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  :چکیده

 نوسانات زیـاد ایـن       .است، درآمدهاي حاصل از نفت      ایران درآمد   يبخش عمده 
ي اخیر با نوسانات زیادي مواجه کـرده  هادرآمدها، تراز تجاري کشور را در طول دهه    

هاي موقت و دائمی درآمد ملی واقعی،       این مطالعه با تاکید بر تفاوت بین تکانه         .است
 -86ي در دوره تراز تجـاري کـشور ایـران    يبه بررسی منابع اصلی تغییر در موازنه   

ـ     تکانه 1 با استفاده از تکنیک بالنچارد کوا       .پردازد می 1369 ه دو جـزء    هاي درآمـد ب
خودتوضـیح بـرداري   "کارگیري مدل ه با ب . اندهاي دائمی و موقت تجزیه شده     تکانه

 .  است گشتهاثر این دو جزء تکانه بر تراز تجاري کشور بررسی           ) SVAR (2"ساختاري
هاي موقتی درآمد، مهمترین منبع تغییرات دهد که تکانهنتایج تخمین مدل نشان می

هـاي اقتـصاد کـالن در       ایج به دست آمده، کامالً با مـدل        نت  .هستنددر تراز تجاري    
هاي موقت درآمد، عامل اصلی که تکانهدر حالی  .  تراز تجاري سازگار هستنديزمینه

هاي دائمی درآمد، در توضیح تغییـرات تـراز          تکانه هستند،تغییرات در تراز تجاري     
  .کنند تجاري کشور نقش مهمی ایفا نمی

 JEL : F32  ،F41طبقه بندي 
  

  کوا-هاي موقت و دائمی درآمدي، تکنیک بالنچاردتراز تجاري، تکانه :کلیدي هاي  واژه
  
  
 

                                                        
   استادیار و دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان  به ترتیب،∗

                                                                                                      ) com.mailG@45akbari(  
1 Blanchard-Quah technique  
2 Structural Vector Auto Regressive  
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  مقدمه -1
 هاي یک متغیراي که اقتصاددانان کالن در تعریف مشخصات نوسان مهمترین مسأله

توان به  این تجزیه را می.   است4 از دوران3با آن روبرو هستند، جدا کردن روند
   مورد مالحظه قرار، صرف آماري که فاقد اهمیت اقتصادي استيعنوان یک مسأله

هاي  دانان اعتقاد به یک روند دائمی در پس نوسان به هر حال، بیشتر اقتصاد.  داد
حال .  توان به عنوان یک روند در نظر گرفتکوتاه مدت دارند، که این مسیر را می

هاي مفید، براي  ی از راهیک.  شودمشکل این است که این روند را چگونه مشخص 
نزدیک شدن به موضوع این است که فرض کنیم تراز تجاري از دو نوع تکانه متاثر 

 دائمی ي که تکانهگذارند ها اثر دائمی بر تراز تجاري میبعضی از این تکانه.  شود می
از  اثر گذرا دارند و آثار آنها بر تر نیزها از این تکانهدیگر بعضی .  شوندنامیده می

 را آن بخش از تراز "روند" توان می بنابراین،. رودتجاري در طول زمان از میان می
از نظر ساختمان، چنین .  هاي دائمی است  که ناشی از تکانهدانستتجاري 

 آن بخش از تراز تجاري را که توان می،در مقابل.  هایی نامانا خواهند بود سري
بدین .  در نظر گرفتهاي اقتصادي به دورانهاي موقتی است، مربوط  ناشی از تکانه

  . هایی مانا هستند  چنین سريساختاري از نظر ،ترتیب
رهیافـت اول کـه     .  شـود  روند از دوران، سه نوع تجزیه ارائه می        تفکیکبراي  

کنـد کـه جـزء رونـد تـراز تجـاري، همـوار اسـت و                 رهیافتی سنتی است، فرض می    
.  هاي گذرا هـستند ت تراز تجاري، ناشی از تکانه     هاي کوتاه مد   بیشتر نوسان  ،بنابراین

 قـرار  انتقـاد این رهیافت اخیراً به سبب موجه نبودن فرض هموار بودن رونـد، مـورد       
پردازد که هیچ دلیلی براي این بـاور  به این نکته می ) 1986 (5پرسکات.  گرفته است  

 بلکـه امکـان   ند،شوهاي دائمی منجر به رشد هموار تراز تجاري   وجود ندارد که تکانه   
.   و منجر به نوسانات تراز تجاري شـوند  نباشدهاي دائمی هموار       فرآیند تکانه  کهدارد  

یـک دیـدگاه افراطـی ایـن نکتـه را           .  شوددر این زمینه رهیافت نوع دوم مطرح می       
 تـراز  ،بنـابراین .  هـاي دائمـی اسـت   ها به سبب تکانهي نوسانکند که همه  فرض می 

هـا، دائمـی هـستند     ي تکانـه رت یک فرآیند نامانا که در آن همـه تجاري باید به صو   
  .برآورد شود

                                                        
3 Trend 
4 Cycle 
5 Prescott 
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ي یک فرآیند نامانا به صورت جمـع یـک فرآینـد            هاي زیادي براي تجزیه    راه
سري زمانی درآمد ملی واقعـی را  .  وجود دارد) دوران(و یک فرایند مانا     ) روند(نامانا  
ي سـایر متغیرهـا   توان با مالحظـه   می.نمود به روند و یک سري مانا تجزیه         توان می

هاي مختلف بـه صـورت متفـاوت بـر      در کنار درآمد ملی واقعی و این فرض که تکانه 
 رابطـه، روش در ایـن  .  گذارند، به پیشرفت در این زمینـه دسـت یافـت         ها اثر می   آن

باشـد، اسـتفاده از تکنیـک       هـا مـی   ي نوع سوم که منطقی تر از سـایر تجزیـه          تجزیه
بالنچارد و کوا از این تجزیـه بـراي         .  باشدمی) 1989( کوا   - د سنجی بالنچارد  اقتصا
 تحقیـق در این .  )1376بالنچارد و فیشر،  (اندي بیکاري و تولید استفاده کرده    رابطه

هاي دائمی و موقـت درآمـد اسـتفاده شـده      ي تکانهنیز از همین تکنیک براي تجزیه    
  .است

ه درآمد دهند ک  ي بین الملل نشان می    ي مالیه هاي اقتصادي در زمینه    تئوري
هـدف از ایـن مطالعـه    .  اسـت گذار بر تـراز تجـاري کـشور        ملی، یکی از عوامل تاثیر    

  هاي دائمی و موقـت درآمـدي بـر تـراز تجـاري کـشور ایـران، طـی             بررسی اثر تکانه  
هـاي   تا بتـوان بـا شـناختن میـزان اثرگـذاري تکانـه           است 1386 تا   1369هاي  سال
ی و دائمی درآمـد، اقـدامات الزم را جهـت جلـوگیري از نوسـانات شـدید تـراز          موقت

هاي دائمی درآمد هاي موقت و تکانه کند که تکانه  فرضیه بیان می  .  تجاري انجام داد  
شود که میزان تاثیر هـر یـک   این سوال مطرح می .  بر تراز تجاري تاثیر گذار هستند     

موقت و دائمی درآمـدي سـهم بیـشتري    هاي به چه صورت است و کدامیک از تکانه      
  وجود آمدن نوسان در تراز تجاري دارند؟ه در ب

هاي درآمد ملی واقعی به     کوا، تکانه  - در ادامه، با استفاده از تکنیک بالنچارد      
این تکنیک با اعمال این قید کـه   .  شوند می  هاي موقت و دائمی تجزیه    دو جزء تکانه  

هـاي   ولـی تکانـه  ،د مدت بر درآمد ملی واقعی ندارند      هاي موقتی درآمد، اثر بلن     تکانه
 پـردازد  هـا مـی   ي تکانـه دائمی اثر بلند مدت بر درآمد ملی واقعی دارنـد، بـه تجزیـه     

  .  )1386اندریس، (
 بـه بررسـی ادبیـات موضـوع پرداختـه و مطالعـات داخلـی و          ، بعـد   در بخش 

 بـا تکیـه بـر مبـانی         در ادامـه  .  شـوند  خارجی انجام گرفته در این زمینه بررسی می       
 تخمین زده شده و توابع واکـنش آنـی و       SVAR کوا ، مدل     - نظري تکنیک بالنچارد  

ي واریـانس، میـزان      با استفاده از جدول تجزیـه      ،همچنین.  شوند انباشته بررسی می  
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هاي درآمـد ملـی واقعـی و     هاي موقت و دائمی درآمد، در توضیح متغیراهمیت تکانه 
  .شودتراز تجاري محاسبه می

   
   ادبیات موضوع-2

و بیـشتر  اسـت   ي تـراز تجـاري صـورت گرفتـه          مطالعات داخلی محدودي در زمینه    
 مطالعـات   در مقابل، .  اند شده متمرکزمطالعات بر واردات و صادرات به صورت مجزا         

توان در ایـن زمینـه یافـت کـه در ادامـه بـه هـر دو گـروه          اي را میخارجی گسترده 
  .شودی اشاره میمطالعات داخلی و خارج

 تـراز تجـاري   يعوامـل تعیـین کننـده    ی   در پژوهش  )1386 (عبدي و   مهرآرا
 -، فلیـپس  )1987 (7، انگل و گرنجر)1988 (6ایران را با استفاده از روش جوهانسون    

 مـورد بررسـی     1383-1338ي  در دوره ) 1997 (9پسران و شین   و) 1995 (8هانسن
 که بر اسـاس نـرخ ارز        ن توانایی دو قیمت نسبی    ظور، میزا براي این من  .  نداقرار داده 

 در تبیین نوسانات تـراز تجـاري را   اند،موثر رسمی و نرخ ارز بازار موازي تعریف شده        
دهد که نرخ مـوثر رسـمی قـادر نیـست           نتایج نشان می  .  ندابا یکدیگر مقایسه کرده   

ت آمـاري  هـاي هـم انباشـتگی، انـدازه و اهمیـ     رفتار تراز تجاري را بر حسب آزمـون    
 شکل رضایت بخشی تبیـین کنـد،      هاي تشخیصی و ثبات پارامترها به       ضرایب، آماره 

ارز حقیقی بازار موازي در الگوي تراز تجاري قادر است رفتار بلند  اما استفاده از نرخ
هاي هم انباشتگی مدت و کوتاه مدت تراز تجاري را در اقتصاد ایران بر اساس آزمون          

در واقع، در معیارهاي برازش در      .  نحو مطلوبی توضیح دهد   هاي تشخیص به     و آماره 
الگوي بلند مدت و کوتاه مدت، تـراز تجـاري بـه هنگـام وارد کـردن نـرخ ارز بـازار                      

هـا و   به بیـان دیگـر، آنچـه کـه تـصمیم          .  یابدموازي، به نحو قابل توجهی بهبود می      
ی نرخ ارز مبتنی بـر      ي فرصت واقع  هاي تجاري را تحت تاثیر قرار داده، هزینه       جریان

در میان عوامـل دیگـر تـاثیر گـذار، درآمـد شـرکاي        . مقدار آن در بازار موازي است    
  .اندتجاري ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تاثیر را بر تراز تجاري داشته

  و پویایی تراز تجاري  اي به بررسی    در مطالعه ) 1385(خوش بخت   و  اخباري  
در ایـن بررسـی   .  انـد  پرداختـه ط تجاري ایران با آلمانشکل ارتبا J بررسی منحنی

                                                        
6 Johansen 
7 Engle and Granger 
8 Philips and Hansen 
9 Pesaran and Shin 
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ي سنتی که مدافع اثرگـذاري مثبـت تـضعیف ارزش    نشان داده شده است که نظریه  
اي تواند دسـت کـم در کوتـاه مـدت، نتیجـه     ها است، میپول داخلی بر تراز پرداخت  

ـ      در این مقاله، تکنیک   .  معکوس به همراه داشته باشد     اي و  ههاي عکـس العمـل تکان
ي واریـانس، در قالـب الگـوي تــصحیح خطـاي بـرداري و نیـز الگـوي خــود        تجزیـه 

هـاي تـراز   ي عکس العمل و پویایی  هاي توزیعی براي بررسی نحوه    رگرسیونی با وقفه  
، ) ریـال -یورو (ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز  ) کاالیی(تجاري  

 اثرات کوتـاه مـدت   و اندلی به کار برده شدهفص  به صورت 1995-2004ي  طی دوره 
.  انـد  تخمین زده شده مذکورو بلندمدت با استفاده از دو شاخص نرخ ارز موثر واقعی       

 بـین تـراز تجـاري و نـرخ      شـکل Jي وجود منحنـی  فرضیهکه دهند نتایج نشان می  
ت بـه    واکنش تراز تجـاري ایـران نـسب         دیگر، از طرفی .  گیردارزمورد تایید قرار نمی   

 یعنی با افزایش درآمـد واقعـی ایـران، تـراز تجـاري       است؛درآمد واقعی معنادار بوده  
 تاثیر درآمد واقعی کشور آلمان بـر        همچنین،.  ایران با کشور آلمان منفی شده است      

  . نبوده استتراز تجاري ایران، معنادار 
ا کـو  - از تکنیک بالنچـارد   خود يدر مطالعه ) 1387 ( فرد محمدي و اکبري  

وري را در ایـران بـه   هاي بهـره آنها با استفاده از این تکنیک، تکانه    .  انداستفاده کرده 
هـاي بهـره وري را بـر       و اثر تکانـه    اندنمودههاي دائمی و موقت تجزیه       دو گروه تکانه  

باشد که  ي داخلی می  این مطالعه، تنها مطالعه   .  اند کرده بررسیرشد اقتصادي ایران    
  . استقرار دادهاستفاده مورد ها ي تکانهبراي تجزیهرا کوا  -تکنیک بالنچارد 

تأثیرات بلند مدت و کوتاه مـدت درآمـدهاي نفتـی      ) 1387(مهر آرا و کیخا     
  .بر رشد اقتصادي کشورهاي وابسته به نفت با تأکید بر نقش نهادها را بررسی کردند

اي موقـت و    هـ اي به بررسی اثر تکانـه     در مطالعه ) 2008 (10وسلکوا و هروات  
دائمی نرخ ارز بر تراز تجاري در اقتصاد هفت کـشور درحـال گـذار اروپـاي مرکـزي           

آنهـا بـا اسـتفاده از       .  انـد پرداختـه ...) لهستان، اروگوئه، جمهوري چک، لیتـوانی و        (
هـاي دائمـی و موقـت    هاي درآمدي را بـه دو جـزء تکانـه       کوا تکانه -تکنیک بالنچارد 

هاي موقت درآمدي، مهمترین عامـل      دهند که تکانه  ن می نتایج نشا .  اندتجزیه کرده 
  هـاي   تکانـه  انـد کـه   به ایـن نتیجـه دسـت یافتـه        آنها  .  هستندنوسانات تراز تجاري    

اي در نوسانات  باشند، عامل تعیین کننده   هاي دائمی می  وري که مهمترین تکانه   بهره
  .تراز تجاري نیستند

                                                        
10 Veselkova and Horvath 
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 درآمدي را بر تراز تجاري ایـاالت        هاياي اثر تکانه  در مطالعه ) 1996 (11کیم
.  اسـت  بررسی کـرده  1993:1 تا 1957:1ي متحده، ژاپن، آلمان و انگلستان در دوره  

  در ایـن دوره ي بیشتر تغییرات تراز تجـاري    هاي موقت درآمدي توضیح دهنده    تکانه
 درصـد تغییـرات   90 هاي موقت در حـدود  ، تکانه طبق نتایج به دست آمده    .  اندبوده
که در آن بیش از حـدود  یک استثنا بوده است آلمان .  اند تجاري را توضیح داده  تراز
  .اندهاي موقت توضیح داده شده درصد تغییرات تراز تجاري، توسط تکانه70

ي چگونگی تاثیر اجـزاء دائمـی و موقـت درآمـد و رابطـه             ) 1999 (12حسین
ر کـشورهاي جهـان در   متحده و ژاپن را در مقابل سای     حساب جاري ایاالت     يمبادله
دهنـد کـه اجـزاي       نتایج نـشان مـی    .  بررسی کرده است  1995:4 تا   1973:1ي  دوره

دائمی درآمد از لحاظ آماري در بلند مدت بر تراز تجاري ایاالت متحده تاثیر زیـادي   
  .که در ژاپن این متغیر بر تراز تجاري تاثیرگذار بوده است اند، درحالینداشته

هاي موقـت و دائمـی درآمـدي را بـر           نقش تکانه ) 2000 (13ولامیلکویچ و پ  
.  انـد  بررسـی کـرده  1996:4 تـا  1970:1ي  تراز تجاري پنج کشور اروپایی براي دوره      

ات تـراز  نوسـان ي هـاي موقـت درآمـدي عامـل عمـده       دهند که تکانه   نتایج نشان می  
 .هستندتجاري 

پویـایی  هـا را بـراي بررسـی        اجزاي دائمی و موقت تکانـه     ) 2001 (14هافمن
در اغلـب ایـن     .  ري و سرمایه در کشورهاي گروه هفت تخمین زده اسـت          حساب جا 

به طور متوسط حدود    .  انداغلب موقتی بوده   1960 -91ي   دوره درها  کشورها، تکانه 
  .اندهاي موقت بودهي تکانهها دائمی و بقیه درصد از تکانه20

ي  مشابه، بـه تجزیـه     نیز در مطالعاتی  ) 2006 (16، لی و چین   )2003 (15کانو
ییـد  هـا بـر تـراز تجـاري را تأ     اند و اثر تکانـه ها به اجزاء موقت و دائمی پرداخته    تکانه
  .اند کرده

  
  
  

                                                        
11 Kim 
12 Hossain 
13 Miljkovic and Paul 
14 Hoffman 
15 Kano 
16 Lee and Chinn 
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   مبانی نظري مدل-3
دیدگاه اول  .  وجود دارد هاي درآمدي بر تراز تجاري، دو دیدگاه         در مورد اثرات تکانه   

یـک  .  فاوتی بر تراز تجاري دارنـد هاي موقت و دائمی اثرات مت کند که تکانه   بیان می 
دهد، زیرا درآمـد و      افزایش دائمی در درآمد ملی، تراز تجاري را تحت تاثیر قرار نمی           

 ،ي اقتـصاد  هاي موقت از طـرف عرضـه      تکانه.  یابندمصرف به یک میزان افزایش می     
 منجـر بـه   ،شوند، درحالی که از طرف تقاضامنجر به افزایش درآمد و تراز تجاري می  
هاي موقـت درآمـدي     در نتیجه، تکانه  .  شوندکاهش تراز تجاري و افزایش درآمد می      
کنـد کـه   بیـان مـی  ) 1981 (17سـاش .  شـوند منجر بـه تغییـرات تـراز تجـاري مـی       

 تاکید دارند که پاسخ مصرف و سـرمایه   اي جدید سرمایه گذاري و پس انداز      ه تئوري
هاي جـاري چگونـه    که تکانه  این هاي مختلف، به انتظارات مربوط به     گذاري به تکانه  

.  دهنـد، بـستگی دارد     متغیرهاي کلیدي اقتصادي را در آینده تحت تـاثیر قـرار مـی            
کـه چـه سـهمی از ایـن          پاسخ مصرف به یک کاهش برونزاي درآمد به این         بنابراین،

یک کاهش موقتی درآمد، با کاهش      .  کندتغییر درآمد، دائمی است بستگی پیدا می      
ئمـی  ر مصرف همراه نخواهد بود، درحالی که اگر کـاهش درآمـد، دا            مساوي در مقدا  

بدین ترتیب، اگـر تغییـر درآمـد    .   برابرخواهد بود باشد، این کاهش با کاهش مصرف     
کند، امـا اگـر انتظـار بـرود کـه تغییـر         سرمایه گذاري اندکی تغییر می     ،موقتی باشد 

 ایـن  در نتیجـه .  د بـود  مقدار تغییر سرمایه گـذاري زیـاد خواهـ     ،درآمد دائمی باشد  
، حـائز اهمیـت   "هاي درآمد، دائمی یا موقت هستند  آیا تغییرات و تکانه   "موضوع که   

  .است
هـاي تجـاري واقعـی    هـاي سـیکل  دیدگاه دوم که در برخی مطالعات و مدل    

 بیـانگر ایـن مطلـب       ،اسـت شده   گرفته   در نظر  )1991 (18 مندوزا ي مطالعه همچون
بـراي واحـدهاي اقتـصادي      اي  انگیزه ، دائمی درآمدي  وري و هاي بهره   است که تکانه  

طرفـداران  .  گذاري و پس انداز را براي کاهش مصرف تعدیل کننـد           است که سرمایه  
، رشد درآمـد    )ي واقعی طرف عرضه   تکانه(وري   افزایش بهره   که این دیدگاه معتقدند  

اسـاس ایـن   بـر   .  دهـد اي درآمد و تراز تجاري را توضیح می       بلند مدت و تغییر دوره    
وسلکوا  (د داد از تجاري را تحت تاثیر قرار خواه       تغییرات دائمی در درآمد، تر     ،دیدگاه

  .)2008و هروات، 

                                                        
17 Sachs 
18 Mendoza  
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هـاي    تکانـه ي کـوا بـراي تجزیـه   -تکنیـک بالنچـارد   از ،  ي حاضر در مطالعه 
هـا بایـد            در این روش متغیر.  درآمدي به دو گروه موقت و دائمی استفاده شده است        

هـا نامانـا باشـند، زیـرا      اقل یکـی از آن اي انتخاب شـوند کـه هـر دو یـا حـد      نهبه گو 
تـوان از    نمـی  ،اگر هر دو متغیر مانا باشـند      .  هستند فاقد جزء دائمی     I()متغیرهاي  

 در نهایـت هـر دو   در صورت امکـان اسـتفاده از ایـن روش،       .  این روش استفاده کرد   
 بـا فـرض عـدم وجـود جـزء ثابـت،       . شـوند متغیر به صورت مانا در مدل ظـاهر مـی   

تـراز تجـاري   و ) Y(هاي درآمـد واقعـی        دنباله 19)BMA (همیانگین متحرك دو متغیر   
)B(  استزیر روابط به صورت:  
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کـه واریـانس هـر      هـستند    جمالت اختالل مستقل نوفه سفید       t2ε و   t1ε در آن    که

 L يهـایی بـر حـسب عملگـر وقفـه         ايچنـد جملـه    Lcij)( و استها ثابت     دوي آن 
11شوند که ها به صورتی نرمال می              تکانه . هستند =)(εvar  12و =)(εvar باشـد   .

  : ماتریس واریانس اختالالت باشد، در این صورت∑εاگر 
  









=








=∑ 10

01
221

211

)var(ε),εcov(ε

),εcov(ε)var(ε
ε  

}هاي ، بالنچارد و کوا دنباله    )1980( 20بر خالف روش سیمز    }t1ε   و { }t2ε  را 
هـاي    دنبالـه ، آنهـا  در مقابـل  .کننـد  مرتبط نمی } B{و  } Y{هاي   مستقیما با دنباله  

}Y {  و}B {   هـاي    دنبالـه . گیرنـد را به عنوان متغیرهاي درونزا در نظـر مـی{ }t1ε و
{ }t2ε          ق تئـوري اقتـصادي      نیز داراي همان خواصی هستند که یک متغیر برونزا طب

                                                        
19 Bivariate Moving Average 
23 Sims 

)1(  
)2( 

)3( 

)4(  
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 درآمد واقعی به اجزاي دائمی  يي مهم در تجزیه   نکته.  بایست آن را داشته باشد     می
ثیر بلند مـدت بـر درآمـد واقعـی       ي موقت درآمد نباید تأ    و موقت این است که تکانه     

وجود این دو گانگی بین تاثیرات موقت و دائمی، راه را براي تـشخیص       .  داشته باشد 
 ،سازد، تا بتوان با اعمـال ایـن قیـد    هموار میVARاختاري از مدل کامل اختالالت س 
ـ  معادله را حل کرد   تـاثیر کلـی یـک تکانـه بـر دنبالـه       .  دسـت آورد ه  و ضـرایب را ب

  :اي باشد که به گونهباید بنابراین، ضرایب معادله.  بایست برابر صفر باشد می
   ∑

∞

=

=
0

22 0)(
k

Kc    

 ایـن  از ایـن رو ی در اینجـا قابـل مالحظـه نیـستند،         هاي اسمی و واقع     تکانه
هـا مانـا     با فـرض آنکـه متغیـر      .  شوند  برآورد شده استخراج می    VARها از مدل    تکانه
      : به صورت زیر استVAR الگوي ،باشند
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 ترکیبـی از  VAR اساسی در اینجـا آن اسـت کـه پـسماندهاي مـدل            ينکته
بینی یـک دوره  خطاي پیش te1، به عنوان مثال  .هستند t2ε و   t1εصاختالالت خال 

  : دیگریا به عبارتیاست  tB يبه جلو
  

  tttt BEBe ∆−∆= −11   
  

ــا بینــی یــک دوره بــه جلــو ، خطــاي پــیشBMAبــر اســاس مــدل  برابــر ب
tt cc 212111 )0()0( εε بینی با هم برابـر   خطاي پیشيرابطه دو  هراز آنجا که    . است +

  .شودي زیر حاصل میرابطههستند، 
  ttt cce 2121111 )0()0( εε +=   

 
، ty يبینی یک دوره بـه جلـو       خطاي پیش  te2 از آنجا که   ،به همین ترتیب  

  :آیدیث زیر به دست میاست، رابطه
  

   ttt cce 2221212 )0()0( εε +=   
 

                :شود  الگوي زیر حاصل می)9(و ) 8(ي با ترکیب دو معادله

)5(  

)6(  

)7( 

)8(  

)9(  
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معلـوم باشـند، امکـان اسـتخراج         22c)0( و 21c)0(12c ، )0( ، 11c)0(اگر مقادیر 
t1ε   و t2ε  هاي رگرسیون، یعنی      از پسماندte1و te2بالنچـارد  .   وجود خواهد داشت

 محـدودیت  همـراه بـا  ، BMAو مدل ) 6(ي  ي بین معادله  و کوا نشان دادند که رابطه     
توان ضـرایب   نمایند که بر اساس آنها می، دقیقاً چهار قید را ایجاد می  )5(بلند مدت   

تـوان    مـی VARدهاي مـدل    با اسـتفاده از پـسمان     .   فوق را به دست آورد     يگانهچهار
11هایی از    برآورد =)(evar   12و =)(evar   و ),( 21 eecov    چهـار    . به دسـت آورد  

  :شوندقید مذکور به صورت زیر خالصه می
                                      

  )()()()( 00 2
12

2
1111 ccevarevar t +==   

                                      
  )()()()( 00 2

22
2
2122 ccevarevar t +==   

                                     
)()()()(),( 0000 2212211121 cccceecov +=   

                                          
{ } ∑∑ +−= )()()()( kackac 12212211 0100  

توان با اسـتفاده از آن   ر معادله وجود دارد که میبه همراه این چهار قید، چها  
ــه دســت آورد 22c)0( و21c)0(12c،)0(،11c)0(مقــادیر مجهــول  در ادامــه، کــل .  را ب

  :اند  با استفاده از روابط زیر قابل محاسبهt2ε و t1εهاي  جمالت دنباله
  

   ititit cce −−− += 2121111 )0()0( εε   
  

  ititit cce −−− += 2221212 )0()0( εε    
 

تـوان    مـی t2ε و t1εهاي  معمولی، با استفاده از دنبالهVARهمانند یک مدل  
با این تفـاوت کـه در       .   واریانس پرداخت  يالعمل آنی و تجزیه    به تحلیل توابع عکس   

بـا اسـتفاده از ایـن روش    .  تـر اسـت  ها، مشخصي حاضر، تفسیر عکس العمل    مساله
 تمـامی  ،به عنـوان مثـال  .  ها دست یافت              ي تاریخی تک تک سري    توان به تجزیه    می

} يدنبالهمقادیر   }t1ε      و با استفاده از مقادیر به دست شود می مساوي صفر قرار داده

)10(  

  :د دومقی  )12(

  :قید اول  )11(

  :قید سوم  )13(

 :قید چهارم  )14(

)16(  
)15(  
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}ي، تغییرات دائمی در دنبالهt2εآمده براي سري     }tYمـی ي زیر محاسبه  از رابطه-
  .شود

  ∑
∞

=
−

=∆
0

212 )(
k

ktt kcY ε   

  
  ها و روش شناسی  داده-4

.   اسـتفاده شـده اسـت      1386:4 تا   1369:1ي  هاي فصلی دوره   از داده  تحقیقدر این   
و تـراز تجـاري از   1376ي آمارهاي مربوط به درآمد ملی واقعی نسبت به سـال پایـه        

آمـار  .  انـد هـاي مختلـف اسـتخراج شـده       مربوط به سـال    "نماگرهاي بانک مرکزي  "
 با استفاده بنابراین،.  عی، نیاز به تعدیالت فصلی دارد     مربوط به درآمد ملی فصلی واق     

 تعدیالت فصلی با روش میـانگین متحـرك بـر روي ایـن متغیـر               Eviews ياز برنامه 
  .  استصورت گرفته

 
   نتایج تجربی-5
   آزمون مانایی-5-1

مـون  ها با استفاده از آز         ي همجمعی متغیرقبل از برآورد الگو، وضعیت مانایی و درجه 
  . بررسی شده است21دیکی فولر تعمیم یافته

.  انـد تعیین شـده  )AIC (22، بر اساس معیار آکائیک    Pي  هاي بهینه تعداد وقفه 
 اول متغیرهـا    ي آزمون مانایی مربوط به سطح و تفاضل مرتبه        نتایج مربوط به تعیین   

 يمقایـسه .  انـد گـزارش شـده   ) 2(و  ) 1 (هـاي  در جـدول   هـاي بهینـه    تعداد وقفه و  
متغیرهـاي مـورد اسـتفاده در       کـه   د  دهـ هاي آزمون و مقادیر بحرانی نشان می       آماره

  . است مانا  آنهاي اول و تفاضل مرتبهنیستندمدل، در سطح مانا 
  
  
  
  
  

  
                                                        

21 Akaike Criteria 
22 Augmented Dickey-Fuller  

)۱۷(  
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   آزمون مانایی متغیرهاي نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی:1جدول 
  ADF  آزمون يآماره

  نام متغیر  بدون روند  با روند

  در سطح  -62/1  -63/1
  تراز تجاري  ي اولتفاضل مرتبه  -21/10*  -23/10*

  در سطح  79/1  09/0
  درآمد ملی واقعی  ي اولتفاضل مرتبه  -57/3*  -66/9*

  محاسبات تحقیق: مأخذ 
  .در سطح خطاي یک درصد معنی دار هستند* 

  
  ي بهینه تعیین وقفه:2جدول 

  6  5  4*  3  2  1  0  تعداد وقفه

 معیار آکائیک
)AIC(  1/37  9/36  8/36  7/36  44/36  48/36  5/36  

   بهینه يتعداد وقفه* 
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
  وسیلیوسج -آزمون همجمعی یوهانسن -5-2

-ي همجمعـی بـین متغیرهـاي الگـو، از روش یوهانـسون            براي بررسی وجود رابطـه    
ي حـداکثر مقـدار ویـژه و       هـا در این روش، آزمـون    .  وسیلیوس استفاده شده است   ج

نتـایج  .  گیردقرار می  استفاده    مورد  براي تعیین تعداد بردارهاي همجمعی     آزمون اثر 
هاي هـر دو آزمـون، وجـود    بر اساس آماره.  اند شدهارائه) 3(ها در جدول                  این آزمون 

  .شود بردار همجمعی تایید نمی
  

   جوسیلیوس-همجمعی یوهانسن  نتایج آزمون :3جدول 
 MAXآزمون  TRACEآزمون 

   آزمونيآماره  مقدار بحرانی   آزمونيآماره  مقدار بحرانی
   0Hيفرضیه   1Hيفرضیه

2/20  22/18  8/15  9/11  1≥r  r = 

16/9  26/6  1/9  2/6  2≥r  r = 

  محاسبات تحقیق: مأخذ
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  ي واریانس واکنش و تجزیهيتکانه توابع -5-3
، ضـریب  مـشخص اسـت  ) 4(در جـدول  SVAR طور که از نتایج تخمین مـدل  همان

دهد که  این نتیجه نشان می .  باشدهاي مختلف، منفی می    درآمد ملی واقعی در وقفه    
  .ي معکوس دارنددرآمد ملی واقعی و تراز تجاري رابطه

 تـراز تجـاري و درآمـد        ينی و انباشته  ي واکنش آ  نتایج مربوط به توابع تکانه    
 اسـتخراج  SVARهاي دائمی و موقت درآمدي، که از مدل      ملی واقعی نسبت به تکانه    

   . اند نشان داده شده)1(اند، در نمودار  شده
ي تراز تجاري نسبت به تکانـه  ي  شود، واکنش اولیه    طور که مشاهده می   همان

یابـد و      به صورت زیگزاگی کاهش مـی      این مقدار .   درصد است  42/1 دائمی درآمدي 
ي شـشم بـه بعـد       ي این تاثیر در دوره    اثر انباشته .  رسد به صفر می   ششمي  در دوره 

تراز تجاري نـسبت    ي   واکنش اولیه  ،همچنین.  درصد است  81/0تقریبا ثابت و برابر     
این مقدار به سرعت کـاهش یافتـه و بعـد از            .  است 76/2 ي موقت درآمدي  به تکانه 

 21/1 حـدود در ي پـانزدهم   آن در دوره  ياثر انباشـته  .  رسدزده دوره به صفر می    پان
  .ماندمیباقی در طول زمان، اثر انباشته در این مقدار ثابت  و استدرصد 
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  توابع واکنش انباشته:1نمودار 

  
  محاسبات تحقیق: مأخذ

  
بـدین صـورت اسـت کـه     درآمـد  ئمـی  داي درآمد ملی واقعی به تکانـه    پاسخ  

شـود و بـه     میدرآمد ملی واقعی درصدي 92/0 افزایشي دائمی در ابتدا باعث  تکانه
این متغیر بـه    .  شودمنفی می   از این دوره   پسو  ي دوم، اثر آن صفر      سرعت در دوره  

رود و طور زیگزاگ حول صفر نوسان دارد و بعد از ده فصل تقریباً اثر آن از بـین مـی     
 بـه  درآمـد ملـی واقعـی   ي واکـنش اولیـه  .  مانـد  ثابت می -6/2دار انباشته آن در   نمو

بعد از حدود چهـار  .  شودمیدرصدي آن 9/4افزایش درآمدي، موجب ي موقت  تکانه
 اعمال قید ازطور که   همان.  فصل این مقدار به صفر رسیده و حول صفر نوسان دارد          

 نداردثیر بلند مدت بر درآمد ملی واقعی   هاي موقت درآمدي، تا   رفت، تکانه انتظار می 
  . شود  آن صفر میي و اثر انباشتهرودمیو بعد از حدود یازده فصل، این اثر از بین 
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  )ریال به دالر(ها در واریانس نرخ ارز واقعی   درصد تکانه:5جدول 
  دوره   دائمیيسهم تکانه   موقتيسهم تکانه
08/21  91/78  1  
53/21  46/78  2  
56/21  43/78  3  
64/21  35/78  4  
08/21  91/78  5  
56/20  43/79  6  
51/20  48/79  7  
51/20  48/79  8  
45/20  54/79  9  
21/20  78/79  10  
15/20  84/79  11  
15/20  84/79  12  

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

  )ریال به دالر(ها در واریانس نرخ ارز اسمی   درصد تکانه:6جدول 
  دوره   دائمیيسهم تکانه   موقتيسهم تکانه
41/3  58/96  1  
88/4  11/95  2  
53/7  46/92  3  
10/9  89/90  4  
94/8  05/91  5  
65/8  34/91  6  
75/8  24/91  7  
75/8  24/91  8  
79/8  20/91  9  
01/9  98/90  10  
9  99/90  11  
05/9  94/90  12  

  محاسبات تحقیق: مأخذ
  

به ترتیـب مربـوط     ) 6(و  ) 5 (هايولي واریانس در جد   نتایج حاصل از تجزیه   
تـوان   بـا توجـه بـه جـداول مـی         .  اند واقعی گزارش شده   درآمد ملی و  تراز تجاري   به  

هـاي   ، تکانـه  درآمد ملـی واقعـی    و  تراز تجاري   نتیجه گرفت که عامل اصلی نوسانات       
 را  تـراز تجـاري    درصـد از تغییـرات       91/78ي اول،   در دوره .  هستنددرآمدي  موقت  
توضـیح  دائمـی درآمـدي   هـاي    درصـد را تکانـه    08/21  و موقت درآمـدي  هاي    تکانه
هاي    درصد از تغییرات تراز تجاري را تکانه       84/79ي دوازدهم نیز    در دوره .  دهند می

 درآمـد ملـی  در مـورد  .  دهنـد  هاي دائمی توضیح می  درصد را تکانه   15/20موقت و   
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ملـی   درصـد از تغییـرات درآمـد         58/96ي اول   شود کـه در دوره     واقعی مشاهده می  
 توضـیح  دائمـی درآمـد  هـاي    درصد را تکانه41/3  و موقت درآمد هاي    واقعی را تکانه  

 درصـد از تغییـرات درآمــد ملـی واقعــی را    94/90ي دوازدهــم در دوره.  دهنـد  مـی 
 بـا   ،بنـابراین .  دهنـد   توضیح مـی   دائمیهاي     درصد را تکانه   05/9هاي موقت و      تکانه

هـاي موقـت      تـراز تجـاري تکانـه      نوسـانات    توجه به نتایج به دست آمده، علت اصلی       
  . هستنددرآمد ملی واقعی، از نوع موقتی و بیشتر نوسانات اند درآمدي بوده

  
   نتایج-6

 و بـا اسـتفاده از   "خود توضیح برداري دو متغیـره "در این مقاله با استفاده از الگوي       
مـد، بـر تـراز      هاي موقـت و دائمـی درآ      ، اثر تکانه  )2008(ي وسلکوا و هروات     مطالعه

ابتـدا بـا   .  مورد بررسی قرار گرفته اسـت 1386 تا  1369هاي  تجاري کشور طی سال   
شود که متغیرها در سـطح،   مشخص می"دیکی فولر تعمیم یافته  "استفاده از آزمون    

کـوا برقـرار   -ي استفاده از مدل و تکنیک بالنچارد      شرایط اولیه  بنابرایناند،  مانا نبوده 
ي اول  شـامل تفاضـل مرتبـه   SVARتـوان از یـک الگـوي         مـی  ،از ایـن رو   .  باشـد  می

پس از بـرآورد مـدل و بـه         .  متغیرهاي درآمد ملی واقعی و تراز تجاري استفاده کرد        
ي واریـانس، مـشخص شـد کـه        واکـنش و روش تجزیـه      يدست آوردن توابع تکانـه    

از  درصـد از تغییـرات تـر   15/20هـاي دائمـی     درصد و تکانه84/79هاي موقت   تکانه
در مـورد درآمـد ملـی واقعـی        .  دهندتوضیح می )  فصل 12(تجاري را در بلند مدت      

هـاي    درصد از تغییرات درآمد ملـی واقعـی را تکانـه   94/90دهند که  نتایج نشان می 
  هـاي دائمـی توضـیح      درصد از تغییرات درآمـد ملـی واقعـی را تکانـه         05/9موقت و   

ت که درصد قابـل تـوجهی از تغییـرات    توان نتیجه گرفاز مطالب فوق می   .  دهندمی
 کـه موجـب   اسـت هـاي موقـت درآمـد    درآمد ملی واقعی در کـشور ناشـی از تکانـه         

  .اندتغییرات شدید تراز تجاري شده
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