یهاسال در البته. است

 جاری حساب آینده پیرامون اقتصاددانان هایبینیپیش و آماری حقایق به توجه با لذا. است شده

 جاری، حساب تراز ترلکن جهت خاصی هایمكانیزیم و تمهیدات بایستمی رسدمی نظره ب کشور

 حاضر مقاله رد لذا. شد خواهد میسر کاربردی مطالعه یك قالب در مسلما امر این که نمود طراحی

 موثر عوامل تحلیل و تجزیه به اقتصادسنجی روش قالب در رانیا یتجار عمده یشرکا انتخاب با

 نیا بر. شودپرداخته می رانیا با آن سهیمقا و ییایآس منتخب کشورهای جاری حساب تراز بر

 بخش در یتجرب مطالعات. گرددمی اشاره ینظر یمبان دوم بخش در مقدمه از بعد ادامه در اساس

 و هیتجز و نیتخم شناسیروش و رهایمتغ الگو، یمعرف به مقاله چهارم بخش. گرددمی ارائه سوم

  .گرددمی اشاره یرگیجهینتو  بندیجمع پنجم بخش در تینها در و پردازدمی الگو لیتحل
 

 مبانی نظري -2

 و نزییک ك،ینئوکالس هایدیدگاه رینظ یمتعدد اقتصادی کالن نظری الگوهای زمان، طول در

 طرح و زمان گذشت با البته .است گرفته شكل جاری حساب کسری نییتب برای ییكاردویر

 برای الزم نظری ینمبا طوری کهه ب شدند ترکامل و تردهیچیپ نظری الگوهای دتر،یجد طیشرا

 وجود، نیا با. گردید فراهم تریکامل وهیش به اقتصادی گذاریاستیس و جاری حساب رفتار نییتب

. رسدیم نظر به توجه قابل نجایا در نكته دو 1(2003( و چین و پراسد )2010(، ینگ )2018وو )

 نظر اتفاق هم با جاری حساب کسری هایبینیعوامل موثر و پیش مورد در اقتصاددانان اول،

 به آن کاروساز یخارج بخش بر یمال هایکسری رگذارییتاث شپذیر صورت در دوم،. ندارند

 نظری هایدگاهید از فراتر عمل صحنه در مربوط هاییدگیچیپ که نحوی به ست،ین روشن یسادگ

 میتقسعمده  گروه دو به توانمی را جاری حساب کسری با مرتبط نظری الگوهای .است محض

 یمبان از و شده بنا کالن اقتصاد هایتئوری اساس بر که هستند ییالگوها اول، دسته: نمود

 مشهور الگوی و متعارف الگوی. ستندین برخوردار خرد اقتصاد هایتئوری اساس بر یمستحكم

ه و توسعه یافتند ب شده ترکامل زمان گذشت با که دنریگیم قرار گروه نیا در 2نگیفلم -ماندل

                                                           
1. Wu (2018), Yang (2010), Chin and Prasad (2003) 
2. Mundell-Feleming 
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 از دوم، دسته الگوهای. باشندمی اقتصاد در دیجدو تحوالت  طیشراقادر به تشریح  که طوری

 و اقتصادی عوامل یابینهیبه رفتار اساس بر و برخوردارند خرد اقتصاد در تریقوی نظری ادهاییبن

 دتریجد اول، دسته الگوهای به نسبت الگوها نیا. اندشده استخراج ایدوره نیب ودیق به توجه با

  .اندگرفته قرار نیمحقق توجه مورد شتریب ریاخ دهه دو یط که طوریه ب بوده
 

 متعارف الگوي -2-1

 ،این الگو اشاره نمود. در (1974) 1فلدشتاین نیمارتی الگوبه  توانمیدر رابطه با الگوهای متعارف 

 به S و I آن در کهقرار دارد.  S-I =X-M اتحادمبتنی بر  جاری حساب تعادل عدم جادیا منبع

 خدمات و کاالها واردات و صادرات بیترت به M و X و اندازپس و گذاریهیسرما بیترت

 اندازپس با سهیمقا در یداخل گذاریهیسرما مازاد با دیبا جاری حساب کسری نیبنابرا. باشندمی

 .نمود نویسیباز SP+SG-I=X-Mصورت ه ب توانمیفوق را  اتحادبنابراین . باشد همراه یداخل

 افزایش. است دولتی بخش اندازپس و خصوصی بخش اندازپس ترتیب به SGو  SPکه در آن 

جبران  بخش خصوصی اندازپس افزایش با دولت، اگر اندازپس کاهش یعنی بودجه، کسری

 در عالوه به. خواهد شد منجر خارجی کسری در کاهش یا گذاریسرمایه کاهش به نشود،

 گذاریتقاضای سرمایه نسبت به کل اندازپس در کاهش موجب بودجه کسری متعارف، رویكرد

 باعث خارجی سرمایه ورود با تشویق حقیقی بهره نرخ شود. افزایشمی واقعی بهره نرخ افزایش و

 و یافته کاهش صادرات و افزایش واردات ترتیب بدین حقیقی خواهد شد. ارز نرخ افزایش

 . یابدخارجی افزایش می تراز کسری
 

 الگوي پولی  -2-2

 در. دارد وجود ،جاری حساب تراز ترعمومی طور به و تجاری تراز مطالعه برای متعددی هایروش

 اتحاد از الگو این توضیح برای. شودمی ارایه هاپرداخت تراز به راجع کلی نظریه یك پولی، روش

𝛥𝐹𝑅 = 𝑋 − 𝐼𝑀 + 𝐹 + 𝐾 = 𝛥𝑀 − 𝛥𝐷 طبق رابطه گرددمی استفاده هاپرداخت تراز .

به اضافه خالص درآمد ( IM)منهای واردات کاال و خدمات  (X) فوق، صادرات کاال و خدمات

جاری. تحت رژیم  حساب برابر است با مازاد تراز (F) های خارجیگذاریارزی حاصل از سرمایه

برابر است با تغییرات  (K) سرمایهجاری و مازاد حساب  حساب ارز ثابت، جمع مازاد تراز نرخ

و  (ΔFR) ذخایر ارزی. تغییرات حجم پول برابر است با جمع تغییرات ذخایر ارزی سیستم بانكی

                                                           
1. Feldstein, Martin (1974) 
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برابر است با  Δ𝐷و  Δ𝑀. بنابراین تفاضل بین 𝛥𝐷های سیستم بانكی تغییرات در حجم دارایی

 𝛥𝑀 که جاآن ازالمللی. های بینتپرداخ تغییرات ذخایر ارزی، که این خود برابر است با تراز

)یا  𝛥𝐹𝑅 تقریبی برای تغییرات عرضه پول است، بنابراین 𝛥𝐷 تقریب تغییرات تقاضا برای پول و

 ها( نمایانگر تعادل بین عرضه و تقاضای پول داخلی است. در نگرش پولی به ترازپرداخت تراز

جاری، رابطه عرضه و  حساب استراتژیك در تعیین ترازالمللی، مكانیسم اصلی و های بینپرداخت

ها فقط شامل بازار پول باشد و . چنانچه بازار داراییگرددمیها محسوب تقاضا در بازار دارایی

های داخلی باشند، عرضه و تقاضا در بازار پول به های خارجی جایگزین کامل برای داراییدارایی

 شود. افزایش حجم پول داخلیالمللی تبدیل میهای بینرداختپ رابطه اساسی نگرش پولی به تراز

گردد. بودجه دولت(، موجب افزایش عرضه پول نسبت به تقاضا می )از طریق پولی کردن کسری

ه شده بهای خارجی های داخلی نسبت به قیمتتعادل در بازار پول موجب افزایش قیمت این عدم

بافرض ثابت بودن نرخ ارز،  1(PPP) بر اساس نظریه برابری قدرت خرید ،که این تغییر طوری

گردد. از طرف دیگر با فرض شناور بودن نرخ ارز، موجب تعدیل موجب کاهش ذخایر ارزی می

در این  که جااز آنشود. جاری( می حساب )و یا تراز تجاری نرخ ارز و ایجاد تعادل در تراز

داخلی و پول خارجی( است، اضافه عرضه در  بادوام )پول یکاال ارز قیمت نسبی دو نگرش، نرخ

  .یابدگردد و بنابراین قیمت آن کاهش میبازار پول داخلی موجب تغییر در عرضه نسبی آن می
 

 ايالگوهاي بین دوره -2-3

تحاد اگیرد. تحلیل از جاری مورد بررسی قرار می های حسابدر این بخش دیدگاه نظری پویایی

  .شوددرآمد ملی در یك اقتصاد باز شروع می
 

𝑄𝑡 ≡ 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝑋𝑡 − 𝑀𝑡 + 𝐹𝑡      (1)  
 

، مخارج (GNP) به ترتیب عبارتند از درآمد ملی 𝐹𝑡و  𝑄𝑡،𝐶𝑡،𝐼𝑡،𝐺𝑡،𝑋𝑡،𝑀𝑡 که طوریه ب

 گذاری ناخالص، مخارج دولتی، صادرات کاالها و خدمات، واردات کاالها ومصرفی، سرمایه

Xtکه  جاهای خارجی کشور در زمان. از آنپرداختی به خالص دارایی خدمات و بهره − Mt +

Ft صورت زیر بازنویسی نمود:ه توان ب( را می1جاری است لذا معادله ) معادله حساب 
𝑄𝑡   ≡ 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝐶𝐴𝑡       (2)  

                                                           
1. Purchasing Power Parity 
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𝐶𝐴𝑡 ≡ 𝑄𝑡−𝐶𝑡 − 𝐼𝑡 −  𝐺𝑡       (3)  

𝐶𝐴𝑡 ≡ 𝑆𝑡 − 𝐼𝑡        (4)  
 

𝑆𝑡 که طوریه ب ≡ 𝑄𝑡−𝐶𝑡 − 𝐺𝑡جاری عبارت  شود حسابکه مشاهده می طور. بنابراین همان

جا بر روی آن تاکید گذاری ملی. متغیری که در اینملی و سرمایه اندازپساست از تفاوت بین 

ای مورد مطالعه دوره در دو بعد الگوهای ایستا و بین توانمیاست. لذا  (Ct) گردد مصرف کلمی

(، 1997دیبوگلو )) استسازی رفتار مصرفی قرار داد. تفاوت اصلی بین این دو الگو در مدل

 -عنوان الگوی درآمده برخالف تصمیم مصرفی کینزی که عموما ب .1((2002کافمن و همكاران )

تصمیمات مصرفی را  2ایاساس روش بهینه بین دوره نگر بری آیندههابنگاهمخارج معروف است، 

 . 3نماینداتخاذ می

 و بویتر 4(1981) توسط ساکز ،جاری ای حسابزیر بنای تئوری مبتنی بر رهیافت بین دوره

قرار گرفته است. مورد مطالعه  6(1995) یافته آن ابسفلد و روگفو الگوی توسعه 5(1981)

برخی از  در . از یك طرفگرددمیای در دو جهت دنبال دوره کاربردهای تجربی الگوهای بین

 متعددهای ای مبتنی بر روشسعی در فراهم آوردن شواهد تجربی برای الگوهای پایهمطالعات 

(. از طرف دیگر برخی از 7(2006) ، نیسون و روگرز(2000) برگین و شفرین)بوده است آزمون 

ه کالن اقتصادی با دکننتعیینجاری و عوامل  به بررسی رابطه بلندمدت بین حساب نیزمطالعات 

. 8((2003) (، چین و پراسد1996) دبل و فاروقی) نداهرویكردهای متعارف اقتصادسنجی پرداخت

  .استمقاله حاضر مبنی بر رویكرد دوم 

صادرات کشور مورد بررسی قرار  صورت ترازه جاری مبتنی بر رهیافت کشش ب در ابتدا، حساب

 های حسابمرکز توجه پویاییکننده، نسبی جهانی و عوامل تعیینهای گرفت. در نتیجه قیمت

و به  تایید شواهد تجربی ارائه نمود های مطلوبی را دربینیجاری قرار گرفت. این رویكرد پیش

جاری را مورد توجه  حساب مدت نرخ ارز در ترازدلیل ماهیت تعادل جزئی تنها الزامات کوتاه

دلیل تاکید بر تجارت کاالیی و عدم توجه به سایر بازارها، رویكرد کشش  اما به است قرار داده

                                                           
1. Dibooglu (1997), Kaufmann (2002) 
2. Intertemporally Optimal Way 

 ای اشاره نشده است.جهت تلخیص در مطالب، مراتب بسط الگوهای بین دوره .3

4. Sachs (1981) 
5. Buiter (1981) 
6. Obstfeld & Rogoff (1995) 
7. Bergin and Shefrrin (2000), Nason and Rogers (2006) 
8. Debelle and Faruqee (1996), Chinn and Prasad (2003) 
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با محدودیت را نداشته و جاری  های بلندمدت و تعادلی حسابجهت تبیین موقعیتنایی الزم اتو

 باشد.مواجه می

و  (S) اندازپسصورت تفاوت بین ه را ب( CA) جاری ای، حسابدوره لذا رویكرد بین

کننده این دو متغیر و به تشریح عوامل تعیین است در نظر گرفته، (CA=S-I) ،(I) گذاریسرمایه

گذاری و سرمایه اندازپسدر این روش تصمیمات  .پردازدمیجاری  جهت تبیین رفتار حساب

طوری که رفتار ه ، باستمحاسبات و مقادیر آتی و متنوعی از عوامل کالن اقتصادی مبتنی بر 

گذاری مورد بررسی و سرمایه اندازپسای مصرف، دوره تصمیمات بینجاری در قالب  حساب

که چه حسب این های مالی و تجاری برهای جریاناین رویكرد به ترکیب نگرش گیرد.قرار می

و  اندازپسر قرار داده و این عوامل چگونه بر تصمیمات یتحت تاثهای نسبی را عواملی قیمت

 ایهای پایهعالوه بر این، در نگرش ((.1995) )ابسفلد و روگف پردازدمیگذاری موثرند، سرمایه

ی اقتصادی هاکننده تكانهخنثیکننده و جذبعنوان ه بجاری  ای، حسابدوره رهیافت بین و اولیه

در صورت وجود را هموارسازی مصرف و حداکثرسازی رفاه  شرایط که طوریه ب شدهتلقی 

  سازد.میفراهم  مالی و تولید خالص،های موقتی در جریان شوك

تجاری متناوب های جاری در سیكل که الگوی درآمد دائمی در تشریح حرکات حساب در حالی

کمتر در توسعه  ،کلی دورنمای هموارسازی مصرف طوره باما از اهمیت باالیی برخوردار است، 

 توانمیلذا از این الگو  است. همورد توجه قرار گرفتآن جاری پایدار و روندهای آتی  حساب

گذاری و مراحل توسعه اقتصادی در الگوی درآمد جاری، سرمایه جهت تشریح رابطه بین حساب

که مراحل توسعه اقتصادی  نددای معتقبه ویژه طرفداران رویكرد بین دوره دائمی استفاده نمود.

عنوان مثال در یك اقتصاد به  آید.می رجاری به شما حساببلندمدت ن رفتار یعامل مهمی در تبی

باشد، با فرض دسترسی به باز کوچك که از سطح پایینی از سرمایه و درآمد برخوردار می

جاری مواجه شده اما نرخ بلندمدت  کسری حساببا و کسب سرمایه، بازارهای سرمایه جهانی 

تولید نهایی از طرف دیگر در طی دوره تعدیل، با افزایش  گیرد.در سطح پایدار قرار میمصرف 

ای را به سمت داخل تشویق نموده و بدهی خارجی های سرمایهنسبتا باالی سرمایه، ورود جریان

گونه که رشد تولید در سطح بلندمدت افزایش یافته و بازدهی در نهایت همان یابد.افزایش می

سمت  )به جاری به سمت شرایط تعادلی ، حسابگرددمیمایه به سمت دنیای خارج همگرا رس

که خالص صادرات به اندازه کافی با مازاد مواجه شده تا قادر به  طوریه ب کندصفر( میل می

 .باشد، های قانونی بر بدهی خارجی انباشتهپرداخت بهره
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د به توانمیدت حال رشد، رشد بلندم که برای اقتصادهای در دهدمیای نشان دوره رویكرد بین

تا  ،ندمدتصفر در سطح وضعیت پایدار و بل جاری غیر با تراز حساب مواجه شدن احتمال دلیل

د فراتر توانمیخارجی ن هایداراییموجودی خالص  که با فرض آن حدی پیچیده و بغرنج گردد.

 که مستلزم آن است (GDPجاری )نسبت به  سطح حساباز رشد اقتصاد در کل دوره باشد، 

ی حساب جارکه با فرض آنبه ویژه،  خارجی تعیین گردد. هایبدهیکننده خالص بعنوان تثبیت

(CA )برابر با تغییر در خالص دارایی خارجی (NFA )ر و بلندمدت باشد در شرایط تعادل پایدا

  خواهیم داشت:
 

𝐶𝐴

𝑌
= 𝑔.

𝑁𝐹𝐴

𝑌
        (5)  

 

𝑔 که طوریه ب =
∆𝑌

𝑌
بلندمدت، رابطه که در فرآیند انتقال به شرایط تعادلی  طوریه ب .است 

 عالوه بر این، اگر روندهای نرخ ارز حقیقی .1گیردمذکور تحت تاثیر سایر عوامل متعدد قرار می

 Y و NFAتغییرات بلندمدت نرخ ارز را به ازای مقادیر متفاوت  gوجود داشته باشد، فاکتور نسبی 

حسب عواملی که  بر توانمیکننده را ، عوامل ساختاری تعییندر نتیجه .دهدمیمورد ارزیابی قرار 

به  ، بیان نمود.دهدمیتحت تاثیر قرار موقعیت خالص دارایی خارجی مطلوب را در بلندمدت 

حسب عوامل  برجریان  -از نقطه نظر رابطه ذخیره توانمیعبارت دیگر مراتب مذکور را 

بایست توجه این می عالوه بر .مورد ارزیابی قرار دادگذاری و سرمایه اندازپسرفتار کننده تعیین

 NFAو  حساب جاریدر رابطه بین نمود تفاوت سیستماتیكی بین کشورهای بدهكار و طلبكار 

ای هبه شوك حساب جاریمعتقدند که نوسانات  2(2000) در این رابطه کرای و ونترا وجود دارد.

این دو محقق، تحت  بستگی دارد. هاداراییخارجی به کل  هایداراییدرآمدی موقتی به سهم 

تابعی از  ،به شوك موقتی درآمدی حساب جاریشرایط برخی مفروضات، نشان دادند که واکنش 

این  باشد.می هاداراییخارجی نسبت به کل  هایداراییسهم  ومبتنی بر شوك  اندازپسافزایش 

در  حساب جاریهای درآمدی مطلوب منجر به کسری شوكگر آن است که قاعده جدید بیان

همچنین ابسفلد و  .گرددمیطلبكار در کشورهای  حساب جاریکشورهای بدهكار و مازاد 

در سطحی باالتر از سطح دائمی )تعادل ( معتقدند که اگر نرخ بهره حقیقی جهانی 1998) روگف

پایدار( قرار گیرد، مازاد حساب جاری باالتر از سطح متعارف برای کشورهای طلبكار قرار 

                                                           
1. Calderon (2000) 
2. Kraay and Ventura (2000) 
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انداز فراتر از حد متعارف قرار دارند، به درآمدهای ها از سطح پسدلیل آن که بنگاه گیرد و بهمی

ی معكوسرفتار این فرآیند برای کشورهای بدهكار کر است ذالزم به گردد. باال در آینده منجر می

  .دهدمی از خود نشان

 فتارربیین نقش مهمی را در تدارد که نرخ ارز حقیقی ای اشاره میدوره بین تهمچنین، رهیاف

ی رخ حقیقایش ارزش نبه ویژه افز دارد. اندازپسدر بلندمدت از طریق میل نهایی به  حساب جاری

که  یطوره ب دهدمیارز، قدرت خرید از کاالی وارداتی را برحسب درآمد جاری و آتی افزایش 

زایش این اثر منجر به اف .گرددمیی داخلی هابنگاهپولی و مالی  هایداراییمنجر به افزایش 

را فراهم  حساب جاریکاهش در تراز  شده و به تبع آن اندازپسمصرف و کاهش تمایل به 

  .سازدمی

 دارد رویكردای اشاره میدر نهایت در صورت عدم تحرك سریع سرمایه، رهیافت بین دوره

بایست یمرا ه با تاکید بر عوامل موثر و متقابل بر حساب سرمای حساب جاریکننده عوامل تعیین

ه ک ات کشورید توسط خصوصیتوانمیدر اقتصاد باز  ه. حساب سرمایمورد ارزیابی قرار داد

دن بو زبه عنوان مثال درجه با سازد، تشریح گردد.های کالن اقتصادی را منعكس میسیاست

بیات، بر اساس ادای باشد. انتخاب سیاستی نظیر رژیم تعرفهدهنده د نشانتوانمیتجارت خارجی 

ی یه خارجسرما تمایل به جذب بیشتر بودن تجاری باالتری برخوردارند کشورهایی که از درجه باز

 هنتیجر د دارد. حساب جاریسهم بسزایی در کسری  و دارندارج نسبت به درآمد خجهت تامین م

اب حسی در های باالترباشد احتماال با عدم تعادلا باز میکشورهایی که حساب سرمایه آنان نسبت

مات ین الزاهمترمیكی از  بنابراین درجه باز بودن تجاری دارند.برخورنسبت به سایر کشورها  جاری

 .گرددمیمحسوب  حساب جاریمدت جهت تشریح موقعیت کلی در بلند
 

 مطالعات تجربی -3

کننده و مطالعات نظری و تجربی پیرامون عوامل تعیینای در در طول دهه گذشته توسعه فزاینده

دادی در ادبیات ناشی از تعامالت تجاری و تجاری مشاهده شده است. چنین رخ های ترازپویایی

دنبال آن آبسفلد و ه و ب (1981) 1باشد. در این رابطه اولین بار ساکزمالی در یك اقتصاد باز می

تجاری را مورد بررسی قرار دادند. تمرکز  ای در ترازرهدورویكرد بین 2(1996 ،1995) روگف

                                                           
1. Sachs (1981) 
2. Obstfeld and Rogoff (1995, 1996) 
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ترین بیان، این در ساده .2است 1ایدوره تجاری عمدتا بر الگوهای بین اصلی ادبیات مرتبط با تراز

توسط بنگاه و خانوار جهت هموارسازی جریان مصرف در طول  اندازپسسازی رویكرد بر بهینه

طور موقت ه عنوان مثال یك اقتصاد باز کوچك را در نظر بگیرید که به باشد. بزمان، متمرکز می

بایست جهت هموارسازی مصرف اقدام به با کاهش در تولید مواجه شده است. در این حالت می

گردد. تجاری منجر می های مالی خارجی نماید که به تبع آن به کسری در ترازاستقراض از بازار

های گذاری، نرخی در ادبیات اقتصاد در مسیرهای متعددی شامل سرمایهادوره های الگوی بینپایه

ای از در این بخش خالصه .3یافته است مبادله و حتی سیاست پولی توسعه قابل بهره، کاالهای غیر

در پژوهشی  4(2015) گردد. گریگوریاننظریات و شواهد تجربی پیرامون موضوع تحقیق ارائه می

تجاری ارمنستان با استفاده از روش همجمعی جوهانسن و الگوی  تراز J به بررسی اثر منحنی

 . نتایج رابطه منفی بین نسبت ترازپرداخت 2000-2010فصلی  هایدادهتصحیح خطا مبتنی بر 

. همچنین نتایج توابع دهدمیمورد تایید قرار  را تجاری و نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت

ای در مطالعه 5(6201) . کروکماز و بیلماندهدمیرا مورد تایید قرار  Jآنی فرضیه  العملعكس

ای مبتنی بر تئوری علیت با استفاده از روش آزمون مرحله 2003-2011 فصلی هایدادهمبتنی بر 

 مورد تایید قرار دادند. را در دو سطح جمعی و صنعت Sتجاری برای ترکیه فرضیه منحنی  تراز

صنعت در چین و استرالیا مبتنی بر  19ای به بررسی تجارت دوجانبه بین ه( در مطالع2018) 6ویو

هم در را  Jو پدیده منحنی  پردازدمی 1990-2016روش همجمعی جوهانسن طی دوره زمانی 

 13. نتایج حاکی از آن است که تنها در دهدمیمدت و هم در بلندمدت مورد ارزیابی قرار کوتاه

صنعت  4و تنها  گرددمیمدت مشاهده در کوتاه Jصنعت مورد مطالعه پدیده منحنی  19صنعت از 

ای به در مطالعه 7(2019)آلساندریام و هورچ دهند. مدت مورد تایید قرار میبلند این فرضیه را در

 1979-2015فصلی  هایدادهحقیقی در آمریكا مبتنی بر  تجاری و نرخ ارز های ترازبررسی پویای

ه د بکنتجاری ایفا می تنظیم تراز در مشاهده نمودند که نرخ ارز حقیقی نقش کلیدی راپرداختند و 

  گیرد.مورد تایید قرار می Sو Jدو پدیده منحنی  که هر طوری

                                                           
1. Intertemporal Models 
2. Bussiere (2004) 
3. Bergin and Sheffrin (1999) 
4. Grigoryan (2015) 
5. Korkmaz and Bilman (2016) 
6. WU (2018) 
7. Alessandriam and Horag (2019) 
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ت دو جانبه خ ارز بر تجارمدت و بلندمدت نربه بررسی اثرات کوتاه (1396) فرزام و همكاران

ر حقیقی ب که اثر نرخ ارز دهدمی. نتایج نشان پرداختندایران و شرکای عمده اروپایی و آسیایی 

 سیاییآمعنی و برای شرکای تجاری تجاری در بلندمدت برای شرکای تجاری منفی و بی تراز

خطی  ثر غیربه بررسی ا ای( در مطالعه1397) معنی برآورد شده است. فعالجو و نظریمثبت و بی

 هر دورمالیم دتقال نابا استفاده از رویكرد ان آنان. پرداختندتجاری ایران  نرخ ارز واقعی بر تراز

گر آن است که ت و بیانخطی اس تجاری غیر ارز بر تراز اثر نرخ دادند کهنشان  1360-95زمانی 

 اخلی برالص دناخ نرخ رشد تولید بودن اقتصاد و اثرگذاری متغیرهای نرخ واقعی ارز، درجه باز

  تجاری به نوع رژیم ارزی بستگی دارد. تراز
 

 سازي و متدولوژي اقتصادسنجیالگو -4

-اندازپسگردد همان روش تراز رویكردی که در این بخش از مقاله برای الگوسازی استفاده می

است. در الگوسازی از مطالعات  حساب جاریای دوره گذاری و همگام با روش بینسرمایه

استفاده  1(2010) ( و ینگ2003) ( و چین و پراسد1996) متعددی به ویژه مطالعه دبل و فاروقی

جاری در ایران و کشورهای منتخب  حساب کننده ترازاین اساس عوامل تعیین شده است. بر

 گردد.صورت فرم عمومی زیر تصریح میه آسیایی ب
 

𝐶𝐴 = 𝑓(𝑛𝑓𝑎, 𝑜𝑝𝑒𝑛, 𝑟𝑒𝑒𝑟, 𝑦, 𝑦∗)                                             (6  )  

 

های : خالص دارایی𝑛𝑓𝑎 داخلی، ناخالص جاری به تولید حساب : نسبت تراز𝐶𝐴که  طوریه ب

: 𝑦 حقیقی، موثر ارز : نرخ𝑟𝑒𝑒𝑟 بودن اقتصاد، : درجه باز𝑜𝑝𝑒𝑛 ناخالص داخلی، خارجی به تولید

گیری اساس تولید حقیقی ایاالت متحده اندازه ، که بر: تولید خارجی∗𝑦 تولید ناخالص داخلی،

جاری کشورهای آسیایی وجود دارد  حساب اگرچه مطالعات متعددی در رابطه با تراز .شده است

طور خاص اکثر این مطالعات بر ه کشوری است. ب اما بیشتر مطالعات در چارچوب مطالعات بین

ی مقطعی و پانل استوار است. محدودیت عمده چنین مطالعاتی آن است که نتایج تنها یك هاداده

جاری  کند و تنها قادر به تشریح متوسط رفتار حسابهای آسیایی را بیان میتصویر کلی از اقتصاد

( VAR) د. بر این اساس در این بخش با استفاده از روش رگرسیون برداریباشمی هادر این اقتصاد

دهد به بررسی ها را در طول زمان نشان میجوسیلیوس که پویایی-و روش همجمعی جوهانسن

                                                           
1. Yang (2010) 
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پرداخته جاری برخی از مهمترین شرکای تجاری منتخب آسیایی  حساب کننده ترازعوامل تعیین

و سپس در قالب الگوی تصحیح  گیردقرار می لذا ابتدا روابط بلندمدت مورد بررسی. شودمی

گردد و در نهایت با استفاده از تجزیه تشریح می مدتکوتاهروابط ( VECM)رداری خطای ب

 گیرد.ای مورد بررسی قرار مینمونه های برونآنی پویایی العملو توابع عكس( VDCS) واریانس

انتخاب کشورها جهت مقایسه با ایران با توجه به اهمیت تجارت صورت پذیرفته است. الزم به 

در انتخاب کشورها موثر نیز فصلی  هایدادهذکر است که عالوه بر مالحظات مذکور، دسترسی به 

و مبتنی بر  اندشده جنوبی انتخابباشد که در این رابطه کشورهای ایران، چین، هند و کرهمی

. الزم به ذکر است دامنه ندامورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 1360-1395 ی فصلی از سالهادهدا

مورد  هایدادهباشد. مجموعه متفاوت می هادادهزمانی کشورها در طول نمونه به دلیل دسترسی به 

 جهانی بانك المللیبینو آمارهای مالی  (WDI) های توسعه جهانینیاز از پایگاه اطالعاتی شاخص

(IFS)  مرکزی استخراج شده است.  اقتصادی بانك هایدادهو برای اقتصاد ایران نیز از مجموعه

  .گرددمیدر ادامه به معرفی متغیرها و اهمیت تئوری و تجربی آن اشاره 

های خارجی نسبت به صورت خالص داراییه این متغیر ب: (nfa) های خارجیخالص دارايی

با یك وقفه استفاده شده است. علت استفاده از وقفه مرتبه اول این متغیر به داخلی  ناخالص تولید

اساس رویكرد جذب و روش  جاری است. بر زایی این متغیر با حسابخاطر اجتناب از درون

جاری است لذا از مهمترین متغیرهای  حساب بخشی از تراز nfaکه  جاای از آندوره الگوی بین

جاری را از دو کانال تحت  های خارجی، حسابگردد. خالص داراییکننده محسوب میتعیین

نظر  خارجی باالیی برخوردارند از نقطه هایی که از سطح داراییدهد. اوال اقتصادتاثیر قرار می

ای خارجی تاثیر مثبتی بر افزایش در درآمدهای سرمایه ،گذاریسرمایه -اندازپسرویكرد تراز 

جاری و  در رژیم شناور ارزی انتظار بر این است که مجموع حسابجاری دارد. ثانیا  حساب

 استهای خارجی مواجه لذا اقتصادی که با سطح باالیی از دارایی ،سرمایه برابر صفر گردد حساب

جاری مواجه باشد. بنابراین رابطه منفی  بایست برای یك دوره نسبتا طوالنی با کسری حسابمی

های استاندارد اقتصادکالن باز اثر اول نیز الب الگوغاست. اما در  جاری برقرار و حساب nfaبین 

بر  nfaگذاری نظر مطالعات تجربی نیز اثر تر خواهد بود. همچنین از نقطهاحتمال وقوع آن شدید

 . 1جاری از کانال اول بیشتر است حساب

                                                           
 ( اشاره نمود.2008( و لی و همكاران )2003توان به مطالعات چین و پراسد ). به عنوان مثال می1
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 به تولیدصورت مجموع صادرات و واردات نسبت ه این متغیر ب :(open) بودن اقتصاد باز

بودن  داخلی محاسبه شده است. الزم به ذکر است که این متغیر نه تنها معیاری برای باز ناخالص

جاری را تحت تاثیر  های کالن اقتصادی است که حسابدهنده برخی از سیاستتجاری بلكه نشان

، انتقال المللسازی تجارت بین هایی نظیر میزان آزاددهد. این شاخص حاکی از ویژگیقرار می

های خارجی از طریق درآمدهای صادراتی است. همچنین این تكنولوژی و توانایی پرداخت بدهی

گردد را نیز های تجاری که مانع ورود جریان کاالها و خدمات از خارج میمتغیر محدودیت

های نامناسبی برای های تجاری شدید، عالمتکند. لذا اقتصادی با محدودیتگیری میاندازه

های پایین شرایط که اقتصاد با درجه محدودیت صورتی سازد. درگذاران خارجی فراهم میرمایهس

بودن تجاری رابطه  بنابراین میزان باز .1نمایدگذاران خارجی ایجاد میایهمناسبی را برای جذب سرم

  ر دارند.جاری دارد. در این رابطه شواهد تجربی پیرامون این اثر معكوس اجماع نظ منفی با حساب

جاری را تحت تاثیر  حساب های متعددی ترازاز کانال این متغیر (:reer) نرخ ارز موثر حقیقی

 reer فلمینگ، افزایش در -اساس رهیافت کشش و مبتنی بر الگوی ماندل دهد. ابتدا برقرار می

صادرات و کاهش خارجی اقتصاد دارد. زیرا این امر با افزایش  پذیری تجارتتاثیر مثبت بر رقابت

تجاری به مقدار  گردد. اما اثر کلی آن بر ترازجاری منجر می حساب واردات به بهبود در تراز

نرخ ارز کامل باشد( بستگی دارد. همچنین  2)با این فرض که اثر انتقالی کشش صادرات و واردات

تولید داخلی به کاهش ارزش پول ملی بواسطه تاثیرش بر رابطه مبادله و  ،بر اساس رویكرد جذب

 حساب ترتیب تراز گردد و بدینتغییر مخارج از کاالهای داخلی به کاالهای خارجی منجر می

ساموئلسون یك کاهش نرخ ارز حاکی  -گردد. ثانیا، بر اساس اثر بالساجاری با انحراف مواجه می

وری تولید صنعت داخلی است. عالوه بر این افزایش ارزش پول ملی قدرت خرید از منافع بهره

انباشته از قبل را نیز  هایداراییهمچنین ارزش پول و  ،دهدمیدرآمدهای جاری و آتی را افزیش 

باشد. بنابراین یك می اندازپسبر نسبت  . لذا این اثر مثبت ثروت، دارای تاثیر منفیدهدمیافزایش 

است. ثالثا،  حساب جاری و به تبع آن با تراز اندازپسدارای رابطه منفی با نسبت  reer افزایش در

های نقدی بطور های جریاناساس شوك بر حساب جاریاساس فرضیه هموارسازی مصرف،  بر

حساب  دهدمیترجیح  reerبه افزایش در نماید. لذا یك اقتصاد باز در واکنش متناسب تغییر می

با مازاد مواجه گردد و سرمایه را به جای افزایش در مصرف به خارج منتقل و  جاری

                                                           
1. Chin and Prasad (2003) 
2. Pass-through 
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د ناشی از بهبود در توانمیعنوان نتیجه، افزایش در ارزش پول ملی ه گذاری کند. لذا بسرمایه

 خارجی هایدارایید اثر منفی بر خالص توانمی reerبنابراین افزایش در  .1باشد حساب جاری

(nfaداشته باشد )اما در کنار مطالب مذکور رابطه بین  .2reer  طور تجربی ه ب حساب جاریو

صورت لگاریتم ه نرخ ارز موثر حقیقی در الگو ب که . در نهایت الزم به ذکر استگرددمیتعیین 

 طبیعی تصریح شده است.

ر قرار را تحت تاثی حساب جاریسطح تولید داخلی به دو طریق  :(y) تولید ناخالص داخلی

که  در حالی که بر اساس رویكرد کشش، صادرات مستقل از تولید داخلی است. اول ایندهدمی

ت را ا واردای تنهداخل ناخالص واردات رابطه مثبت با تولید داخلی دارد. لذا یك افزایش در تولید

طح ورهای با سخواهد داشت. همچنین، کش حساب جاریمنفی بر  و در نهایت اثر دهدمیافزایش 

خلی و ولید داین تبتولید باال، امكان جذب باالی سرمایه از خارج دارند که این امر رابطه مثبتی 

ق که بر طبمنفی است. دوم این حساب جاریسازد اما اثر آن بر سرمایه را برقرار می حساب

د به توانیمتنها ناشی از سطح تولید داخلی نیست بلكه  ریحساب جارهیافت جذب، تغییرات در 

تر عآن سری زایشدلیل سطح جذب داخلی باشد. به عنوان مثال، اگر تولید داخلی افزایش یابد و اف

درات م صااز سطح جذب داخلی باشد این امر حاکی از آن است که در این حالت اقتصاد مستلز

 رازتبتی با ه مثها است. در چنین وضعیتی تولید داخلی رابطبیشتر کاالها و خدمات به سایر کشور

ه قیمت باخلی دداخلی از تولید ناخالص  دارد. در نهایت در الگو برای متغیر تولید حساب جاری

 صورت لگاریتم طبیعی تصریح شده است.ه ثابت استفاده شده و در الگو ب

مشابه تحلیل  حساب جاری تاثیر سطح تولید در دنیای خارج بر تراز :(*y) تولید دنیای خارج

را تحت تاثیر قرار  حساب جاریتولید داخلی اما در جهت مخالف است. این متغیر از دو کانال 

که  که مبتنی بر رهیافت کشش، واردات مستقل از تولید خارجی است در حالی. اول ایندهدمی

باشد. لذا افزایش در تولید خارجی دارای تاثیر ولید خارجی میصادرات دارای رابطه مثبت با ت

است. عالوه بر این اگر دنیای خارج سطح تولیدش بزرگتر از سطح تولید  حساب جاریمثبتی بر 

گذاری بیشتری در دنیای خارج گذاران داخلی تمایل به سرمایهداخل باشد در این شرایط سرمایه

است. دوم  حساب جاری خارجی و تراز ود رابطه مثبت بین تولیددارند. چنین تحلیلی حاکی از وج

اش باشد در این تر از جذب داخلیاساس روش جذب، اگر تولید دنیای خارج سریع که براین

                                                           
1. Herrman and Jochem (2005) 
2. Faini (1994) 
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یابد. در این حالت حالت تقاضای آنان برای صادرات کاالها و خدمات اقتصاد ملی کاهش می

دارد. در  حساب جاری ملی و تراز بر صادرات اقتصادخارج تاثیر منفی  افزایش در تولید دنیای

خارج از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت آمریكا  نهایت در الگو برای متغیر تولید دنیای

  صورت لگاریتم طبیعی تصریح شده است.ه استفاده شده و در الگو ب
 

 هاي واحدهاي ریشهآزمون -4-1

آماری متغیرها از اهمیت باالیی برخوردار است. در به هنگام تجزیه و تحلیل همجمعی خواص 

را با تئوری آزمون  VARعی سازگاری میان خواص آماری متغیرهای دستگاه مواقع روش همج

های باشند. ترکیب خطی سریکند. متغیرهای اقتصادی عموماً نامانا و دارای روند تصادفی میمی

ا همجمعی یك استثناء برای این قاعده عمومی نامانا نیز در حالت کلی یك سری نامانا است. ام

بودن  محسوب شده و ارتباط نزدیكی با تئوری اقتصادی دارد. زیرا تئوری اقتصادی متضمن مانا

های زمانی، وجود و باشد. با توجه به فصلی بودن سریترکیبی از متغیرهای اقتصادی )نامانا( می

بررسی شود. همچنین در این ( HEGY) یویژگی فصلی تصادفی از طریق آزمون هگ وجود عدم

 .2گیردمورد استفاده قرار می متغیرهاجهت بررسی  1(ADF) یافتهفولر تعمیم ـمطالعه آزمون دیكی

گونه که از نتایج جدول مشخص است متغیرهای الگو فاقد ریشه واحد تصادفی فصلی هستند. همان

گیری مرتبه متغیرها با یك مرتبه تفاضلهمچنین آزمون ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی 

. الزم به ذکر هستند I(1. به عبارت دیگر متغیرهای مزبور انباشته از مرتبه اول و یا )شدنداول مانا 

 *y که متغیر جاباشند. همچنین از آنصورت لگاریتم طبیعی میه ب *yو  reer ،yاست متغیرهای 

  .استباشد لذا نتیجه برای تمامی موارد مشابه برای تمام کشورهای نمونه یكسان می
 

 VARتعیین وقفه بهینه براي دستگاه  -4-2

در الگوی  (P) ( مستلزم تعیین طول وقفه بهینه1990) جمعی جوهانسن و جوسیلیوسهای همتحلیل

VAR که هدف انتخاب یك درجه یا وقفه بهینه برای  جاباشد. از آنمیVAR در این  است

بایست جهت تعیین وقفه بهینه فاصله مناسب و به اندازه کافی طوالنی را که وقفه بهینه مرحله می

                                                           
1. Augmented Dickey Fuller (1979) 

برای  NP Tests و HEGY، ADF، Fuller Test (ERS)-Dickey، PP Test هایاست از آزمونالزم به ذکر . 2

های مذکور برای شناسایی ریشه واحد در متغیرهای الگو استفاده گردید، لذا به دلیل حجم باالی نتایج آزمون

  نظر شده است. کشورهای نمونه و جهت مختصر نویسی از ارائه آن صرف
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خارج این فاصله قرار نگیرد، انتخاب نمود. برای این امر جهت شناسایی وقفه بهینه از ماکزیمم 

، معیار بیزین 2یكو جهت تعیین وقفه مناسب از معیار اطالعات آکائ 1گردداستفاده می 8طول وقفه 

نمایی تعدیل نسبت درست بینی نهایی، و آزمون، معیار خطای پیش4کوئین نا، معیار هن3زتشوار

ز با توجه به حجم نمونه از دقت باالیی در تکه معیار بیزین شوار جاگردد. اما از آنشده استفاده می

𝑃های مذکور برای طول وقفه لذا آماره 5تعیین طول وقفه برخوردار است = 1, … در جدول  8,

طول وقفه را برای ایران،  SCگردد معیار آزمون طور که مالحظه می( ارائه شده است. همان1)

 . 6کندتعیین می P=2و برای هند  P=1کره جنوبی،  و چین
 

  جمعیآزمون هم -4-3

جهت تعیین روابط بلندمدت به ازای طول وقفه بهینه  8و آزمون حداکثر مقدار ویژه 7دو آزمون اثر

و  حساب جاری که هر دو آزمون وجود یك رابطه بلندمدت بین تراز دهدمیبرای هر کشور نشان 

کند. البته در برخی از درصد را تایید می 5داری کننده آن در سطح معنیسایر متغیرهای تعیین

دهند. آزمون حداکثر مقدار ویژه برای تمامی شان میموارد دو آزمون مذکور نتایج متفاوتی را ن

کند و تنها برای چین دو تایید می را درصد یك رابطه بلندمدت 5داری کشورها در سطح معنی

 . از طرف دیگر آزمون اثر نیز برای ایران، هند، وکرهدهدمیرابطه بلندمدت را مورد تایید قرار 

درصد مورد  5داری ك رابطه بلندمدت را در سطح معنیجنوبی دو رابطه بلندمدت و برای چین ی

که آزمون حداکثر مقدار ویژه برخالف آزمون اثر دارای فرض . اما به لحاظ ایندهدمیتایید قرار 

قابل پذیرش  r+1، فرض مقابل رتبه برابر r مقابل مشخصی است یعنی با رد فرضیه صفر رتبه برابر

( در زمانی که نتایج بین دو 1990) جوهانسن و جوسیلیوس است و از طرف دیگر بر اساس مطالعه

آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر متفاوت باشد آزمون اثر از قدرت آزمون باالتری 

گیرد. اما از طرف دیگر برخوردار است لذا نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه مورد پذیرش قرار می

  گیرد اما برهند دو رابطه بلندمدت مورد تایید قرار می اساس آزمون حداکثر مقدار ویژه برای بر

                                                           
1. Pesaran (1997) 
2. Akaike 
3. Schwarz 
4. Hannan Quinn 
5. Ivanov and Lutz (2005) 

 تلخیص در مطالب مراتب نتایج اشاره نشده است.جهت  .6

7. Trace Test 
8. Maximal Eigen Value 
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  .1اساس مبانی نظری و شواهد تجربی تنها رابطه اول هماهنگ و مطابق با انتظارات نظری است
 

 رآورد روابط بلندمدتب -4-4

. دهدمی کننده آن را نشانو عوامل تعیین حساب جاری( ضرایب روابط بلندمدت بین 1) جدول

جنوبی  کره برای چین و( nfa) ی خارجییحاکی از آن است که ضریب متغیر خالص دارانتایج 

پانل  هایادهدافت مبتنی بر رهی که دار برآورد شده است. نتایج حاضر با شواهد تجربیمنفی و معنی

ابی بت ارزیرا مث حساب جاریخارجی و  دارایی رابطه بین خالص وو مطالعات مقطعی انجام شده 

ح ه از سطکهایی های قبلی اشاره شد، اقتصادطور که در بخشد، در تقابل قرار دارد. همانانکرده

یز ای باالیی از خارج نخارجی باالیی برخوردار باشند از سطح درآمدهای سرمایه دارایی

ی افزایش در درآمدها ،گذاریسرمایه -اندازپس نظر رویكرد تراز برخوردارند لذا از نقطه

ز االیی اا سطح بجاری دارد. از طرف دیگر اقتصادی که ب ی خارجی تاثیر مثبتی بر حساباسرمایه

جاری  بایست برای یك دوره نسبتا طوالنی با کسری حسابهای خارجی مواجه باشد میدارایی

تغیر خالص مجاری برقرار است. ضریب  و حساب nfaمواجه باشد. بنابراین یك رابطه منفی بین 

 یرمتغ که گر آن استدار نبوده و بیانو ایران در رابطه بلندمدت معنی برای هند دارایی خارجی

nfa ،دهدمیرا در بلندمدت تحت تاثیر قرار ن حساب جاری.  
 

 ca: رابطه بلندمدت تعادلی: متغیر وابسته 1جدول 

y* y reer open nfa  

286/0 438/0- 579/0 099/0- 273/0 
 ايران

(633/0) (012/0) ** (040/0) ** (015/0) (445/0) 
872/3 946/2- 438/0 272/2 844/1- 

 (000/0)*** (018/0)** (026/0)** (000/0)*** (002/0)*** چین
619/0- 306/0 019/0- 763/0- 071/0 

 (297/0) (046/0)** (519/0) (008/0)*** (022/0)** هند
367/0- 991/2 393/0 138/2 652/0- 

 كره جنوبی
(502/0) ***(000/0) ** (025/0) **(046/0) (037/0) 

 دهد.شان میرا ن 0.01و  0.05داری به ترتیب سطح معنی *و  **دهد و عالمتاعداد داخل پرانتز سطح نهایی احتمال را نشان می

 محاسبات تحقیق منبع:

 

برآورد شده است. دار درصد معنی 10برای همه کشورها در سطح  (open) ضریب بازبودن اقتصاد

بودن اقتصاد و  البته عالمت ضریب این متغیر در طول کشورها متفاوت است. رابطه بین درجه باز

( 2003) ایران و هند، منفی ارزیابی شده است که مشابه با نتیجه مطالعه چین و پراسد حساب جاری

                                                           
 جهت تلخیص در مطالب مراتب نتایج اشاره نشده است. .1
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 سیاست آزادسازیتوسعه است. رابطه منفی حاکی از آن است که اتخاذ  حال برای کشورهای در

سازد. را با کسری مواجه می حساب جاریهای اقتصاد به اقتصاد جهانی، شدن درب تجاری و باز

گذاری در داخل های خارجی به دلیل شرایط سودآور سرمایهزیرا در این شرایط ورود سرمایه

داشته باشد  یابد. به عبارت بهتر هرچه اقتصاد مشارکت باالیی در تجارت جهانیکشور افزایش می

باعث جذب سرمایه خارجی بیشتر شده و همچنین مخارج داخلی از طریق بدهی خارجی نسبت به 

. از طرف دیگر گرددمیبا کسری مواجه  حساب جارییابد و به تبع آن درآمد افزایش می

خارجی از طریق درآمدهای صادراتی  هایبدهیاقتصادهای بازتر توانایی بهتری برای تامین مالی 

جنوبی مثبت برآورد شده است که  بودن اقتصاد برای کشورهای کره دارند. ضریب متغیر درجه باز

معتقد است که  1(2000) باشد. در این رابطه لنبا شواهد تجربی در این ارتباط در تعارض می

کند تا این امر ایجاب می ،گرددمیبودن اقتصاد به ناپایداری در تولید منجر  افزایش درجه باز

خارجی برای دستیابی به هموارسازی درآمد و تنوع ریسك  هایداراییانباشت مداومی در خالص 

فراهم گردد. همچنین هرچه سیستم تجاری اقتصاد بازتر و با محدودیت  حساب جاریتوسط مازاد 

ر های داخلی و کاهش نرخ ارز منجر شده و به تبع آن بهبود دکمتری همراه باشد به کاهش قیمت

 . 2را به همراه دارد حساب جاری تراز

دار آماری معنی جنوبی مثبت و از نظر و کره برای ایران، چین( reer) ضریب نرخ ارز موثر حقیقی

 یك درصد لمینگ و شرط مارشال لرنر است. در واقعف -است. این امر سازگار با دو تئوری ماندل

 ، چین و کرهایران حساب جاری ترتیب تراز درصد به 0.39و  0.43 ،0.57به میزان  reerافزایش 

دار بر عنیثر مبخشد. ضریب نرخ ارز موثر حقیقی در هند در بلندمدت دارای اجنوبی را بهبود می

 نیست.  حساب جاری

دار ارزیابی شده در ایران و چین منفی و از نظر آماری معنی( y) ضریب تولید ناخالص داخلی

حساب  تولید ناخالص داخلی به افزایش واردات منجر شده و ترازاست. به عبارت دیگر افزایش 

است. از  حساب جاریکه همگام با تئوری رهیافت کشش  سازدرا با کسری مواجه می جاری

جنوبی است  در هند و کره حساب جاریطرف دیگر تولید ناخالص داخلی دارای رابطه مثبتی با 

گیرد. به عبارت دیگر افزایش در تولید ید قرار میمورد تای حساب جاریکه مبتنی بر تئوری جذب 

. بر طبق رهیافت جذب اگر در دو کشور گرددمیمنجر  حساب جاریناخالص داخلی به مازاد 

                                                           
1. Lane (2000) 
2. Edwards and Ostry (1990), Goldfajn and Valdes (1999) 
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تر از سطح جذب داخلی آنان باشد در این حالت بازار داخلی مذکور سطح تولید داخلی سریع

بایست د لذا الزاما میباشد شده داخلی نمیکه قادر به جذب همه محصوالت تولیاقتصاد به دلیل آن

 حساب جاریصادرات کاالها و خدمات را به سایر کشورها افزایش دهند که این امر به مازاد در 

 . گرددمیمنجر 

 ای مبتنی بردار برآورد شده است. چنین رابطهدر چین مثبت و معنی (*y) ضریب تولید خارجی

 از ریحساب جاری افزایش در تولید خارجی به افزایش اساس این تئو رویكرد کشش است. بر

ه دار ارزیابی شدنی. اما برای هند این رابطه منفی و معگرددمیطریق افزایش در صادرات منجر 

دمات ها و خکاال است و به این مفهوم است که با افزایش تولید ناخالص داخلی آمریكا تقاضا برای

ثر اارای جنوبی د ضریب تولید خارجی برای ایران و کرهیابد. چین بیشتر از هند افزایش می

 نیست. حساب جاریمدت بر داری در بلندمعنی
 

 مدتروابط کوتاه -4-5

و  مدتکوتاهسنجی، ساختارهای  خالف رویكردهای سنتی اقتصاد جمعی برهای همدر تحلیل

تصحیح خطا یك  مدتکوتاهشوند. الگوی ر تفكیك میگدیكبلندمدت به طور صریح از ی

( نسبت به عدم تعادل ca حساب جاری) مكانیزم بازخور تلقی شده که مطابق آن متغیر وابسته

گردد. مكانیزم بازخور مذکور حصول به رابطه تعادلی بلندمدت را تضمین دستگاه تعدیل می

دلی به همین موضوع اشاره دارد. مطابق این قضیه یك رابطه تعا 1کند. قضیه نمایش گرنجرمی

است. این  مدتکوتاهای از متغیرها مستلزم یك الگوی تصحیح خطای بلندمدت میان مجموعه

های اقتصادی ندارد. نتایج حاصل از موضوع یك مبنای کامال آماری داشته و هیچ ربطی به تئوری

 ( نشان داده شده است.2در جدول ) مدتکوتاهالگوی تصحیح خطای 

گردد ( مشاهده می2گونه که در جدول )همان حساب جاری مدتکوتاهجهت ارزیابی الگوی 

ج همگی نتای .های خودهمبستگی، واریانس ناهمسانی، نرمالیتی و رمزی استفاده شده استآزمون

 باشد. مشكالت مذکور می دار بوده و فاقددرصد معنی 5در سطح 

 طوراست. همان( EC(-1)) مدت ضریب جمله تصحیح خطایكی از مهمترین نتایج الگوی کوتاه

برای همه کشورها ضریب مذکور دارای عالمت منفی مورد انتظار و از نظر  گرددمیکه مشاهده 

دار است. کوچكتر از واحد بودن این ضریب به معنی با ثبات بودن و همگرایی در آماری معنی

                                                           
1. Granger Representation Theorem 
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قادر  گرددیمزمانی که با شوك خارجی مواجه  ، سیستمباشد. به عبارت بهتررسیدن به تعادل می

خواهد بود به سمت روند تعادلی بلندمدت حرکت نماید. مقدار این ضریب از اهمیت خاصی 

مدت به که هرچه به سمت یك نزدیك باشد سرعت تعدیل از کوتاه طوریه برخوردار است ب

باشد و هرچه به سمت صفر نزدیك گردد این حرکت به کندی انجام تر میبلندمدت سریع

زا وابسته در مدل درون حاکی از آن است که متغیر EC(-1) داری ضریبنین معنیپذیرد. همچمی

کننده( به متغیر )عوامل تعیین گر رابطه علیت بلندمدت از سمت متغیرهای الگو شدهبوده و بیان

  است. حساب جاری

 -0.105ه از کـدر طول کشورها از مقـادیر متفـاوتی برخـوردار اسـت بـه طـوری  EC(-1)ضریب 

باشـند. تیب کمترین و بیشـترین سـرعت تعـدیل را دارا میایران به تر -0.406کشور کره جنوبی تا 

مدت در هر کشوری متفاوت اسـت. متغیـر خـالص کننده تراز حساب جاری در کوتاهعوامل تعیین

دار است بـرای سـایر کشـورها به جز برای چین که اثر آن مثبت و معنی (nfaهای خارجی )دارایی

بت و ( در ایران، چین و هند مثopenدارد. متغیر باز بودن تجارت )داری بر حساب جاری ناثر معنی

مـدت بـر حسـاب جـاری نـدارد. داری در کوتاهدار ارزیابی شده و برای کره جنوبی اثر معنیمعنی

دار بـرآورد شـده اسـت. متغیـر تولیـد ( برای چـین مثبـت و معنـیreerحقیقی )متغیر نرخ ارز موثر 

دار ارزیـابی شـده بـرای سـایر کشـورها اثـر ( به جز برای کره جنـوبی کـه منفـی و معنـیyداخلی )

( برای چین و کـره جنـوبی *yی ندارد و در نهایت متغیر تولید خارجی )داری بر حساب جارمعنی

م به ذکـر داری بر حساب جاری ندارد. الزشده و برای ایران نیز تاثیر معنی دار ارزیابیمنفی و معنی

های مذکور صرفا جنبـه آمـاری داشـته و از حیـث تئـوری معنـای خاصـی نـدارد زیـرا است تحلیل

 ها بر روابط بلندمدت داللت دارند. تئوری

کند این امكـان را فـراهم که علیت بین متغیرها را معین میبرداری تصحیح خطا عالوه بر این روش

و بلندمدت از یكدیگر تفكیك گردند. بدین صـورت کـه  مدتکوتاهسازد که علیت گرنجری می

دار بودن مجموع هر یك از ضرایب متغیرهای باوقفه توزیعی در معادله تصـحیح خطـا بوسیله معنی

گرنجری متغیر توضیحی مورد نظر نسبت به متغیـر وابسـته  علیت 2(W)و یا والد  1(F) از طریق آماره

که عبارت تصـحیح خطـا دارای اطالعـات گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینمورد آزمون قرار می

توان می tوسیله آماره دار بودن ضریب عبارت تصحیح خطا بهباشد، لذا از طریق معنیبلندمدت می

                                                           
1. F-Test 
2.Wald Test 
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برد. جهت بررسـی علیـت  ای توضیحی نسبت به متغیر وابسته پیبه رابطه علی بلندمدت بین متغیره

استفاده شده و نتـایج  حساب جاریاز آزمون والد روی ضرایب معادله تصحیح خطای  مدتکوتاه

 ( آورده شده است.3آزمون در جدول )

 
 مدت: متغیر وابسته حساب جاري: روابط کوتاه2جدول 

  ايران چین هند جنوبی كره

(909/0)001/0- (976/0)017/0- (577/0)488/0- (853/0)001/0- Intercept 
** (000/0)631/0- (997/0)015/0- ** (001/0)864/0 * (051/0)237/0- Δ𝑐𝑎(−1) 

 (091/0)298/0  **(007/0)379/0- Δ𝑐𝑎(−2) 
(172/0)037/0 (738/0)814/0- ** (000/0)266/0 (101/0)029/0- Δ𝑛𝑓𝑎(−1) 

 (798/0)263/0-  ** (831/0)002/0- Δ𝑛𝑓𝑎(−2) 
(322/0)040/0- * (052/0)096/0 ** (000/0)041/1 (072/0)061/0 Δ𝑜𝑝𝑒𝑛(−1) 

 (912/0)365/0-  ** (000/0)247/0 Δ𝑜𝑝𝑒𝑛(−2) 
(712/0)012/0- (846/0)447/0 ** (005/0)941/0 (384/0)600/0 Δ𝑟𝑒𝑒𝑟(−1) 

 (931/0)159/0  (637/0)002/0- Δ𝑟𝑒𝑒𝑟(−2) 
** (002/0)120/0- (952/0)767/0- (884/0)215/0- (301/0)024/0- Δ𝑦(−1) 

 (902/0)182/0  ** (000/0)154/0- Δ𝑦(−2) 
(084/0)375/0- (691/0)534/0- (023/0)0.123- (159/0)183/0 Δ𝑦∗(−1) 

 (796/0)355/0-  (287/0)108/0 Δ𝑦∗(−2) 
** (005/0)105/0- * (018/0)385/0- * (044/0)406/0- ** (001/0)32/0- EC(-1) 

359/0 978/0 727/0 886/0 R2 
027/2 736/1 965/1 777/1 D.W. 

(446/0)611/1 (842/0)026/1 (347/0)113/2 (181/0)423/3 Serial Correlation 
(335/0)969/7 (312/0)915/14 (154/0)663/10 (0.366)115/14 Heteroskedasticity 
(369/0)991/1 (770/0)522/0 (359/0)048/2 (075/0)184/5 Normality 
(869/0)027/0 (629/0)147/0 (514/0)424/0 (735/0)115/0 RESET Ramsy 

 محاسبات تحقیق منبع:

 

داری پـنج رابطه علیت در سطح معنـی مدتکوتاهگردد در ( مشاهده می3) طور که از جدولهمان

و ( y) داخلـی و تولید( open) بودن اقتصاد ، درجه باز(nfa) خارجی هایداراییدرصد از خالص 

در ایـران وجـود دارد. رابطـه علـی از طـرف تولیـد خـارجی  حساب جاریبه  (*y) تولید خارجی

بـودن  ، درجه باز(nfa) خارجی هایداراییباشد. برای چین رابطه علی از طرف خالص ضعیف می

. گرددمیمشاهد  حساب جاریبه ( y) و تولید داخلی( reer) ، نرخ ارز موثر حقیقی(open) اقتصاد

مشـاهده  حسـاب جـاریکننـده داری از طـرف عوامـل تعیینگونه رابطه علـی معنـیبرای هند هیچ
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مـدت جنوبی تنها دو متغیر تولید داخلی و تولید خارجی دارای رابطه علی کوتاه. در کرهگرددمین

 است.  حساب جاریبه سمت 

 
 صحیح خطاي حساب جاريمدت در معادله ت: نتایج آزمون علیت کوتاه3جدول 

y* y reer open nfa  

657/3 396/25 327/4 944/19 298/6 
 ايران

(061/0) ***(000/0) (115/0) ***(000/0) ** (043/0) 

143/1 058/9 982/46 903/25 681/12 
 چین

(284/0) ***(002/0) ***(000/0) ***(000/0) ***(001/0) 

660/0 057/0 076/0 398/0 492/4 
 هند

(718/0) (971/0) (962/0) (819/0) (106/0) 

052/3 994/9 136/0 991/0 897/1 
 كره جنوبی

(081/0) ***(001/0) (712/0) (315/0) (168/0) 

 دهد.را نشان می 10.0و  0.05داری به ترتیب سطح معنی *و  **و عالمت دهداعداد داخل پرانتز سطح نهایی احتمال را نشان می 

 محاسبات تحقیق منبع:

 

 العمل آنیتجزیه و تحلیل واریانس و تابع عكس -4-6

دار بودن ضرایب متغیرهای با وقفه و جمالت تصحیح خطا که براساس الگوی آزمون معنی

پذیرد به عنوان آزمون علیت گرنجری درون نمونه صورت می (VECM) تصحیح خطای برداری

متغیر وابسته را به مفهوم گرنجری آن  2زایی، یا درون1زاییشود، لذا این آزمون تنها برونتفسیر می

کند. سازد اما اطالعاتی در مورد خواص پویایی دستگاه ارائه نمیدر داخل دوره نمونه مشخص می

های ایجاد شده در دستگاه با استفاده از تجزیه واریانس قابل پویای تكانهتجزیه و تحلیل اثرات مت

(VDCS)3 آنی العملیو توابع عكس (IRFS)4 شود. روش تجزیه واریانس قدرت نسبی انجام می

کند. لذا گیری میزایی این متغیرها را ماورای دوره نمونه اندازهزنجیره علیت گرنجر یا درجه برون

VDCS گذاری کرد. در این روش سهم توان آزمون علیت خارج از دوره نمونه نامرا می

بینی یك متغیر های وارد شده به متغیرهای مختلف دستگاه، در واریانس خطای پیشتكانه

ه طور مثال اگر متغیری مبتنی بر مقادیر با وقفه خود به گردد. بو بلندمدت مشخص می مدتکوتاه

بینی، سهم نوسانات هر متغیر در واکنش آنگاه واریانس خطای پیشبینی باشد، شطور بهینه قابل پی

                                                           
1. Exogeneity 
2. Endogeneity 
3. Variance Decomposition 
4. Impuls Response Functions 
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. بدین ترتیب قادر خواهیم بود سهم هر دهدهای وارد شده به متغیرهای الگو را نشان میبه تكانه

  گیری کنیم.بر روی تغییر متغیرهای دیگر در طول زمان اندازه متغیر را

دوره )فصل( و سهم هر یك  20برای  حساب جاریینی متغیر ب( تفكیك خطای پیش4در جدول )

مدت )فصل )فصل اول(، میان مدتکوتاهدر  حساب جاریاز متغیرهای دستگاه در تغییرات متغیر 

گردد، که مالحظه می طورهمان شود.چهارم( و بلندمدت )از فصل دوازدهم به بعد( نشان داده می

های های زمانی مختلف برای تمامی کشورها عمدتاً توسط تكانهدر افق حساب جارینوسانات 

ها که شامل تغییر در مخارج دولتی شود. در واقع این تكانهمربوط به خود این متغیر توضیح داده می

 مدتکوتاه را در حساب جاریبینی درصد واریانس خطای پیش 100 هاست، در ایرانو مالیات

درصد از واریانس خطای  90/44 درصد و در بلندمدت 81/80مدت اند. در میدهتوضیح می

نماید. این تكانه در چین نسبت به سایر کشورها از اهمیت را تشریح می حساب جاریبینی پیش

 باالتری برخوردار است.

های خارجی برای هند و ، خالص داراییبودن اقتصاد برای چین باز متغیر تولید خارجی برای ایران،

دهی جاری در درجه دوم اهمیت در توضیح بینی حسابجنوبی جهت تبیین خطای پیش کره

گونه هیچ مدتکوتاهکه تولید خارجی برای ایران در  طوریه دارد. ب جاری قرار حساب

درصد  95/18درصد و در بلند مدت  96/9نشان نداده اما در میان مدت  دهندگی را از خودتوضیح

 نماید. جاری را تشریح می بینی حسابخطای پیش

بودن اقتصاد  جنوبی تولید داخلی، برای چین نرخ ارز موثر حقیقی و برای هند باز برای ایران و کره

که تولید داخلی برای  طوریه جاری قرار دارد. ب دهی حسابدر توضیح در درجه سوم اهمیت

مدت و بلندمدت ه اما در میانگونه قدرت توضیحی را از خود نشان ندادهیچ مدتکوتاهایران در 

دهد. برای جاری را توضیح می بینی حسابدرصد از خطای پیش 76/7درصد و  54/6به ترتیب 

اما در  گونه قدرت توضیحی را از خود نشان ندادههیچ مدتکوتاهدر  چین نرخ ارز موثر حقیقی

جاری را تشریح  بینی حسابدرصد خطای پیش 96/12درصد و در بلندمدت  54/10مدت میان

 نماید. می

های خارجی برای چین، تولید داخلی برای متغیر نرخ ارز موثر حقیقی برای ایران، خالص دارایی

جاری قرار  دهی حسابجنوبی در درجه اهمیت چهارم در توضیح بودن اقتصاد برای کره هند و باز

دهندگی گونه توضیحهیچ مدتکوتاهکه در ایران متغیر نرخ ارز موثر حقیقی در  طوریه دارد. ب

بینی درصد از خطای پیش 09/9درصد و  68/0مدت و بلندمدت به ترتیب نشان نداده اما در میان
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گونه هیچ مدتکوتاههای خارجی در نماید. برای چین خالص داراییجاری را تبیین می حساب

درصد خطای  81/1ندمدت درصد و در بل 76/1مدت اما در میان دهندگی نشان ندادهتوضیح

گونه هیچ مدتکوتاهنماید. برای هند میزان تولید داخلی در جاری را تشریح می بینی حسابپیش

درصد از  03/21درصد و  58/20مدت و بلندمدت به ترتیب دهندگی نشان نداده اما در میانتوضیح

بودن اقتصاد در  ن بازجنوبی میزا نماید. برای کرهجاری را تبیین می بینی حسابخطای پیش

درصد و در  23/8مدت گونه قدرت توضیحی را از خود نشان نداده اما در میانهیچ مدتکوتاه

 نماید.جاری را تشریح می بینی حسابدرصد خطای پیش 10/10بلندمدت 

 های خارجی، برای چین متغیر تولید داخلی، برای هند متغیر نرخ ارزبرای ایران متغیر خالص دارایی

 دهی حسابجنوبی متغیر تولید خارجی در درجه اهمیت پنجم در توضیح موثر حقیقی و برای کره

گونه هیچ مدتکوتاههای خارجی در که در ایران متغیر خالص دارایی طوریه جاری قرار دارد. ب

درصد از  87/8درصد و  75/1مدت و بلندمدت به ترتیب دهندگی نشان نداده اما در میانتوضیح

نماید. برای هند متغیر نرخ ارز موثر حقیقی در جاری را تبیین می بینی حسابطای پیشخ

 75/0مدت و بلندمدت به ترتیب دهندگی نشان نداده اما در میانگونه توضیحهیچ مدتکوتاه

 . نمایدجاری را تبیین می بینی حسابدرصد از خطای پیش 70/1درصد و 

جنوبی  اقتصاد، برای چین و هند متغیر تولید خارجی و برای کره بودن برای ایران متغیر درجه باز

جاری قرار دارد. در ایران متغیر  دهی حسابمتغیر نرخ ارز موثر حقیقی از اهمیت ششم در توضیح

گونه قدرت توضیحی را از خود نشان نداده اما در هیچ مدتکوتاهبودن اقتصاد در  درجه باز

جاری را تشریح  بینی حسابدرصد خطای پیش 62/9ندمدت درصد و در بل 25/0مدت میان

دهندگی نشان نداده اما در گونه توضیحهیچ مدتکوتاهنماید. برای هند متغیر تولید داخلی در می

جاری را  بینی حسابدرصد از خطای پیش 02/1درصد و  89/0مدت و بلندمدت به ترتیب میان

گونه قدرت توضیحی هیچ مدتکوتاهخ ارز موثر حقیقی در جنوبی متغیر نر نماید. در کرهتبیین می

بینی درصد خطای پیش 35/3درصد و در بلندمدت  56/1مدت را از خود نشان نداده اما در میان

 نماید. جاری را تشریح می حساب

یك نمایش میانگین متحرك از الگوی  (VDCS) همانند (IRFS) آنی العملتوابع عكس

(VAR ) یاVECM باشد. میIRFS  رفتار پویای متغیرهای الگو را به هنگام ضربه )یا تكانه( واحد

ها معموالً به دهد. این تكانههر جزء تصادفی معادله بر هر یك از متغیرها در طول زمان نشان می

دأ گویند. مبها تكانه یا ضربه واحد میشوند. لذا به آناندازه یك انحراف معیار انتخاب می
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نقطه شروع حرکت متغیر پاسخ، مقادیر مربوط به وضعیت اولیه و پایدار دستگاه )بدون  مختصات یا

آنی پویایی دستگاه به تكانه واحد اعمال شده از  العملحضور تكانه( است. با استفاده از تابع عكس

 گردد.سوی هر یك از متغیرهای دستگاه مشخص می
 

 بینی متغیر حساب جاري: تفكیک خطاي پیش4جدول 

y* y reer open Nfa Ca فصل( دوره( 

 )ایران( 1 100 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
962/9 542/6 687/0 253/0 749/1 807/80 4 
952/18 761/7 904/9 620/9 857/8 896/44 12 
863/17 039/13 167/9 948/12 348/8 634/38 20 
 چین() 1 100 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
365/0 645/1 548/10 689/19 759/1 993/65 4 
703/0 651/1 957/12 379/21 807/1 502/61 12 
726/0 689/1 169/13 550/21 778/1 086/61 20 
 هند() 1 100 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
893/0 583/20 751/0 764/13 719/15 289/48 4 
019/1 029/21 703/1 536/13 524/15 158/47 12 
121/1 693/22 896/1 002/13 816/15 470/45 20 
 کره جنوبی() 1 100 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
793/1 208/3 563/1 230/8 729/1 477/83 4 
745/4 476/8 349/3 102/10 584/14 743/58 12 
329/5 137/9 796/8 721/8 807/14 209/53 20 

 محاسبات تحقیق منبع:

       
 

های خالص دارایی یی به اندازه یك انحراف معیار بر متغیرهاا( تاثیر تكانه یا ضربه1نمودار )

 خارجی بر حساب بودن اقتصاد، نرخ ارز موثر حقیقی، تولید داخلی و تولید خارجی، درجه باز

)به  های خارجیدارایی ( تكانه ناشی از خالصA1) مودارن .1دهدجاری برای ایران را نشان می

که مشاهده  طور دهد. همانجاری را برای ایران نشان می اندازه یك انحرف معیار( به حساب

درصد کاهش یافته و  0.1جاری به میزان  گردد، در اثر تكانه مذکور، در دوره اول حسابمی

گیرد. اثر کاهشی این تكانه تا دوره سوم ادامه داشته و به میزان تر از وضعیت پایه قرار میپایین

رسد. اما بعد از این دوره اثر تكانه مذکور بر تعادل قدیم میتر از وضعیت درصد پایین 0.07

درصد باالی  0.15که در دوره ششم به حداکثر مقدار  طوریه جاری افزایشی بوده ب حساب

                                                           
با توجه به حجم باالی نمودارهابرای کشورهای منتخب آسیایی لذا تنها نمودار ایران گزارش شده است و برای سایر  .1

 کشورها تنها به تحلیل آن اشاره شده است.
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گیرد. پس از آن اثر افزایشی این تكانه با اندکی کاهش مواجه شده و در وضعیت پایه قرار می

گردد. تكانه ناشی پایه و موازی با خط افقی پایدار میدرصد زیر وضعیت  0.18بلندمدت در سطح 

جاری برای چین نشان  )به اندازه یك انحرف معیار( به حساب های خارجیدارایی از خالص

درصد افزایش یافته و  2.96جاری به میزان  در اثر تكانه مذکور، در دوره اول حساب دهد کهمی

 جاری در دوره دوم به بعد تراز ثر تكانه مذکور بر حسابگیرد. اما اباالتر از وضعیت پایه قرار می

دهد. اما بعد از این دوره با تر از وضعیت پایه قرار میپاییندرصد  0.87جاری را کاهش و  حساب

تر از وضعیت پایه پایدار درصد پایین 0.15اندکی نوسان اثر تكانه مذکور در بلندمدت در سطح 

 جنوبی نیز صادق است. ی هند و کرهماند. چنین تحلیلی براباقی می

جاری را  بودن اقتصاد )به اندازه یك انحرف معیار( به حساب ( تكانه ناشی از میزان بازB1) نمودار

 گردد، در اثر تكانه مذکور، در دوره اول حسابکه مشاهده می طورهمان دهد.برای ایران نشان می

که  طوریه گیرد. بر از وضعیت پایه قرار میتدرصد کاهش یافته و پایین 0.16جاری به میزان 

تر از وضعیت تعادل قدیم بالغ درصد پایین 0.01چنین اثر کاهشی تا دوره نهم ادامه یافته و به 

جاری افزایشی بوده و در بلندمدت در  گردد. اما از این دوره به بعد اثر تكانه مذکور بر حسابمی

گردد. چنین تحلیلی برای و موازی خط افق پایدار میدرصد باالی وضعیت تعادل پایه  0.55سطح 

جاری برای چین نشان  به حسابناشی از میزان باز بودن اقتصاد  جنوبی نیز صادق است. تكانه کره

درصد افزایش یافته و باالتر از وضعیت پایه  4.16جاری به میزان  در دوره اول حساب دهد کهمی

که  طوریه جاری کاهشی بوده ب بعد اثر تكانه مذکور بر حساباما از این دوره به  گیرد.قرار می

گیرد و در نهایت با اندکی نوسان در تر از وضعیت پایه قرار میدرصد پایین 1.44در دوره دوم 

چنین  گردد.درصد باالی وضعیت تعادل پایه و موازی خط افق پایدار می 0.99بلندمدت در سطح 

  تحلیلی برای هند نیز صادق است.

جاری را  بودن اقتصاد )به اندازه یك انحرف معیار( به حساب ( تكانه ناشی از میزان بازC1) نمودار

گردد، در اثر تكانه مذکور، در دوره اول که مشاهده می طورهمان دهد.برای ایران نشان می

. اما اثر گیردو باالتر از وضعیت پایه قرار می یابدمی درصد افزایش 0.01جاری به میزان  حساب

گیرد. زیر وضعیت پایه قرار می 0.13افزایشی تكانه مذکور به تدریج کاهش یافته و در دوره ششم 

درصد زیر وضعیت تعادل پایه و موازی خط  0.30در نهایت با اندکی نوسان در بلندمدت در سطح 

بودن  میزان باز جنوبی نیز صادق است. تكانه ناشی از چنین تحلیلی برای کره گردد.افق پایدار می

 1.52جاری به میزان  دهد که، در دوره اول حسابجاری برای چین نشان می به حساب اقتصاد
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گیرد. اما اثر کاهشی تكانه مذکور به تر از وضعیت پایه قرار میو پایین یابدمی درصد کاهش

گیرد. در نهایت با زیر وضعیت پایه قرار میدرصد  0.73تدریج کاهش یافته و در دوره سوم به 

درصد زیر وضعیت تعادل پایه و موازی خط افق پایدار  2.30اندکی نوسان در بلندمدت در سطح 

دهدکه در اثر جاری برای هند نشان می به حساب بودن اقتصاد گردد. تكانه ناشی از میزان بازمی

تر از و پایین یابدمی درصد کاهش 0.23جاری به میزان  تكانه مذکور، در دوره اول حساب

گیرد. اما اثر کاهشی تكانه مذکور به تدریج کاهش یافته و در دوره دوم به وضعیت پایه قرار می

گیرد. در نهایت با اندکی نوسان در بلندمدت در سطح باالی وضعیت پایه قرار میدرصد  0.14

 گردد. یدار میدرصد زیر وضعیت تعادل پایه و موازی خط افق پا 0.01

جاری را برای  ( تكانه ناشی از تولید داخلی )به اندازه یك انحرف معیار( به حسابD1) نمودار

 در دوره اول حساب گردد، در اثر تكانه مذکورهده میکه مشا طوردهد. همانایران نشان می

اثر افزایشی تكانه گیرد. اما درصد افزایش و باالتر از وضعیت پایه قرار می 0.07جاری به میزان 

گیرد. در درصد زیر وضعیت پایه قرار می 1.3مذکور به تدریج کاهش یافته و در دوره ششم به 

درصد باالی وضعیت تعادل پایه و موازی خط  0.01نهایت با اندکی نوسان در بلندمدت در سطح 

 به حساب لید داخلیاست. تكانه ناشی از تو چنین تحلیلی برای هند نیز صادق گردد.افق پایدار می

 درصد کاهش 0.64جاری به میزان  دهد که، در دوره اول حسابجاری برای چین نشان می

گیرد. در نهایت با اندکی نوسان در بلندمدت در سطح تر از وضعیت پایه قرار میو پایین یابدمی

 لی برای کرهچنین تحلی گردد.درصد پایین وضعیت تعادل پایه و موازی خط افق پایدار می 0.69

 جنوبی نیز صادق است. 

جاری را برای  ( تكانه ناشی از تولید خارجی )به اندازه یك انحرف معیار( به حسابE1) نمودار

 در دوره اول حساب گردد، در اثر تكانه مذکورهده میکه مشا طورهمان دهد.ایران نشان می

گیرد. اما اثر افزایشی وضعیت پایه قرار میو باالتر از یابد میدرصد افزایش  0.13جاری به میزان 

درصد در بلندمدت باالی وضعیت  0.02تكانه مذکور به تدریج افزایش یافته و در دوره چهارم به 

جنوبی نیز صادق است.  گردد. چنین تحلیلی برای چین و کرهپایه و موازی محور افق پایدار می

دهد در اثر تكانه مذکور، در دوره هند نشان می جاری برای تكانه ناشی از تولید خارجی به حساب

گیرد. اما اثر درصد افزایش و باالتر از وضعیت پایه قرار می 19.53جاری به میزان  اول حساب

درصد پایین وضعیت پایه  13.44افزایشی تكانه مذکور به تدریج کاهش یافته و در دوره دوم به 
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درصد باالی وضعیت تعادل  0.86بلندمدت در سطح  گیرد. در نهایت با اندکی نوسان درقرار می

  گردد.پایه و موازی خط افق پایدار می
 

 
 هاي دستگاه و اثر آن بر حساب جاري ایرانیافته ناشی از تكانه وارد بر متغیرالعمل آنی تعمیمعكس: توابع 1نمودار 

 

 محاسبات تحقیق منبع:

 

 گیريبندي و نتیجهجمع -5

جاری  حساب مدتکوتاههای ییکننده بلندمدت و پویابه بررسی عوامل تعیین در مقاله حاضر

و با استفاده از  جوسیلیوس -جمعی جوهانسنعمده تجاری مبتنی بر روش هم کایایران و شر

های تراز جاری از الگو پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل حساب 1360-95ی فصلی هاداده

ای استفاده گردید. نتایج حاکی از رفتار دوره گذاری و همچنین رویكرد بینسرمایه -اندازپس

جاری کشورهای نمونه است. شواهد تجربی حاکی از وجود یك رابطه  حساب ناهمگنی در تراز

باشد که رابطه مورد بررسی کننده آن میجاری و عوامل تعیین حساب بلندمدت تعادلی معادله تراز

های خارجی، هماهنگ و مطابق با انتظارات نظری است. در بلندمدت متغیرهای خالص دارایی

جاری دارند. در  حساب اخلی اهمیت باالیی در تعیین رفتار ترازد بودن اقتصاد و تولید درجه باز
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 حساب دهی ترازعالوه بر متغیرهای مذکور تا حدودی نرخ ارز موثر حقیقی در توضیح مدتکوتاه

 باشند.جاری کشورهای نمونه موثر می

صحیح خطا و های تای از ابزارهای مدلنمونه و برون نمونه درون مدتکوتاههای به منظور پویایی

استفاده گردید. نتایج حاصل از  (IRFS)آنی  العملو تابع عكس (VDCS) تجزیه واریانس

VECM دهنده وجود علیت از طرف متغیرهای سمت راست مدل به سمت متغیر حسابنشان 

باشد. از طرف دیگر شواهد ناشی زایی متغیر وابسته میجاری است. به عبارت دیگر حاکی از درون

ارز موثر حقیقی و تولید  نرخ ،بودن اقتصاد که متغیرهای درجه بازستا حاکی از آن VDCSاز 

جاری داشته است. همچنین  ای حسابدهی برون نمونهای در توضیحکنندهخارجی نقش تعیین

 حاکی از وجود همگرایی در سیستم رابطه تعادلی بلندمدت است. IRFSشواهد 

گر آن دار نبوده و بیاندارایی خارجی در رابطه بلندمدت معنیدر اقتصاد ایران ضریب متغیر خالص 

 . رابطه بین درجه بازدهدمیمدت تحت تاثیر قرار ن را در بلند حساب جاری است که این متغیر تراز

 ایران منفی ارزیابی شده است که مشابه با نتیجه مطالعه چین و پراسد حساب جاریبودن اقتصاد و 

حال توسعه است. رابطه منفی حاکی از آن است که اتخاذ سیاست  در( برای کشورهای 2003)

را با کسری مواجه  حساب جاریجهانی،  های اقتصاد به اقتصادآزادسازی تجاری و بازشدن درب

گذاری در های خارجی به دلیل شرایط سودآور سرمایهسازد. زیرا در این شرایط ورود سرمایهمی

عبارت بهتر هرچه اقتصاد مشارکت باالیی در تجارت جهانی داشته  یابد. بهداخل کشور افزایش می

باشد باعث جذب سرمایه خارجی بیشتر شده و همچنین مخارج داخلی از طریق بدهی خارجی 

با کسری مواجه  حساب جارییابد و به تبع آن )تولید داخلی( افزایش می نسبت به درآمد

خارجی از  هایبدهیایی بهتری برای تامین مالی . از طرف دیگر اقتصادهای بازتر توانگرددمی

 10بودن اقتصاد برای ایران در سطح  طریق درآمدهای صادراتی دارند. ضریب متغیر درجه باز

دار برآورد شده است و ضریب آن منفی ارزیابی شده است که مشابه با نتیجه مطالعه درصد معنی

است. ضریب نرخ ارز موثر حقیقی برای حال توسعه  ( برای کشورهای در2003) چین و پراسد

فلمینگ و شرط  -دار است. این امر سازگار با دو تئوری ماندلایران مثبت و از نظر آماری معنی

 43/0)کاهش ارزش پول ملی( به میزان  reerمارشال لرنر است. در واقع یك درصد افزایش 

در ایران منفی ( y) اخالص داخلیبخشد. ضریب تولید نایران را بهبود می حساب جاری درصد تراز

دار است. به عبارت دیگر افزایش تولید ناخالص داخلی به افزایش واردات و از نظر آماری معنی

که همگام با تئوری رهیافت کشش  سازدرا با کسری مواجه می حساب جاری منجر شده و تراز
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 حساب جاریمدت بر  بلندداری در خارجی دارای اثر معنی است. اما ضریب تولید حساب جاری

  در اقتصاد ایران نیست.

ارز موثر  مدت نرخدر طول کشورها از مقادیر متفاوتی برخوردار است. در کوتاه EC(-1)ضریب 

بودن اقتصاد در ایران از اهمیت باالیی برخوردار است و نتایج بر اساس  حقیقی و درجه باز

  د.گیرمورد تایید قرار می IRFsو   VDCsهایتحلیل
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Introduction: The determinants of the current account balance are among 

the most important issues in open economies. Identifying the determinants of 

this balance in the short and long runs is of importance for policy makers. 

The function of the current account balance involves important information 

about an economy’s performance. It also provides valuable macroeconomic 

policy recommendations. There are several theoretical models existing in the 

literature to explain the behavior of the current account balance. Each of 

them makes different predictions about the elements determining the balance 

as well as the sign and magnitude of the relationships between the current 

account fluctuation and its determinants. First, its significance stems from 

the fact that the current account balance, reflecting the saving-investment 

ratio, is closely related to the status of the fiscal balance and private savings 

which are the key factors of economic growth. Second, a country’s balance 

on the current account is the difference between its exports and imports, 

reflecting the totality of domestic residents’ transactions with foreigners in 

markets of goods and services. Third, since the current account balance 

determines the evolution of a country’s stock of net claims on the rest of the 

world over time, it reflects the intertemporal decisions of (domestic and 

foreign) residents. Consequently, policymakers try to explain current 

account balance movements, assess their sustainable levels and induce 

changes to the balance through proper measures. 

Methodology: In the present paper, we examine the determinants of the 

current account balance in Iran based on a cointegration approach and a 

vector error correction model using seasonal data for 1981-2016. It is also 

estimated for the selected Asian countries. The initial aim of the empirical 

research is to identify the main (short- and long-term) determinants of the 

current account deficits. Following previous theoretical and empirical 
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studies, we estimate a model. The objective of this paper is to examine both 

the long-run and short-run impacts of the initial stock of net foreign assets, 

degree of openness to international trade, real exchange rate and relative 

income on the current accounts for eight selected emerging Asian economies 

since the 1980s. Four sample economies are Iran, China, India and Korea. 

Based on the preliminary analysis of the data presented in the last section, all 

the variables in this study are non-stationary and follow a process. As a 

general rule, non-stationary time series should not be used in regression 

models in order to avoid the problem of spurious regression. However, Engle 

and Granger (1987) pointed out that a linear combination of two or more 

non-stationary series may be stationary. If such a stationary linear 

combination does exist, the non-stationary time series are said to be co-

integrated, and the stationary linear combination can be interpreted as a 

long-run equilibrium relationship among the variables. 

Given the above considerations, we used the co-integration test proposed by 

Johansen and Juselius (1990), which is a vector-based autoregressive 

approach, to examine the underlying co-integrating relationships among the 

variables specified. Given the non-stationary nature of the data used in this 

study, this paper adopts a co-integrated VAR approach to analyze current 

account balances and a set of macroeconomics determinants. Johansen and 

Juselius’ (ibid) co-integration test is first applied to detect the co-integration 

between current account balances and potential explanatory variables within 

a VAR framework. In the presence of co-integration, the long-run impacts of 

all the explanatory variables of current accounts are analyzed based on the 

estimated co-integrating parameters, while the short-run impacts of all the 

explanatory variables of the current account are investigated according to the 

estimation of the vector error correction model (VECM). Compared with a 

single-equation residual-based approach, Johansen and Juselius’s test is 

superior in two main aspects. First, all the variables in the VAR system are 

assumed to be endogenous in the Johansen and Juselius’s test, even if some 

of them do not serve as dependent variables. As a result, it avoids the 

problem of normalizing the co-integrating vector on one of the variables or 

of imposing a unique co-integrating vector, as in the single-equation 

residual-based test (for example, the 2-step co-integration test by Engle-

Granger, 1987). Second, Johansen and Juselius’s approach can address the 

multi-co-integration problem when there are more than two variables 

involved in the test, whereas a single-equation residual-based test is only 

able to find one co-integrating relationship despite the number of variables 

involved in the test. This second advantage of Johansen and Juselius’s test is 

especially important to this study given that there are five variables involved 

in the analysis of current account behavior. The power of Johansen and 

Juselius’ test is greater than that of the EG test. For all these reasons, this 

study applies Johansen and Juselius’ test to explore the co-integrating 
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relationship(s) between the current account balance and the explanatory 

variables. 

Results and Discussion: The results indicate a long-term equilibrium 

relationship between the current account balance and such determinants as 

net foreign asset variables, the degree of openness of the economy, and 

internal production. In the short run, in addition to the mentioned variables, 

the effective real exchange rate has a weak effect on the current account 

balance of the sample countries. 

Conclusion: Since several studies have highlighted the part played by large 

current account deficits in the run-up to financial crisis episodes, a 

considerable body of research has been done on current account 

determinants recently. Although the selected Asian countries have been 

facing turbulent current account dynamics over the past three decades, they 

have not been the subject of enough empirical studies. In this respect, the 

current paper seeks to fill in this gap in the empirical literature by assessing a 

wide range of (short- and long-term) determinants of the current account 

balance as suggested by the (theoretical and empirical) literature. The 

empirical results are in ways consistent with previous theoretical and 

empirical studies. 
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