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  1افسر عازم: ترجمه

 
ثر واقعی  مؤ نرخ ارزهای به نوسانمشاهدات تجربی حاکی از آن است که تراز تجاری کشور چین نسبت 

میزان جاری مازاد تجاری اعمال  هر چند با توجه به اندازه و . برخوردار استهایی از حساسیت )یوان(
کاهش . تجاری گردد درفتن مازاان یماز  تواند منجر به ایجاد تعادل و سیاست افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی

 افزایش نرخ  واردات چین در قبالزیرا ،ناچیز است )یوان(زایش نرخ ارز لقوه مازاد تجاری چین ناشی از افاب
است  کاهشی بیشتر روند نهایت در( دهد منفی نشان می د واکنشخو از رفت یم انتظار قبل از که طور ارز همان

 معادالت  واکنش،های عمده تجاری آن طرف واردات دوجانبه چین ومعادالت با تخمین  ).تا افزایشی
 به دست آمده نتیجه .گردد یید میآسیا تأ افزایش نرخ واقعی ارز با کشورهای جنوب شرقی یات در ازاوارد

 شامل کشورها آن از چین از واردات بزرگی سهم که یآسیای کشورهای همگرایی بردار برآورد بوسیله
کشورهای  از تعدادیکه صادرات دهند  می همچنین نتایج نشان .شود میتصدیق  ،مجدد است صادرات

دهند که این نتیجه ناشی از وابستگی  آسیایی واکنش منفی به افزایش نرخ واقعی ارز از خود نشان می
  .است چین  کشور بههانآصادراتی 

  
  .ینرخ ارزواقع، تجارت، صادرات، نیچ :ی کلیدیها واژه

  
  همقدم. 1

زایش بوده ودر واقع با سرعت در حال اف های گذشته به شدت و سهم چین از تجارت جهانی در سال
کننده جهان محسوب  مریکا از بزرگترین کشورهای صادرآایاالت متحده  چین به همراه آلمان و

 بر اساس آمار .است  شدهبه صفر که در این اواخر تراز تجاری این کشور بسیار نزدیک دشون می
تولید  7/1 یعنی(مریکا آبیلیون دالر  32 معادل 2004گمرکات مقدار مازاد تجاری چین در سال 

                                                 
 :باشد  این مقاله ترجمه این منبع می*

Alici Garcia-Herrero &Tuuli Koivu (2009), "China’s Exchnge RatePolicy & Asian Trade", BIS 
Working Papers, No. 282. 

  afsarazem@yahoo.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ..                 کارشناس ارشد اقتصاد.1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 32

https://ejip.ir/article-1-226-fa.html


 12 و 11 اقتصادی سال دهم شماره های مجله

 

82

به بعد مازاد تجاری چین  2005 است هر چند از سال )1( نموداربر اساس ) ناخالص داخلی چین
 7 نزدیک به ( مریکاآبیلیون دالر  180مازاد تجاری چین  2006در سال . است اشتهد افزایش حبابی

 ناخالص داخلی درصد تولید10 بیش از  به2007و در سال  )درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور
 تا ند کردء ابقایصورت مصنوعی در سطح پایین هرا ب چین نرخ ارز سیاستگذاران ظاهراً 1.رسیدچین 

مند گردند واز این طریق نرخ رشد مورد نظر خود را بدست  بتوانند از منافع تقاضای خارجی بهره
اقتصاد   وتقاضا درهای مفروض هنوز نقش ناچیزی در تصمیمات عرضه  قیمت، از سوی دیگر.آورند
که نرخ   تردیدها در این خصوص در حال افزایش است،این  بنابر.دننمای می ءگذار چین ایفا در حال

  .تجاری چین باشد تراز ثر در جهت کاهش میزان مازادؤای م ارز حاضر بتواند وسیله
  

  
 .یالمللی مال آمار بینو  CEICآمار گمرکات چین و : خذأم                     

  )ماهانه( ثر ارزؤتراز تجاری چین ونرخ م. 1نمودار 
  

در ارتباط با مباحث اولیه این واقعیت مشهود است که چین با فشار فراوانی از سوی کشورهای 
تا انتهای سال  1994 از سال  واقعیثرؤ نرخ ارز م. مواجه است)یوان (صنعتی جهت افزایش نرخ ارز

اما تمایل به کاهش وپس از آن حرکت به سوی رژیم  ،دهد  نشان می سریعی از خودافزایش 1997
پس از آن نرخ ارز واقعی بطور تقریبی تا  تقریباً  واعالم شد 2005جوالی  نرخ ارز شناور در
آیا  تجاری  تراز وسعت وسرعت سریع افزایش مازاد که این استسؤال .یافتثر ؤحدودی افزایش م

 وسیع مازاد تجاری چین عالوه بر مقیاس ؟ توضیح داده شودتواند بوسیله سیاست افزایش نرخ ارز می
                                                 

 مازاد تراز تجاری بر اساس 2006ها میزان مازاد تراز تجاری از آمار گمرکات بزرگتر است به طوری که در سال  براساس آمار تراز پرداخت. 1
 . درصد تولید ناخالص داخلی چین است8 بیلیون دالر آمریکا یعنی معادل بیش از 218ها  تراز پرداخت
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سزایی همیت بسیار است برای سایر کشورهای جهان نیز از اهمیت بنکه برای کشور چین حائز اای
محدویت  قطعی نبوده و  خصوص صریح و این ادبیات موجود در، از سوی دیگر.برخوردار است

امکان بررسی رابطه بین نرخ ارز واقعی  زمانی های عدم کفایت سری مورد نیاز و ی آماریهاداده
که مباحث کم ارزیابی شدن  یعنی از زمانی 2003از تابستان سال  .نماید میحدود موتجارت چین را 

 بیشتر انیمدر این  اما ،گرفت تحقیقات در این خصوص به اوج خود رسیدباال نرخ ارز چین 
هر چند  .داشتندیافتن رژیم مناسب ارزی چین تمرکز  مدت نرخ ارز و  های بلند بر تخمین معادالت

 ) تجاری ترازمازاد( میزان واندازه عدم تعادل ، موضوع مهمباشند اما  می مهم واساسیپرسشهر دو 
ای مناسب  های جاری نرخ ارز چین وسیله باقی است که آیا افزایش هنوز سؤالاین  چین است و

  ؟خیر یا بودع آن کشور خواهد وسی برای کاهش میزان مازاد تراز تجاری
 بر اساس .نماید صورت تجربی تحلیل می ه را بپرسش همگرایی این روش حاضر بر اساس مقاله

ه مدت کاهش داد  افزایش نرخ ارز مازاد تراز تجاری چین را در بلند،نتایج حاصل از این تحلیل
 کم در مقایسه تقریباًاثر   .تاسمحدود افزایش نرخ ارز  ناشی از اعمال سیاست یگرچه دامنه کاهشا

 یعنیواردات چین قابل توضیح است  ویژه وسیله حساسیت قیمتی هبا اندازه عدم تعادل تجاری ب
با تخمین معادالت  .دنده واردات چین در قبال افزایش نرخ ارز واکنش منفی از خود نشان می

 ییای آسی با کشورهانرخ ارز سیاست که واردات چین در اثر اعمالیابیم  می در واردات دوجانبه
نتایج  .خورد یبه چشم نم اما این تمایل در رابطه با سایر شرکای تجاری چین ،تمایل به کاهش داشته

 .دهد نمایش میرا وسیله بردار همگرایی ویژگی تجارت درون کشورهای آسیایی  هبحاصل به خوبی 
 ،عالوه ه ب.استدرات مجدد صا به منظورشرقی  عمده واردات چین از کشورهای آسیای جنوب

شرقی قادر به جبران میزان کاهش صادرات  نتایج حاکی از آن است که کشورهای آسیای جنوب
 تأثیر افزایش نرخ ارز ،دلیل نیستند به همین  جهانی به سایر کشورها خودخود با افزایش صادرات

 که صادرات از آن است یحاک نتایج ،به عبارت دیگر. بر صادرات این کشورها خواهد داشتمنفی
 به عنوان شود و محسوب مییند تولید چین اکشورهای آسیای جنوب شرقی بیشتر به عنوان مکمل فر

  .کند  عمل نمیجایگزین تولیدات آن کشور
تشریح ،  ادبیات موضوع بریمرورابتدا . گردد ن میی اساس تبی این برمقالهمطالب این 

بیان نتایج حاصل از تغییرات نرخ ارز بر   همچنیندههای آماری مورد استفا داده متدولوژی و
 مثبت افزایش نرخ تأثیر عدم دلیلبررسی   به سپس. خواهیم داشتتقاضا واردات چین و صادرات و
بر واردات چین به کمک تخمین معادالت دو جانبه چین وکشورهای عمده شریک  ارز واقعی
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 یریگ جهینت آسیایی و کشورهای از شماری ادراتص معادالت تحلیل ،نهایت در .پردازیم میتجاری آن 
  .شود میان یبحاصل از تحقیق 

  

 مروری بر ادبیات موضوع. 2
توان بر اساس نتایج حاصل   نرخ ارز بر تراز تجاری چین را میتأثیرمطالعات انجام شده در خصوص 

 رابطه کاهشی وجود حاکی از  بیشترین مطالعاتواضح طور هگروه اول ب. نمودبه دو گروه تقسیم 
 تجاری چین  ترازمازاد از طریق صادرات یا واردات یا هر دو آنها برنرخ ارز میان ناشی از افزایش 

 .دهند مازاد تجاری در چین را نشان می تنها دو مطالعه اثر مثبت بین افزایش نرخ ارز و.است
از میان اولین . دهد  مینمایشای از نتایج مطالعات ومتدولوژی استفاده شده را  خالصه) 1(جدول

بر اساس تخمین 1999 سال در 1گوالتی-دایال  وکرا  مطالعه، در این خصوصانجام شدهمطالعات 
 وخطا حیتصحبر اساس مدل  )1997-1983(حساسیت قیمت واردات وصادرات چین در دوره 

ی باال با اعتبار آمار و )7/0(وضریب واردات معادل  )-3/0(حاکی از وجود ضریب صادرات معادل 
  .است میزان حساسیت در طول زمان مورد بررسی حاکی از افزایشمطالعه انجام شده  ،عالوه ه ب.است

وارداتی  با تفکیک نوع کاالهای صادراتی و  راگوالتی-دایالمطالعه  2دس ،2001در سال 
های نهایی کاال و ) مونتاژبرای وقطعات ءبه عنوان مثال اجزا(یند اچین به دو گروه کاالهای قابل فر

 .بودمدت در اثر افزایش نرخ ارز  های وی حاکی از کاهش میزان صادرات در بلند  یافته.تکرار نمود
 بزرگتر از حساسیت قیمتی  صادراتیهمچنین نشان داد که حساسیت صادرات کاالهای نهاییوی 

 ارز واقعی  در اثر افزایش نرخیورآ است همچنین واردات کاالهای قابل فریآورکاالهای قابل فر
  .دهند میافزایش مالیمی را از خود نشان 

درصدی در نرخ ارز  10سازی کاهش  با شبیه 2003 در سال 3رویل-الهرچی  وگواری-بنسی
افزایش همکاری اقتصادی  سازمان توسعه وواقعی مشاهده نمودند که صادرات چین به کشورهای 

 بماند باقی تغییر بدون کشورها آن که نرخ ارز صورتی در آسیایی غیر کشورهای از چین واردات و یافته

  .کاهش خواهد یافت
سازی اثر رفورم سیاست ارزی در  با بکارگیری مجدد مدل شبیه 2005سال  در 4اتاکاو-کامادا

درصدی در نرخ ارز واردات  10 آنها نشان دادند با یک افزایش .گیری نمودند کشور چین را اندازه

                                                 
1. Cerra & Dayal – Gulati 
2. Dess 
3. Benassy-Quere & Lahreche-Revil 
4. Kamada and Takagawa 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 32

https://ejip.ir/article-1-226-fa.html


  ارزی چین و تجارت کشورهای آسیایی سیاست

 

85

 مطالعه 4 در . این تغییر بر صادرات ناچیز استتأثیرکه  یافته در صورتیچین به طور مالیم افزایش 
 ،های آماری چین در هنگام الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی استفاده شده فوق که از داده

افزایش واردات در اثر اعمال سیاست افزایش نرخ ارز  نتایج حاصل حاکی از کاهش صادرات و
  .است

 از آمارهای چین در اند که داده قراربررسی   مورد تنها بخش صادرات را از مطالعاتبرخی
  .اند کردهزمان الحاق به سازمان جهانی تجارت استفاده 

کاهش در میزان صادرات کشور چین  2004در سال  2اکرز و 2002سال  در1هوا-یو لعاتمطا
 هوا -یوهای اخیر  اساس آمار سالما بر  ا.کنند  میییدأدر اثر افزایش نرخ ارز را به عنوان نتایج اولیه ت

  .دهد میقیمت از خود حساسیت بیشتری را نشان نسبت به نشان دادند که صادرات چین 
) 1998-1978 (های بخشی برای دوره زمانی با استفاده از داده 2006در سال  3همکاران و وون

 معادالت صادرات رابطه منفی  در تخمین)یوان ( نرخ ارزیگذاری باال  ارزشدادن درجه دخالتبا  و
شده بر اساس اطالعات آماری  مطالعات انجام .افزایش نرخ ارز را بدست آورد صادرات وان یم

 چالش تمام مطالعات اما ، صادرات ونرخ ارز است میانهای اخیر حاکی از وجود رابطه منفی سال
  .ن گرددیچبه ت زان واردایش می منجر به افزابایست می نرخ ارز افزایشن است که ای

واردات به کشورهای  های فصلی صادرات و  دادهاستفاده ازبا  2004در سال  4همکارانو الو
 ، منفی بر صادرات داشتهتأثیرمدت افزایش نرخ ارز   در بلند نشان داد کهوی .را بررسی نمود 3گروه 

  تغییری را از خودثرؤ مای در اثر اعمال سیاست نرخ ارز واسطه و نهاییواردات کاالهای هر چند 
واردات  در هر حال تفسیر نتایج با توجه به روشن نبودن میزان کاهش صادرات و. دنده نمینشان 

  . مشکل است چینومحدودیت مشاهدات آماری
 چین  میان تجارتبر رانرخ ارز تغییرات مدل جاذبه اثر استفاده از با  5توربک 2006در سال 

 .نهایی انجام داد ای و  سرمایه،ای کیک کاالهای صادراتی به واسطه با تف آنیوشرکای تجاری آسیای
 درصدی در نرخ ارز 10درصدی در میزان صادرات چین در اثر افزایش  13نتایج حاکی از کاهش 

مریکا آداری بر واردات چین از کشور ایاالت متحده  ا معنتأثیرهر چند این افزایش  . بود)یوان(
  .نداشت

                                                 
1. Yue and Hua  
2. Eckaus 
3. Voon & et al  
4. Lau & et al  
5. Thorbecke 
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طور کلی  هبورد اثر نفوذی نرخ ارز بر کل اقتصاد چین آبا بر 1یپ-شو 2006در سال  در نهایت
مخارج که  - افزایش در نرخ ارز منجر به کاهش صادرات از طریق اثر ارتباطد کهندنمومشاهده 
 منفی تأثیرمطالعات اخیر حاکی از اگر چه  .گردد خواهد شد  در تقاضای کل میانقباضموجب 

برخی از مطالعات خالف این موضوع است وکاهش مازاد تراز تجاری ت افزایش نرخ ارز بر صادرا
  .دنده میرا نشان 

 تراز  و نرخ ارز-متغیرهای نرخ بهره واقعیاستفاده از با  2003در سال  2جین ،به عنوان مثال
ها   نمود که تمایل به افزایش نرخ ارز منجر به افزایش مازاد تراز پرداخته مشاهدی چینها پرداخت

  .هد شدخوا
های بخشی رفتار صادراتی چین را مطالعه  با استفاده از داده 2003در سال  3ساکسینا -کرا
های باالی صادراتی وافزایش عرضه  های آنها حاکی از وجود رابطه مثبت بین قیمت ه یافت.نمودند

ر نتایج های بخشی تفسی  در دیگر مطالعات انجام شده بر اساس داده.های اخیر است صادرات در سال
  .استهای بخشی  وسیله داده ه در رابطه با نیمی از صادرات قابل پوشش بتنها

واردات چین  ترین مطالعات انجام شده در رابطه با معادالت صادرات و یکی دیگر از مهم
 آنها از سهم تجارت کل جهانی چین به جای .انجام شد 2006سال در 4دک شین -زمارکونتوسط 

استفاده های خود برای پرهیز از استفاده از متغیر پراکسی  ت در تخمینواردا حجم صادرات و
واردات جهانی چین در اثر افزایش نرخ ارز در رابطه با   نتایج سهم صادرات واساس بر .نمودند

های  دادهنکه ای با توجه به  اما،باشند  میهر چند نتایج حاصل جالب توجه.کاالهای نهایی منفی است 
از عالوه  ه ب. گرددحتصریتواند  واردات چین هستند نتایج حاصل نمی های صادرات و بکاررفته سهم

مدت قیمتی قابل برآورد  های کوتاه حساسیت تنهااست  بکارنرفته نیز بردار همگرایی روش نجا کهآ
  .شنداب می

 رابطه منفی میان صادرات وافزایش نرخ  حاکی از وجودمطالعات اخیر اغلبطور خالصه  هب
 هر دهدهای آماری را تغییر یا دامنه داده  که روش مطالعه وآن استتر از   ونتایج صریحاست ارز

 تعدادی از مطالعات اخیر حاکی از افزایش در میزان .چند نتایج در خصوص واردات ابهام دارد
ر این  اما بیشتر مطالعات اخیر نتایج متفاوتی را د،است )یوان(واردات چین در اثر افزایش نرخ ارز 

بر تراز تجاری چین با اثر افزایش نرخ ارز با  نتیجه صریحی در رابطه بنابراین .دهند  نشان میخصوص
                                                 

1. Shu and Yip 
2. Jin 
3. Cerra and Saxena  
4. Marquez and Schindler 
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 حاضر از آخرین مشاهدات آماری عه در مطالو در نهایتتوان یافت  استناد به مطالعات اخیر نمی
مدت  رابطه بلندتمرکز بر   بردار همگرایی وروش ،عالوه تکنیک بکار رفته ه ب.است استفاده شده

به معادالت دوجانبه برای از معادالت کلی واردات وصادرات  همچنین تحلیل خود را. ست اها داده
 نتایج حاصل از .ایم های موجود میان شرکای عمده تجاری چین گسترش داده بررسی وجود تفاوت

  .این شیوه برای کشورهای آسیایی بسیار حائز اهمیت است
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88 12 و 11 اقتصادی سال دهم شماره های مجله
  دبیات موضوع تحقیقمروری بر ا. 1جدول 

  نویسندگان  تاریخ  متدولوژی تحقیق  اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات  های قیمتی برآورد شده حساسیت  ا تقاض برثیرأت  سایر متغیرهای کنترلی

  -2/1ضریب صادرات   -  -
منجر به افزایش صادرات چین به  )یوان( نرخ ارز کاهش

اقتصادی های  سازمان توسعه وهمکاریکشورهای 
  .شود میاهش صادرات کشورهای آسیایی به چین وک

  مدل جاذبه
های ساالنه  داده

)1983-1997(  
 2003 گواری-بنسی
  رویل-الهرچی و

گذاری  متغیر سرمایه
تولیدات -مستقیم خارجی 

   شکاف تولید-صنعتی

ضریب مثبت 
دار برای دوره اومعن

-1988(زمانی 
1997(  

ضریب واردات  و-3/0ضریب صادرات 
7/0  

صادرات برای دوره زمانی  بدون تغییر در میزان واردات و
 تأثیر دار بر صادرات و انعم  منفی وثیرأت ،)1983-1997(

-1988(های  دار بر واردات چین در سال مثبت ومعنا
1997.(  

   وخطاتصحیحمدل 
های فصلی  داده

)1983-1997(  
 گوالتی وکرا-دایال
  1999 سال در

  -  اعتبارت داخلی
 و -1 : )2001-1985(های  سال یط

  )عرضه صادرات (8/3 : )1994-2001(
  

حساسیت قیمتی صادرات با نزدیک شدن به آخر دوره 
افزایشی  دار ا معنتأثیرثر اسمی ؤنرخ ارز م افزایش یافته و

نداشته همچنین نتایج در رابطه با کاالهای صنعتی تفکیک 
  .است نشده

حداقل مربعات مدل 
  ینامیکد

شی  بخهای داده
-1985 فصلی

2001(  

 در ساکسینا-کرا
  2003سال 

 وکسازی متغیرش شبیه
برای بررسی شرایط 
  اقتصادی حاصل از آن

ضریب مثبت 
دار متغیر  اومعن

  واردات صادرات و

ضریب  2/0ضریب صادرات و -3/0
  وریآواردات کاالهای قابل فر

 اثر . می شودبه کاهش صادرات افزایش نرخ ارز منجر
االهای آماده مصرف بیشتراز کاالهای کاهشی صادرات ک

 برای کاالهای آماده اوری است ضریب بی معنآقابل فر
های قابل میزان واردات کاال در افزایش ومصرف 

  .وریآفر

  وخطاح یتصحمدل 
های ماهانه  داده

)1994-1999(  
  2001 سال دس در

  )آمریکاصادرات ( -3/0ضریب   دار ااثر مثبت ومعن  -
همچنین و مریکا آ کشوربه صادرات  ربردا ا منفی ومعناثر
  .مریکا آسهم واردات چین از بر دار امعن  منفی وثیرأت

  حداقل مربعاتروش 
 نههای ساال داده

)1985-2002(  
  2004  سالاکرز در

-  -  -  
افزایش واردات تنها  دلیل کم ارزیابی شدن نرخ ارزه ب

ل حداقل  بر اساس مد.است  اتفاق افتادهیک سالبرای 
  .ماری برخوردار نیست آاعتبار ضریب تخمینی از عاتمرب

ها مبتنی برتئوری  مدل
 حداقل مربعات

 های ماهانه داده
)1994-2000(  

 تاکاوا در-کامادا
  2005سال 
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  .1جدول ادامه 
  نویسندگان  تاریخ  دولوژی تحقیقمت  اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات  یمتی برآورد شدهقهای  حساسیت  تأثیر بر تقاضا  سایر متغیرهای کنترلی

گذاری مستقیم  سرمایه
 متغیراسترداد -خارجی

مالیات برارزش افزوده و 
  صادرات

  اثرمثبت برصادرات
 و ضریب -47/1ضریب صادرات 

 برای کاالهای قابل -28/1واردات 
  وریآفر

صادرات و واردات کاالهای قابل  بر دار اثر منفی ومعنا
 کاالهای آماده مصرف فراوری وضریب بی معنا برای
  .وارداتی

حداقل مربعات 
  دینامیک

های فصلی  داده
)1995-2004(  

الو و همکاران در 
  2004سال 

گذاری مستقیم  سرمایه
  خارجی

ضریب واردات 
بدون  –مثبت 

 افزایش درمورد
  صادرات

 درصدی نرخ ارزمنجربه 10افزایش 
 1/0 صادرات و درصدی 5/0کاهش 

  .ودش یم چین  وارداترد یصددر

 واردات کاالهای آماده مصرف و افزایش خفیف در
بدون اثر  ووری آبدون تغییر برای کاالهای قابل فر

  .افزایشی برای صادرات

 و حداقل مربعات روش
اثرسهم بازار  مطالعه
 و صادرات برچین 
  جهانت اوارد

   ماهانه های داده
 )1997/1-

2004/2(  
دک  شین-مارکونز

  2006سال در 

 صادراتبه کاهش  منجر سیاست افزایش نرخ ارز  -3/1 ضریب صادرات  دار ابت ومعنمث  سهم بازار
های فصلی  داده   وخطاحیتصحمدل   .شود می

)1996-2006(  
سال  هوا در-یو

2006  

 مسافت وزبان متغیر
  مشترک درمدل جاذبه

ضریب مثبت 
برای  دار اومعن

صادرات وبدون 
افزایش برای 

حساسیت درآمدی 
  برای واردات

  -3/1 صادرات ضریب

 افزایش نرخ ارزمنجربه کاهش در -مدل جاذبهدر
  و حداقل مربعاتVECهای  مدل در و شود  میصادارت

ارزی کاهش افزایش با اعمال سیاست  مریکاآصادرات به 
 نبوده آماری برخوردار اعتبار ضریب واردات از .یابد می

در رابطه با بکارگیری مدل جاذبه نتیجه روشنی  همچنین با
  .آید بدست نمیمریکا آ

مدل  –مدل جاذبه 
مدل  –آزمون خطا 

  حداقل مربعات
 نههای ساال داده

)1982-2004(  
سال توربک در
2006  

 نرخ نامتناسبیپذیری و سیال
  ارز

  صادراتضریب
 اعتبار بامثبت 
  است آماری

  روش حداقل مربعات  . منفی افزایش نرخ ارز برصادراتتأثیر  -
بخشی های  داده

   نهساال
)1978-1998(  

وون وهمکاران در 
  2006سال 

بدون اعتبار آماری   ظرفیت تولید داخلی
 است  شدهبه افزایش صادرات منجر کاهش نرخ ارز  )-16/0 -97/0( ب صادراتیضر  است

  .است افزایش یافته 1990دهه  در وحساسیت نرخ ارز
 کاررفتههای ب مدل

,TSLS حداقل 
  مربعات

های  داده
 استانی-ساالنه

)1980-2000(  
سال هوا در -یو

2002  

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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  های آماری تدولوژی ودادهم. 3
 نرخ ارز واقعی معادالت تغییردر اثر ن ی چصادرات و واردات یریپذ برای تعیین میزان حساسیت

های آماری  مدت داده  اهمیت رابطه بلند به با توجه.کنیم یبرآورد م  راواردات استاندارد صادرات و
دار از  سازی معادالت تورش  برای پرهیز از شبیه، بعالوه.شود میفاده  همگرایی است بردارروش از

 عرضه ونتایج برآوردهای توابع  این معادالت از.شود یاستفاده م آنها یافته در شکل کاهشمعادالت 
از  القوه حاصل از حذف متغیرهابرای جلوگیری از بروز مشکالت بهرچند . آیند تقاضا بدست می

  : عبارتند ازیمعادالت برآورد 1.شود  استفاده میکاهش یافتهدترمینان عرضه وتقاضا در معادالت 
  

  
  :که
Xt : حجم صادرات چینMtحجم واردات چین ،  

REERt :ثر واقعی ارز ؤنرخ مY*
t ،جیتقاضای خار 

Yt :تقاضای داخلی چین  
  :پارامترهای تخمینی عبارتند از

α1 :به تغییرات نرخ ارز حساسیت صادرات نسبت   
α2 :حساسیت درآمدی صادرات   
β1 : حساسیت واردات نسبت به نرخ ارز  
β2 :حساسیت واردات نسبت به درآمد  

با توجه به اهمیت کاالهای قابل فرآوری در اقتصاد چین معادالت صادرات کاالهای قابل 
 خصوصدر  یآماری ها هاد ددلیل همین به و شوند  می زدهبطور جداگانه تخمینونهایی فرآوری 
 مقاله روند صادرات وواردات پیوست )2-1( های نمودار 2.نددشک یتفک نیز یتواردا یکاالها

                                                 
  .را ببینید 1985  تابع عرضه نسبت به حساسیت صادرات در سالنهایت پذیری بی ر رابطه با کشش دگلدستون وکانمقاله انتقادی . 1
ای جهت  های تولیدات کارخانه های تولیدی به عنوان نهاده که در بخش یند عبارتند از واردات قطعات واجزااکاالهای وارداتی جهت فر. 2

کاالهای مونتاژ متشکل   و به دیگر کشورهایند مونتاژاامل اجزا صادراتی جهت طی فرشده چین ش شوند و صادرات فرآوری صادرات استفاده می
همچنین شامل  تجارت کاالهای نهایی در عوض شامل کاالهای است که نیازمند طی مراحل تولیدی بیشتری نبوده و وء وارداتی است از اجزا

  .شدبا قطعات وارداتی نمی کاالهای حاصل از مونتاژ

)1(  
  

)2( 
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واردات کاالهای قابل فرآوری   روند صادرات و.دهند را نمایش مینهایی  وکاالهای قابل فرآوری 
 .راه با رشد استیعنی سال الحاق آن کشور به سازمان جهانی تجارت هم 2001 از سال یینها و

 دسترسی به شاخص قیمت م عد، کشور چین تجاریهای آمار  دادهخصوصمشکل قابل توجه در 
 آنها به راحتی وحجم صادرات و واردات ارزش. است کلی های  دادهواردات در سطح صادرات و

 آماریی ها  دادهمتغیر جایگزین برای به استفاده از همین دلیل نیازمندبه  و دنباش قابل احصاء نمی
 به عنوان متغیر جایگزین قیمت  چینکننده  در این راستا از شاخص قیمت مصرف.باشیم می قیمت

المللی   این مشکل به دلیل عدم تولید آمار توسط دایره بین.شود کاالهای صادارتی استفاده می
شاخص قیمت عمده  کننده و  همچنین شاخص قیمت تولید.استت و آمار کشور چین اطالعا

برای متغیر قیمت کاالهای  .های آماری مورد نیاز در مطالعه موجود نیست روشی برای تمام نمونهف
کشور عمده شریک تجاری  25های صادراتی   قیمتهای ز دادهکه اشاخص وزنی   یک ازوارداتی

منبع ( است  شده استفادهکننده واردات چین شود به عنوان یک شاخص تعدیل محاسبه می چین
پیشرفته آزمون همچنین به عنوان یک  1.)است پیوست موجود) 1(در جدول قیمت شاخصهای  داده

در معادالت  قیمت صادراتی چین به عنوان متغیر جایگزینکنگ  هنگ کشور از قیمت صادراتی
   2.باالتری برخوردار گردند  از قابلیت اتکاءتا نتایج حاصل هشداستفاده 

بر المللی پول و  صندوق بین المللی قعی از آمارهای مالی بینثر واؤ متغیر نرخ ارز مقالهدر این م
  :است اساس ساختار زیر بدست آمده

  
N :رفته در شاخص  تعداد واحدهای پولی بکار  

Wi : وزن واحدهای پولی در شاخص  
reri :3. آنتجاریشرکای عمده  چین وکشور   میانموجود دوجانبه نرخ ارز واقعی  

ارزیابی  شتر و اطمینان بیالمللی تسویه جهت  بانک بینه شده توسطهمچنین از نرخ ارز محاسب
 الحاصل از بکارگیری مدل بانتیجه  تفاوتی با بدست آمده نتایج ( شود مینتایج معادالت استفاده 

قابل رقابت در بازارهای جهانی ی چینی ا در شرایطی که کااله، بر اساس چارچوب نظری.)ندارد
                                                 

زدا همچون شاخص میانگین وزنی قیمت وارداتی شرکای تجاری چین اولویت  های تورم کننده چین به سایر شاخص  مصرفشاخص قیمت .1
 در بنابراینگردد  خوردار بوده وهمچنین این کشور از صادرکنندگان عمده جهان محسوب میعت بسیار باال بردارد چرا که صاردات چین از سر
  .شدبا فرض درستی نمیرابطه با چین گیرنده قیمت بودن 

  . نسبی ثابت استه صورتکنگ در سرزمین اصلی تولید وافزایش قیمت کاالها ب فرض مسلم آن است که عمده صادرات هنگ .2
  .را ببینید 2005سال   دربایوما وهمکاران برای اطالعات بیشتر مقاله .3

)3(  
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نتایج در رابطه با معادالت  . قبال افزایش نرخ ارز واقعی منفی خواهد بودحساسیت صادرات در شندبا
 افزایش .)شفاف نیستندنتایج در این خصوص ( نددار برخورتری  واردات چین از صراحت کم

فزایش قدرت خرید اثر منفی در صورتی که ا واقعی در نرخ ارز منجر به افزایش واردات خواهد شد
 ارتباط تنگاتنگی به دست آمدهنتیجه در این مورد  .درات را حذف نمایدهای تقاضا برای صا کاهش

 در شرایطی که واردات جایگزین اصلی محصوالت داخلی باشد داردبا ساختار واردات کشور 
در این صورت افزایش در نرخ ارز منجر به افزایش میزان واردات  .استحساسیت قیمتی مثبت 

ای باشند که در  قطعات وکاالهای سرمایه  وء اجزا شاملدات عمده واراما اگر ،کشور خواهد شد
در این شرایط افزایش  .ن گونه استین ای چرابطه با که درهای صنعتی بکار روند  تولید کاالندیافر

 تقاضای خارجی برای مقالهدر این . شودواردات  منجر به کاهش حجم  ممکن استنرخ ارز
  بهپس از حذف واردات(شود  گیری می  جهانی اندازه وارداتریله متغی بوسصادرات کشور چین

  .شود ی مییزدا واردات تورماین متغیر بوسیله شاخص جهانی قیمت  )نیچ
  جایگزین مورد نظرتوانند به عنوان متغیر مین ی چی داخل تولیدیرهایمتغبدیهی است برخی از 

 در یع تجارت جهانی با توجه به رشد سر،بعالوه .نشدسر ی مامرن ی ااهانهل نبود آمار می اما به دل،ندشو
 است ید ناخالص داخلی نرخ رشد تجارت بزرگتر از نرخ رشد تولییای نوظهور آسیکشورها
ن مقاله ین در ایهمچن . خواهد شد جدیمشکل جادین دسته از آمار منجر به ای ایریگ کار ببنابراین

متغیر تولید  واست  شده یی نهایهاکاال برای  چینی داخلیر تقاضاین متغیگزی جایدات صنعتیتول
 پس از اما ،لحاظ گردد چین تواند به عنوان یک تقریب مناسب از تولید اقتصادی ناخالص داخلی می

به صورت  ناخالص داخلی  تولید به تولید آمار تنها قادروالن چینیئرفورم ساختاری در چین مس
 ) قابل فرآوریکاالهای(ر واردات  متغیخصوصدر . ندشد )2005-1994 (فصلی برای دوره زمانی

انتظار  .شود مدت استفاده می  بلند درتقاضاعامل  صادراتی به عنوان قابل فرآوریاز آمار کاالهای 
 بر اساس ، بعالوه.باشند تواردات مثب  معادالت صادرات وی برایت درآمدیحساسب ی ضرارود می

 در معادالت .شود یموصادرات استفاده ادبیات موجود از متغیرهای کنترلی در معادالت واردات 
که بر اساس ادوار  ی صادراتی کاالهاافزوده رزشا بررسی رابطه استرداد مالیات بری براصادرات

 ی برآورد ضریب کهرود می  انتظار،رود یکار مبهای تنبیهی وتشویقی  تجاری چین به عنوان سیاست
از افته آنها ی کاهش یها در شکل معادالت  میزان عرضه درءمحاسبه مابه ازا یراب 1.دن باشمثبت

لقوه ابرداری به عنوان ظرفیت ب مقیاس نهایی ظرفیت بهره .است شدهبرداری استفاده  ظرفیت بهره

                                                 
  .موجود است) 2004-1996 (های برای سالصادراتیهای آماری استرداد مالیات بر ارزش افزوده کاالهای  داده .1
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برداری تفاوت بین تولیدات صنعتی  ظرفیت بهره. دنتواند در نظر گرفته شو رشد صادرات می عرضه و
 متغیر کنترلی بکار رفته در معادله صادرات ذخیره آخرین نماید و میروند آتی تولید را تعریف  و

 در شرایطی که روابط میان .استگذاری مستقیم خارجی موجود در کشور چین  واقعی سرمایه
 وجود متغیر ذخیره گرددن یمتغیر صادرات بر اساس ادبیات موجود به خوبی تبی تجارت و

گذار در بخش صادرات چین  تأثیرتغیر تواند به عنوان م خارجی در چین میم ی مستقگذاری سرمایه
تواند منجر به گسترش میزان  میگذاری مستقیم خارجی  وجود متغیر سرمایه چه اگر .لحاظ گردد

تولیدات   وءاجزا  ورود قطعات و،ساختار پیچیده زنجیره تولید چینوجود  اما ،صادرات چین گردد
در این  د ممکن است تا حدی تحلیل رارسن غیر نهایی که پس از عبور از چندین کشور به چین می

  1. پیچیده نمایدمورد
ن به ی از زمان الحاق چی کاهش اساسدلیلبه های وارداتی  در رابطه با معادله واردات تعرفه

د در معادله یثر آن در معادالت واردات بدون شک باؤل نقش می به دلیسازمان تجارت جهان
 یگذار هی سرمای موجود،یر کنترلین متغی دوم.دننده شوکننده گنجا نییر تعیواردات به عنوان متغ

 تا گذاری مستقیم خارجی ه سرمایه متغیر ذخیررود که میبطور اصولی انتظار  . استیم خارجیمستق
 ءاجزا قطعات و آالت و  خارجی تمایل بیشتری به استفاده از ماشینیزمانی که واحدهای تولید

 هر چند با توجه به .ندمثبت برخوردار باش  از ضریبداخلی چین ات تولید استفاده ازوارداتی داشته تا
رغم افزایش ذخیره برای واردات علی گذاران خارجی نیاز ای تولید سرمایه جریان زنجیره

در صورت برخوردار بودن از اعتبار  روند از متغیردر نهایت  و یابد میکاهش  ی خارجیگذار سرمایه
 بهبود شاخصتواند به عنوان  متغیر روند می .شود  استفاده میاتوارد  معادالت صادرات وآماری در

 توسط سایر متغیرها قابل عاملاین  .ها لحاظ گردد تغییرات اقتصادی چین در مدلووری  بهره
 متغیر استرداد مالیات بر ارزش عالوه برها   متغیرهای بکار رفته در مدلامتم .نیستگیری  اندازه
 به هستندواردات   از ارزش صادرات وییها  وارداتی که به عنوان سهمهای وتعرفه صادرات افزوده

چین از الگوی فصلی  ی آمارهای که دادهبا توجه به آن .اند  استفاده شدهها شکل لگاریتمی در مدل
 استفاده از هنگامدر  نشده های زمانی تعدیل ز سری اآن است کهکند ترجیح  نمی استاندارد تبعیت

  2.شوداستفاده ها   در مدلدسامبرماه   سال جدید و براییمجازمتغیر 

                                                 
  . آغاز شد1997ی مستقیم خارجی چین از سال گذار سرمایههای ماهانه  داده تولید. 1
  .ر خوردار باشند اعتبار آماری بازشود که   در معادالتی گنجانده میتنهار مجازی در معادله رگرسیون نهایی متغی .2
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 شده استفاده )2005-1994 (های آماری ماهانه برای دوره زمانی در معادالت تخمینی از داده
تعدادی از .است ن یدر چآغاز رفورم اقتصادی  یعنی 1994همچنین شروع تحلیل از سال . است

 از این حیث که ، استاین مقاله در شده حهای مطر پرسشهای صورت گرفته در رابطه با  فورمر
و های اجباری  های اجباری برای واردات لیسانس  برنامهحذف. سیستم نرخ ارز باید یکپارچه شود

و  ساختر خواهد یین را دستخوش تغی که نرخ ارز چها  قیمت نظام همچنین رفورمها  هیکاهش سهم
  1.ها است  از جمله این رفورمر چینسازی اقتصادی کشو  بخش خصوصی از قوانین آزادمنافع

  
  نتایج واردات چین ومعادالت صادرات. 4

 برای تعیین ریشه ADF شده  فولر تکمیل –ز آزمون دیکی اتهیه بردار همگرایی به عنوان قدم اولیه و
گیری مرتبه  فاضلدر سطح اول ناپایا بوده اما پس از ت تمام متغیرها تقریباً .است هشدواحد استفاده 

 جوهانسون استفاده  آزمونمدت از تست  همگرایی بلندآزمون بردار برای 2.شوند  پایا می متغیرهالاو
های  از متغیرگروهمدت برای هر  حداقل یک بردار همگرایی بلند که حاکی از آن است نتایج  وشد

ایی وجود بردار همگر 1991  در سال فیلیپس ولورنتا مطالعهبر اساس .داردموجود در مدل وجود 
را به کمک روش حداقل مربعات غیر  ی تفاضلیخیری متغیرهاأامکان تخمین رگرسیون دترمینان ت

مدت غیر  مدت وکوتاه پارامترهای بلندتخمین  بر اساس این روش 3.سازد پذیر می امکانخطی را 
 واردات در دوره های معادالت صادرات و در کنار رگرسیون 4.میسر استدار سازگار  تورش

  آمارکه متمرکز بر) 2005-2000 (مدت ی را برای دوره کوتاهیها  همچنین رگرسیون)1994-2005(
در هر دو مورد با توجه  5.نماییم  را برآورد میاستدوره زمانی الحاق چین به سازمان جهانی تجارت 

 از یکمعادالت جداگانه برای هر  یینها و فرآوری  قابلبه اهمیت شناسایی وضعیت کاالهای
 مرحله 3کار رفته در معادالت تا  بیرهایخأد حداکثر تنشو میوارداتی تخمین  های صادراتی وکاال

                                                 
های  اساس بررسی بر( افزایش یافت 1995درصد در سال  78به  1991درصد در سال  46 االهای تولیدی ازی در قیمت بازارکیسهم تأثیرات القا .1

  .)2005های اقتصادی درسال  سازمان توسعه وهمکاری
هنده وجود د  همچنین نتایج نشان)گیری حتی پس از یک بار تفاضل. (ندگذاری مستقیم خارجی پایا نیست برداری وسرمایه متغیرهای ظرفیت بهره .2
توان  شود همچنین ریشه واحد می  استفاده میSCHWARZخیر از معیار أشمار بر اساس تست اکاین است در صورت استفاده از یک ت خیرات بیأت

 .درصد بررسی شود 99در سطح اعتبار آماری 

  .شود ها در معادالت بر طرف می زمانی داده خیری مشکل همأبا لحاظ متغیرهای پایای ت .3
  . معادالت موجود استتمامهای واحد وتست همگرایی برای  نتایج ریشه .4
. بدست آورد 2001 با ادامه روند حرکت اقتصاد چین به سمت اقتصاد بازار این کشور اجازه ورود به سازمان تجارت جهانی را در دسامبر سال .5

در  . آغاز تحوالت بسیار باشد نقطه2000ان انتظار داشت که سال تو  پس از الحاق بسیار مشکل است هر چند میآثارگیری  از آن جهت اندازه
  .نماید یید میای زمانی قبل وبعد از الحاق را تأه سازی آمار را به دوره اهای آماری نیز جد این مورد تکنیک
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 .هستندد شد که دارای اعتبار آماری نخیری در مدل گنجانده خواه تأیهامتغیردر نهایت و  است
طور که   همان1.وجود استم  پیوست)2( نتایج کامل در خصوص معادالت صادرات در جدول

 ی قابل فرآوریکاالهاخصوص در صادرات چین  مدت بر فت حساسیت نرخ ارز در بلندر انتظار می
 یعنی) 2005-1994 ( برای دوره زمانیی برآورددار در معادالت ادارای ضریب منفی ومعن یینها و

مدت  اثر بلند) 2(ج جدول ی بر اساس نتا.استپس از ورود به سازمان تجارت جهانی   وپیشدوره 
  خصوص و در)-3/1(  برای کاالهای قابل فرآوری صادراتی برای هر دو دوره زمانینرخ ارز واقعی

 دی جدی آماریها بر اساس داده )-6/1( بهبرای کل دوره  )-3/2( از ی صادراتیینهاکاالهای 
سال  در همکاران و الو مطالعهه در آمد نتایج حاصل بسیار نزدیک به نتایج بدست .یابد کاهش می

نتایج همچنین  .است یپ توسط 2006در سال  )-3/1( برای کل صادرات و )-5/1( معادل 2004
 مریکاآایاالت متحده برای  )-5/1( حساسیت قیمتی صادرات کشورهای عمده صنعتیبسیار شبیه به 

 .است 1998 سال  درهمکاران هوپر و در مطالعه نتایج بدست آمده  بر اساسانگلستانبرای  )-6/1( و
 بسیار ناچیز و، مدت مثبت در بلند چین یینها فرآوری و قابل صادرات کاالهایبری اثر تقاضای جهان

 اما پس از الحاق چین به سازمان تجارت جهانی این ضریب ،است )2005-1994 ( در دورهمعنا بی
ید این واقعیت است که چین تا قبل از الحاق ؤاین نتیجه م . استاز اعتبار آماری بر خوردار مثبت و
طور  همان ، بعالوه.است مند نبوده بهره جهان یر کشورهای سامان تجارت جهانی از منافع رشدبه ساز

   .است یکین در دوره اخیر بسیار نزدیک به حساسیت درآمدی صادرات چ رفت که انتظار می
  

  مدت وحساسیت تقاضا نرخ ارز بلند .2جدول 
  

واردات کاالهای 
  قابل فرآوری

واردات کاالهای 
  نهایی

ات صادر
 قابل کاالهای

  فرآوری

صادرات 
  نهاییکاالهای 

  

8/0-  
)3/0-(  

0/1-  
4/0-  

3/1-  
4/1-  

3/2-  
  

)2005-1994(  
)2005-2000(  

حساسیت نرخ 
  ارز

)2/0(  
4/0  

3/0-  
3/0  

  

)2/0(  
8/0  

)5/0(  
1  

)2005-1994(  
  حساسیت تقاضا  )2005-2000(

  .نیستندمقادیر داخل پرانتز از اعتبار آماری بر خوردار  *
  .نتایج تحقیق: أخذم

                                                 
 .در رابطه با کلیه نتایج تست همبستگی مقادیر پسماندها انجام شده است .1
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 ماه  همزمان ویا با یکه صورتبرداری ب عنوان یک متغیر کنترلی ظرفیت بهرهن به یهمچن
تواند به  برداری منفی است این واقعیت می ضریب ظرفیت بهره. داردداری بر صادرات  امعن خیر اثرأت

اخلی در دوره دلیل مصرف باالی تولیدات در بازارهای داخلی که حاصل رشد باالی تقاضای د
 ی صادراتیکاالها افزوده ضریب متغیر استرداد مالیات بر ارزش .مورد بررسی است توضیح داده شود

   1.شود می  از برآوردهای نهایی حذفدلیل بوده به همین معنا  معادالت بیدر تمام
وع  شر1997 ازسال یم خارجی مستقیگذار سرمایهره یذخمتغیر  های داده شدگفته  که طور همان

ر یر دوره اخی در زیحیر توضی به عنوان متغتوان  می آنی از اطالعات آماربنابراینه تولید کرد به
ن ی بر صادرات کشور چیم خارجی مستقیگذار سرمایهره ی است که ذخی باعث شگفت.نموداستفاده 
ن در سال یت چرسد صادرا ی که به نظر می معادالتتمام در  نیزر روندیمتغ .است نداشته یدار ااثر معن
صورت حذف متغیر روند در  .دار است اابد مثبت ومعنیش یا در ماه دسامبر افزایافته وید کاهش یجد

از اعتبار آماری باالی  یکباره مثبت وی مستقیم خارجی گذار سرمایهضرایب تقاضای جهانی وذخیره 
 ضرایب .مانده استاقی هر چند نتایج حساسیت نرخ ارز بدون تغییر اساسی ب .د شدنبرخوردار خواه

 عامل رسد به نظر می  همچنین.است  قابل مشاهدهپیوست)3( تخمینی معادالت واردات در جدول
 زیر نمونه بر اساس 2. گذشته داشته باشدهای واردات سال هتوجیمالیمی را در نقش نسبتاً تقاضا 
 که خارجی به تقاضای واردات کاالهای قابل فرآوری واکنش مثبتر ی اخیها مربوط به سالآماری 
د ین تولی همچندهد میاز خود نشان  را شود ی مگیری اندازهشده  یفرآورصادرات کاالهای  از طریق

  .شود ی میی نهایش واردات کاالهای منجر به افزایع داخلیصنا
 شی منجر به افزایم خارجی مستقیگذار سرمایه رهی ذخمتغیرتوان انتظار داشت که  ی مهمچنین

ه کاهش نرخ تعرفه میزان واردات باالخر  و شودیینها  وی قابل فرآوریدات کاالهازان واریم
کار رفته برای  بیمجاز متغیر صادرات در رابطه با 3.کاالهای قابل فرآوری را افزایش خواهد داد

در  و برخوردار است یها از اعتبار آماری باالی  تخمیناغلبسال میالدی جدید و ماه دسامبر در 
حساسیت واردات در اثر تغییر نرخ ارز همواره دارای عالمت منفی وبا اعتبار آماری نکه یت اینها

                                                 
توان استفاده نمود  های ساالنه  تعرفه نمی  تنها دادهبه دلیل وجودمدت  بر ارزش افزوده صادرات به عنوان متغیر کوتاه متغیر استرداد مالیات  از.1

  .همچنین تغییرات مشاهدات نمونه آماری بسیار ناچیز است
رتی که متغیر روند از معادالت  مثبت وبا اعتبار آماری است در صو)1994-2005(ضریب حساسیت درآمد کاالهای نهایی وارداتی در دوره  .2

  .رگرسیون حذف شود
به دلیل تغییرات ناچیز (نه است ساالهای تعرفه   دادهزیرا ،مدت در معادالت استفاده نخواهد شد های وارداتی به عنوان متغیر کوتاه متغیر تعرفه .3

  ). مشاهدات نمونه آماری
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 دوره اخیر است که ضریب دات کاالهای قابل فرآوری برای واررابطه بادر استثنا تنها ستباال
 دارای رابطه مستقیم با تنهانرخ ارز نه  . است آماریدرصد دارای اعتبار 15 در سطح تنها نیتخمی
 بر صادرات کاالهای قابل فرآوری یردات کاالهای قابل فرآوری است بلکه اثر غیر مستقیموا

 افزایش آن کاهش میزان واردات داشته تابه  افزایش نرخ ارز تمایل بیشتری ،به عبارت دیگر .دنیزدار
در سال  دک شین مارکوز و از مطالعات قبلی مانند برخی توسطهر چند ضریب حساسیت منفی لذا 

 یی نهای در رابطه با کاالهای واردات حت که از آن استی حاکیبطور اساس  نتایج. برآورد شد2006
  .باشد بیش از افزایش قدرت خرید مردم چین حساس می ش نرخ ارزیبه کاهش صادرات در اثر افزا

  
   چینبر وارداتنرخ ارز  افزایش نگاهی بر دالیل نتایج حساسیت منفی. 5

الزم است که  داشت منفی بر واردات کشور چین تأثیر افزایش نرخ ارز شدطور که مشاهده  همان
مازاد تراز تجاری چین پس از اعمال  وجود اساساً .قرار گیرد بررسی  موردبه دقت موضوعاین 

نتایج حاصل در رابطه  .استناشی از واکنش منفی واردات در قبال افزایش نرخ ارز افزایش نرخ ارز 
تراز تجاری  به کمک تفاوت بزرگ) 3(و ) 2(نمودارهای  چین در با ویژگی خاص تجارت

 از واردات چین زیادیمقدار . است دوجانبه چین وسایر کشورهای عمده تجاری آن نشان داده شده
 به همین  واست صادرات مجدد  و به منظور فرآورییآسیای ای از کشورهای هشامل کاالهای واسط

 تا آنکه بودهقطعات  و ء واردات اجزا شاملصادرات صنعتی آسیا درجه باالی بردار همگرایی دلیل
 افزایش نرخ یوان نه تنها موجب کاهش دلیلبه همین  و باشدجایگزینی برای کاالهای مصرفی چین 

  بیشتربردار همگراییمدل از .دکن ی بلکه واردات آن را نیز دچار کاهش مشدهمیزان صادرات چین 
 مواد خام مانند کاالهای نهایی  تاشدهاستفاده  قابل فرآوری  صنعتیکاالهایمعادالت برای تصریح 

با توجه بطور کلی  .روند کار میتولید بتوابع  در یدیتول های نهادهای که به عنوان  وکاالهای سرمایه
رسد که  یت است به نظر میفی کی بی مصرفین شامل کاالهای از واردات چیزیکه سهم ناچبه آن

ن یهمچن شندبان ی چ داخلیداتین تولیگزی که جاباشد ین شامل کاالهایدات چ از واریزیسهم ناچ
مورد استفاده قرار  یم خارجی مستقیگذار سرمایه مصرف در بخش برای تنهان ی از واردات چیبخش
  .گیرد می
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                  )مریکاآ بیلیون دالر  بهارزش(

  

         
 
 .ولالمللی پ صندوق بین: خذأم        

  2005 تراز تجاری دو جانبه کشور چین با برخی از کشورهای منتخب در سال .2نمودار

 

  

      
 
  .المللی پول صندوق بین :خذمأ      

  2005 تراز تجاری دو جانبه چین با شماری از کشورهای منتخب در سال .3نمودار 
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 10 رسیون میان چین و بهتر موضوع به کمک اطالعات آماری موجود معادالت رگدرکبرای 
ات متفاوت افزایش نرخ ارز بر تجارت چین تأثیرکشور عمده شریک تجاری آن برای ارزیابی 

 ن است که واردات از کشورهای آسیاییایفرض بر  .دنشو برآورد می وشرکای تجاری آن کشور
 ات مجددصادر ای جهت استفاده در صنایع مونتاژ و شامل کاالهای واسطهشرقی که اساساً  جنوب

رود  یر کشورها انتظار میعوض در رابطه با سادر . فزایش نرخ ارز کاهش خواهند یافتاست در اثر ا
برای برآورد معادالت دوجانبه  .وجود داشته باشد بسته به ساختار صادرات ی متفاوتیها واکنشکه 
  :کنیم می زیر استفاده روابطاز 

  

  
  

 و RERtjجانبه  بوسیله متغیر نرخ ارز واقعی دو )Xtj, Mtj( به ترتیب jچین صادرات و واردات 
*Y( تقاضای خارجی وداخلی

tj و Yt( دلیلسفانه به متأ .شود سایر متغیرهای کنترلی توضیح داده می و 
 یینها  و کاالهای قابل فرآوریواردات صادرات وهای آماری امکان جداسازی  عدم وجود داده

 تورم از  اثرخارج کردنکننده برای  از شاخص قیمت مصرفمانند برآوردهای قبلی ه .نیست ممکن
 یکهای رایج هر  پول جانبه میان نرخ یوان و نرخ ارز واقعی دو. شود استفاده مین یر صادرات چیمتغ

تقاضا  .شود گیری می کننده اندازه از شرکای عمده تجاری چین بر اساس شاخص قیمت مصرف
 از شرکای عمده یکتغیر جایگزین تولید ناخالص داخلی هر برای کاالهای صادراتی نیز به وسیله م

گیری   داخلی چین بوسیله تولیدات صنعتی اندازهکه تقاضای در صورتی .شود تعریف می چین تجاری
ی مستقیم خارجی در معادالت صادرات و واردات همانند گذشته گذار سرمایهای  متغیر ذخیره 1.شود

برداری در معادالت صادرات  همانند گذشته از ظرفیت بهره ودر به عنوان متغیر کنترلی بکار می

                                                 
کنگ با آمار چین از اطالعات آماری شرکای  دلیل مخلوط بودن ارقام تجاری هنک گریز از بکارگیری آمار نادرست تجاری چین به برای .1

 تنهاکنگ است که در واقع  آمار حاکی از حجم باالی صادرات به کشورهنک.شود  استفاده می از آمار تولید شده توسط چینچین بیشتجاری 
های مالیاتی از این   از کاالها که جهت استفاده از معافیت مقادیریثالبه عنوان م .نمایند از خاک آن کشور جهت صدور به مقاصد دیگر عبور می

به همین دلیل تراز تجاری  کنند و یا در رابطه با کشور هلند که این کشور مسیر صادرات چین به سایر کشورهای اروپایی است و کشور عبور می
 .آن با کشور چین همواره منفی است

)4(  
  

)5(  
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در نهایت از متغیر روند در معادالتی که دارای اعتبار آماری است  و شود کشور چین استفاده می
  ). موجود استپیوست) 1(منابع آماری در جدول  (1شود استفاده می

شریک ی  کشورهان ویان چیم) 2000-2005 (زمانی دوره درمعادالت تجاری دوجانبه 
موجود ) 1994-2005(  مورد بررسیبرای کل دوره یآماراطالعات  .اند هبرآورد شدآن تجاری 

پذیر  حاصل از برآورد معادالت را امکانج یسه نتای امکان مقای آماریها  دادهیهمزمان .باشد نمی
 تمام .شدانجام  جانبه دو ی متغیرهاتمام تست ریشه واحد برای ،همانند برآوردهای پیشین .سازد  یم

 معادالت صادرات و واردات دو جانبه حداقل دارای تمام همچنین از درجه یک بوده و پایامتغیرها 
بسیار شبیه به نتایج از معادالت صادرات دو جانبه  آمده  نتایج بدست2.اند یک بردار همگرایی

افزایش نرخ ارز در برابر  3). موجود استپیوست) 4(ر جدول  دنتایج(معادالت برآورد کلی است 
گرچه در  اارزهای رایج کشورهای طرف عمده تجاری چین منجر به کاهش صادرات چین شده

ن مورد یدر ا انتنها استث. نیستند برخوردار  آماریتایپه نتایج از اعتبار چین مریکا وآرابطه با کشور 
 خصوص  درصلنتیجه حا .کنگ با ضریب مثبت و بدون اعتبار آماری است کشور هنگ

 دور  چین سرزمین اصلی آن یعنی کشوهای آماری میان آن کشور و  رابطه دادهدلیلکنگ به  هنگ
ت صادرات ین حساسیشتریب شود که میمشاهده ) 3 ( پس از انتقال نتایج به جدول.ستیاز انتظار ن

ز دیگر ا .گردد صرف نظر آمریکا اعتبار یب بیکه از ضر یمربوط به کشور سنگاپور است در صورت
 منجر به افزایش میزان  است کههای اقتصادی شرکای تجاری چین  افزایش فعالیت آن،نتایج حاصل

 به غیر  کشورهاتمامهمچنین حساسیت درآمدی دو جانبه  .درات چین به آن کشورها خواهد شدصا
شورهای این ضریب در رابطه با شماری از ک . بر خوردار استی از اعتبار آماری باالیاز آلمان

 ورود چین دلیل به مدت در کوتاه تواند این مسئله می .مریکا بسیار باال استآاروپایی وایاالت متحده 
همچنین نکته  . ساختاربازار تجارت جهانی باشد آن کشور بر تغییرتأثیر به سازمان تجارت جهانی و

رهای کشو میان  تقاضا در تشریح عدم تراز تجاریعاملاصلی در خصوص حساسیت باالی اهمیت 
 حاصل از منافع گیری در برخی موارد برای اندازه .است اتحادیه اروپایی مریکا وکشورهای آچین و
 هر .است که ضریب برآوردی مثبت ودارای اعتبار آماری است وری از متغیر روند استفاده شده بهره

                                                 
 های  برای پرهیز از نوسان. اعتبار آماری است برخورداری متغیرها ازمدت در معادالت برآوردی به دلیل وتاهخیری ک از متغیرهای تأاستفاده .1

در صورت وجود اعتبار آماری از متغیر مجازی برای آغاز سال نو میالدی .شود ت فصلی استفاده می چین برای تعدیال12Xها از برنامه  فصلی داده
 .شود ماه دسامبر استفاده می و

  .های واحد وبردارهای همگرایی موجود است نتایج ریشه .ناپایا استبرداری مجدداً  ظرفیت بهره  متغیر.2
  .است انجام شده LM  معادالت تست در مورد تمام.است در مورد معادله صادرات چین به کشور ژاپن تست تصریح نادرستی انجام نشده .3
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ی مستقیم گذار سرمایهیر تایپه منفی است در رابطه با متغ چین کره و ی کشورهاچند این ضریب برای
تایپه حجم صادرات چین به این کشورها  چین کره و یم خارجی مستقیگذار سرمایهش یافزاخارجی 

 این نتیجه دلیل. ایتالیا منفی است متغیر در رابطه با کشور آلمان واثر این دهد هر چند  را افزایش می
در رابطه با  .در بازارهای چین باشدکشورهای اروپایی وتواند تفاوت رفتار کشورهای آسیایی  می

ای وارداتی به چین  تواند بازتاب تغییر در محصوالت کارخانه  وجود رابطه منفی می،موضوع فوق
ساخته از چین به آلمان جهت تکمیل فرایند تولید   در گذشته کاالهای نیمه،به عنوان مثال. باشد

با دهد با این وجود نتایج باید  لی را انجام می در حال حاضر چین این فرایند تکمیاما دندش میصادر 
 ندخورداربرنتایج حاصل از معادالت واردات دو جانبه از همانندی کمتری  .احتیاط تحلیل شوند

  .1.)باشد  موجود میپیوست) 5(نتایج در جدول (
هش شود که افزایش نرخ ارز منجر به کا مدت نشان داده می  با برآورد حساسیت قیمتی بلندابتدا

تایلند از  ضرایب برآوردی برای کشور کره و.  کشورهای آسیایی خواهد شدتمامواردات چین از 
 آلمان و مریکا وآ همچنین برای کشورهای با سطح درآمد باال همانند ، استراعتبار آماری برخوردا
یا مثبت استرال  برای کشور روسیه وتنها ضرایب نی ا.بدون اعتبار آماری است ژاپن ضرایب منفی و

  ..)مقادیر داخل پرانتز از اعتبار آماری برخوردار نیستند( اما بدون اعتبار آماری است
  

  حساسیت تقاضا مدت دو جانبه و نرخ ارز بلند. 3جدول 
  

  معادله صادرات  معادله واردات
  جانبه نرخ ارز واقعی دو  تقاضا

  
  جانبه نرخ ارز دو  تقاضا

  

  ریکامآ  )-2(  9/5  ژاپن  )-4/0(  )-7/0(
  کنگ هنگ  )2/0(  5/1  کره  )-8/0(  7/2
  *ژاپن  -  -  مریکاآ  )-1/3(  2/1
  آلمان  -6/0  )2(  چین تایپه  )-1/1(  8/6
  کره  -6/0  8/2  آلمان  )-5/0(   )0(

  نیوزیلند  -1/1  7  *سنگاپور  -  -
  انگلستان  -6/0  2/8  روسیه  )2/1(  )-5/0(

  سنگاپور  -6/1  8/1  استرالیا  )1/0(  3/1
  ایتالیا  -3/1  6/3  مالزی  )-3/0(  )2/0(
  چین تایپه  )-4/0(  6/5  تایلند  -1  )5/0(

  . است معادالت صادرات چین به ژاپن و واردات از سنگاپور تست تصریح نادرستی انجام نشده خصوص در *
  .نتایج تحقیق: مأخذ

                                                 
  .است تایج حاصل برای سنگاپور به دلیل مشکالت اقتصادی آن کشور حذف شدهکشور مهم واردکننده به چین ن 10از میان  .1
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چه مقادیر  بوده اگر  عمومی مثبته صورت کشورها بتمامهمچنین ضرایب حساسیت درآمدی 
 آلمان وو تایپه  چین واردات چین از کشورهای ژاپن و .اند کوچک وبدون اعتبار آماری عموالًآنها م

 و یابد کشورها افزایش می آن خارجی در ی مستقیمگذار سرمایهبواسطه  تایلند مالزی و روسیه و
آماری در  با اعتبار منفی و ضریب( متفاوت است در رابطه با کره تا حدودی موضوعمجدداً 

های درآمدی معادالت  مدت قیمت وحساسیت ای از تغییرات بلند خالصه) 4(جدول  ).مدت بلند
  .دهد صادرات و واردات دو جانبه چین را نشان می

  
  2005 در سال وارداتاز کل  یک هر سهم  واردات چین از شرکای عمده تجاری وترکیب. 4جدول 

  

Source: CEIC. 
  

ز کشورهای طرف ا بر واردات چین ش نرخ ارزفزایا نتایج متفاوت حاصل از بهتر درکبرای 
 واردات چین از ).4 جدول( شود یمترکیب کاالهای وارداتی به چین استفاده  عمده تجاری از

نرخ ارز تغییر نسبت به  واکنش واردات  وانرژی است روسیه شامل مواد خام و کشورهای استرالیا و
های اقتصادی چین منجر به  افزایش فعالیت این،  عالوه بر.یر استی بدون تغتقریباًجانبه  واقعی دو

بدون اعتبار آماری   منفی وی واردات انرژیبرآوردضریب   ونشدهافزایش واردات انرژی از روسیه 
روسیه  چین و کشور بوسیله عدم توسعه خطوط انتقال انرژی میان قابل تفسیر ،نتیجه حاصل .است
افزایش تقاضا واردات انرژی در صورت   و حتییلی در صورت استفاده کامل از ظرفیت رلذا .است

 افزوده صنایع  واردات از استرالیا در اثر افزایش ارزش،در مقابل. یافتچین از روسیه افزایش نخواهد 
  .یابد  افزایش میچین

تجهیزات 
  اپتیکی

وسایل 
  نقلیه

وسایل 
پایه   التآ ماشین  الکترونیک

محصوالت   شیمیایی  نساجی  فلزی
  معدنی

محصوالت 
    کشاورزی

  استرالیا  5/4  8/52  2/10  2/8  7/12  9/1  8/0  1  4/0
  آلمان  2/0  2/0  9/6  6/0  8/7  9/35  1/13  9/11  6
  ژاپن  2/0  5/1  8/8  7/3  4/11  5/21  30  5/4  7/8
  کره  6/0  7/4  2/10  8/3  7/9  5/9  6/33  8/2  8/14

  مالزی  4/6  6/2  1/4  7/0  8/1  6/8  63  1/0  3/1
  روسیه  51  4/48  9/13  0  2/16  5/0  4/0  2/1  0

  تایوان  1/0  9/0  4/7  5/4  10  7/9  7/38  5/0  1/16
  تایلند  1/6  9/5  4/4  6/2  9/2  5/27  5/26  3/0  3/1
  آمریکا  6/8  2  3/11  3/4  7/6  1/17  5/17  9/8  8/7
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را در رابطه با آنها جانبه  ر نرخ ارز واقعی دویتغیتوان نتایج  دسته دوم از کشورها که می
مریکا  آژاپن وآلمان،  ی از کشورها صادرات.هستند کشورهای با سطح درآمد باال ،شناسایی نمود

ژاپن   صادرات آلمان واگر چه. دنباش نسبت به تغییرات نرخ ارز دو جانبه از حساسیت برخوردار نمی
 صادرات رسد به نظر می اما .ی مستقیم خارجی تعریف نمودگذار سرمایهتوان از طریق  به چین را می

ساختار  دلیلن ی و به همباشدن ی چی از رشد و توسعه اقتصادناشی یایمزاحاصل ن ی به چکاآمری
  .استآلمان و ژاپن متمایز با دو کشور آمریکا به چین کامالً صادرات 

 کشورها به یتصادراب یترککه  در صورتینتایج حاصل بسیار نزدیک به واقعیت خواهد بود 
آالت وصنایع  آلمان به چین شامل ماشین رات ژاپن ونیمی از صادحدود . دنبررسی شو چین

 .شوند استفاده می عمده در بخش کاالهای صادرات صنعتی چین ه صورتالکتریکی است که ب
های  شامل دانهاغلب   وارد د را از واردات دو کشور قبلییمریکا هر چند چهره متفاوتآواردات از 

 یم در بخش داخلیطور مستق هب  واند پیشرفتهبسیار ی با تکنولوژی یها  هواپیما وچیپ،ی سویاروغن
 فاحش ترکیب کاالهای تفاوت .و اغلب دارای تولید مشابه داخلی نیستند شود یمصرف مچین 

مریکا را  آ رابطه منفی میان افزایش نرخ ارز چین وکاهش میزان واردات ازدلیلتواند  می وارداتی
  . نمایدهتوجی

 منفی ناشی از تأثیر صادرات آنها تحت  که اند ییایر آسنوظهوگروه سوم شامل کشورهای 
 ءاجزا عمده صادرات آن کشورها شامل اقالمی مانند قطعات و .گیرد میافزایش نرخ ارز یوان قرار 

  .ستابرای بخش صادرات صنعتی چین 
ای از صادرات تعدادی از کشورهای  شود سهم عمده  مشاهده می)4( نمودارطور که در  همان

کنگ را نیز در زمره واردات  اگر میزان واردات به کشور هنگ .استی به سرزمین اصلی چین آسیای
 به .افزایش خواهد یافت )چین(به سرزمین اصلی محسوب نماییم سهم واردات به سرزمین اصلی 

تایپه را به  درصد صادرات چین 40کنگ نزدیک به  هنگ و به سرزمین اصلی واردات ،عنوان مثال
  .دهد ص میخود اختصا
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  .المللی پول صندوق بین: خذأم     

  
  کنگ از شماری از کشورهای آسیایی درصد سهم واردات چین و هنگ. 4نمودار 

  2005در سال 
 

فزایش در اثر ا ییبرخی از کشورهای آسیاصادرات  که میزان نتایج حاکی از آن است ،نیبنابرا
  برای این گروه از کشورهاباالتر ن مسئله زمانی از اهمیت ای. کاهش مواجه خواهد شدنرخ یوان با 
جایگزین صادراتی برای کاالهای خود رهای کشوآنها قادر به یافتن  که بودخواهد برخوردار 

کشورها در قبال افزایش نرخ ارز چین تا حدودی به درجه پذیری این  همچنین میزان تهدید .شندنبا
میزان واکنش عرضه آسیا نسبت به یند تولید چین وا در فرنها صادراتی آسازی کاالهای تکمیل

که   استیتر یئبررسی این فرضیه نیازمند تحلیل جز. دارد  بستگیسیاست اتخاذ شده توسط چین
 تالش این مطالعه بر آن است که با  اما،گنجد نمی بررسی مقاله حاضر مورددر چارچوب موضوع 

در رابطه آسیای چین  عمده تجاری برای شرکایرات یک ارزیابی مقدماتی وتخمین معادالت صاد
در این راستا از معادله صادرات .ارائه نماید  مطالبی خودتوانبا موضوع مطرح شده به اندازه 

 ثر وؤمعادله صادرات بوسیله متغیرهای نرخ ارز واقعی م و شود  استفاده میی چینبرارفته  کارب
متغیر نرخ ارز واقعی کشور چین به عنوان متغیر توضیحی   از،وه بعال.گردد تقاضای جهانی تبیین می

  .شود استفاده میدر مدل 
 .دنشو  میتعدیل کننده قیمت مصرف نرخ ارز بر اساس شاخص هایمتغیر های آماری داده

در  از متغیر روند نیز .شود گیری می اندازه متغیر واردات کل از طریقهمچنین متغیر تقاضای جهانی 
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 تعدیالت  بر اساس آمار.خواهد شدبودن از اعتبار آماری در معادالت استفاده  برخوردار صورت
 صادرات دالت معا)2000-2005(در دوره زمانی  12X آمارگیری  برنامهفصلی بدست آمده از

حداقل دارای یک  همچنین متغیرها پایا از درجه یک و 1.شود می برآورد چین عمده تجاری شرکای
 نتایج معادالت تخمینی در خصوص شماری از کشورهای آسیایی در جدول 2. هستندهمگراییبردار 

 کنیم  مشاهده می)5(آمده در جدول بدست مدت  با انتقال ضرایب بلند 3. موجود استپیوست) 6(
  .اند یافتهافزایش نرخ ارز چین کاهش  اثر که میزان صادرات اغلب کشورهای آسیایی در

  
  ای چین منطقهده تجاری  شرکای عمصادراتمعادالت . 5جدول 

  
  کشورهای طرف تجاری  ثر واقعی چینؤنرخ ارز م  ؤثر واقعینرخ ارز م  تقاضای خارجی

  کنگ هنگ  )-4/0(  )-5/0(  1
  ژاپن  -  -  -
  کره  -6/0  -3/0  2/1
  مالزی  4/1  -4/2  1/1

  فیلیپین  )-3/0(  2/1  )3/0(
  سنگاپور  )-1/0(  -1/1  9/1
  تایوان  -2  8/0  8/0
  تایلند  )-5/0(  )5/0(  /)2(

  .شداب مقادیر داخل پرانتز از اعتبار آماری برخوردار نمی ∗
  .تست تصریح نادرستی برای معادله صادرات ژاپن انجام نگرفت ∗∗

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

تایپه وتایلند در اثر افزایش نرخ ارز منفی  نتایج بدست آمده در رابطه با کشورهای کره وچین
افزایش نرخ  از در این خصوص مربوط به کشور مالزی است کهاستثنا نها  ت.وبا اعتبار آماری است

کشورهای قادر به این  های آسیاییبر اساس اطالعات آماری کشور .است مند شده  چین بهرهارز
طور که  همچنین همان .ذ سیاست جدید نرخ ارز چین نیستندصادرات خود در اثر اتخاجبران کاهش 

تایلند  هر چند در رابطه با کشورهای فیلیپین و .استت درآمدی مثبت رفت ضریب حساسی انتظار می
 نتایج بدست آمده بسیار نزدیک به نتایج  در نهایتو باشد نمیاین ضریب از اعتبار آماری برخوردار 

                                                 
  .به دلیل نقص اطالعات آماری کشور اندونزی از مطالعه حذف شد .1
  .نتایج ریشه واحد وبردارهای همگرایی موجود است .2
  .در مورد تمام معادالت تست تصریح نادرستی انجام شد. 3
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دادند که  نشان نها آ.است 2006در سال  همکاران اهر و و 2004 سال  درهمکاران کیتلر و تخمینی
  .دهد شکل می را آسیایی اقتصادهای دیگر و چین صادرات روند جهانی تقاضای انندم متعارفی عوامل

  
  گیری نتیجه. 6

 میان چین وکشورهای صنعتی در خصوص افزایش نرخ بسیاریهای  در طول چند سال گذشته بحث
 کشور کنونی یکه سیاست ارز معتقدند شماری از کشورهای صنعتی .ستا رخ داده )یوان(ارز چین 
طور تجربی نشان داده  ه بمقاله در این .آن کشور نخواهد بودادر به کاهش مازاد تراز تجاری چین ق
تخمین  با در حقیقت .حساس است ثرؤ نرخ ارز مهای  که تراز تجاری چین نسبت به نوسانشود می

 دوره برای  چین در اثر افزایش نرخ ارز چینو وارداتصادرات معادالت مدت  بلندهای  حساسیت
کاالهای ترانزیتی (مورد طور اساسی در  هکنیم که میزان صادرات ب مشاهده می) 1994-2005(نی زما
 کاهش حجم باعثارز  افزایش نرخن یهمچن .یابد کاهش می یینهاکاالهای   و)صادرات مجدد و

 مواجه کاهش با  خالص اثر سیاست افزایش نرخ ارز بر مازاد تجاریدلیلبه همین   وهواردات شد
  .است

 2000در سال بر اساس تخمین حساسیت در دوره زمانی الحاق چین به سازمان تجارت جهانی 
درصدی در حجم  7منجر به کاهش  )با فرض ثبات سایر شرایط(درصدی نرخ ارز  5افزایش 

 آن با میمستق همچنین میزان واردات با در نظر گرفتن رابطه مستقیم وغیر. صادرات خواهد شد
 بر اساس این برآورد مازاد تجاری تقریباً .درصد خواهد داشت 4اهشی معادل نرخ ارز کرات ییتغ

به کمتر  2005 در سال  بیلیون دالری چین100مازاد تجاری ( یافتدرصد کاهش خواهد  25معادل 
  .)یدرسبیلیون دالر  80از 

از  یجه حاصل ناشی نتزیرا ،ردی قرار گیابی ارزمورد ید با دقت کافیبدست آمده بانتایج 
 ی کاالهایها متیق  نرخ ارز بر صادرات وبعدی آثاربدون در نظر گرفتن  ق ویدق ریمحاسبات غ

 ادی زیروشن است که کاهش در مازاد تراز تجار .ن استیچ کشور یبر تراز تجارتاً ینها  ویواردات
 های ول که بواسطه پی صادراتیمت کاالهایش نرخ ارز قی در رابطه با افزازیرا ،ستا  شدهیابیارز
ارزش   بری لذا اثر واقع.افتید نش خواهیفزاا دگرد ین میی تعی مقصد صادراتیج کشورهایرا

تواند  ینم )وانی(رات نرخ ارز یی تغ،گری دیاز سو.  کمتر بر آورد خواهد شدیطور واقع هصادرات ب
متأثر از  که  نفتیمت جهانی قمانند داشته باشد تأثیرن ی چی وارداتی کاالهایها متی قتمامدر 

 ی وارداتیمت کاالهایقش نرخ ارز بر ی افزاآتی آثارن یبنابرا .تغییرات نرخ ارز در این کشور نیست
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 یها متی نبود آمار قدلیلن به یش نرخ ارز چی افزای آتآثار یسفانه بررسأمت .ز خواهد بودین ناچیچ
 که واردات نیستد ی جدن موضوعیهر چند ا. نیستند قابل برآورد  چینی ووارداتی صادراتیکاالها

 معادالت یله برآوردهاین موضوع بوسین مطالعه ای در ااما ،است افتهیش نرخ ارز کاهش ین با افزایچ
 نرخ ارز در یش واقعیرسد با افزا یبه نظر م. شود می آن مشاهده ی تجارین وشرکایان چیدوجانبه م
 یژه از کشورهایطور و هن بین واردات چی چی تجار شریکعمده ی ارز کشورهایها برابر نرخ

 ن وی در رابطه با چیی از درجه باالیی همگرای بردارهااز طریقجه ین نتیا .ابدی کاهش ییایآس
 محصوالت ییایآس ی کشورهایا دات شبکهیتول ن با توجه بهیهمچن .شوند می بیان ییای آسیکشورها
 ی براینیگزینکه جاکشور داشته تا ای در آن د رایند تولیاکننده فر لیشتر نقش تکمین بی به چیواردات
 یدهد که صادرات کشورها ینشان مالعه طج حاصل از می نتااز طریقه ین فرضیا. دندات آن باشیتول
  .ابدی ین کاهش میوان به چیش نرخ ی در اثر افزاییایآس

 ییای آسیکه کشورها یخواهند بود در صورت  برخورداریشتریت بیج بدست آمده از اهمینتا
 بر مقالهن ی ایهر چند تمرکز اصل . نشان دهندیش نرخ ارز از خود واکنش مشابهیبه افزانسبت 

ت یکننده اهم دیکأتواند ت یج مین نتای اما ا،است شدهن معطوف یواردات کشور چ حجم صادرات و
ز ی نییای آسیر کشورهای مختلف نرخ ارز سایها بیترک ش نرخ ارز ویلقوه افزااشتر اثر بی بیبررس

 یها  دادهاستفاده ازازمندیج آنها نیهر چند استفاده از نتا. اند رابطهدر این  از مطالعات یتعداد  وداشب
ح از رشد پر شتاب یطور صر هن بیاگر چه صادرات چ در نهایت  واستر ی اخیها  سالیآمار

ت یساز آن است که حسامقاله حاکی  یها افتهی امااست  ت گرفتهأ گذشته آن نشیها  سالیاقتصاد
 لذا .باشد نمی برخوردار ییت باالیحساس نرخ ارز از یشیرات افزایین در اثر تغی واردات چیدرآمد
 بوده تا گسترش یم خارجی مستقیگذار سرمایه تأثیرشتر تحت ین بیرسد واردات کشور چ یبه نظر م

 جهت رییتواند با تغ یک مینده نزدی در آیژگین ویگرچه اا .کشور چین ی اقتصادیها تیفعال
 .ابدیر یی تغی داخلی مصرفی به کاالهایا هی سرمای کاالهاو اجزاء ه وقطعات ویواردات از مواد اول
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  پیوست
                   )بیلیون دالر آمریکا(

  
               Source: CEIC. 

  شده و نهایی  صادرات کاالهای فرآوری.1نمودار 
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 )بیلیون دالر آمریکا(                                                                                                                                  

  
            Source: CEIC. 

   واردات کاالهای قابل فرآوری و نهایی.2نمودار 
  

  ها منابع داده. 1جدول 
  

دوره   منابع  روش
  متغیرها  توضیحات  زمانی

  شاخصبوسیله ل ویوان تبدی به ی دالریها داده
 است  شدهییزدا کننده تورم  مصرفقیمت

  ).یتمیر لگاریمقاد(
CEIC فرآوری چینحجم کاالهای قابل  ماهانه   

صادرات کاالهای 
  قابل فرآوری

  شاخص بوسیلهل ویوان تبدی به ی دالریهاداده
 است  شدهییزدا کننده تورم   مصرفقیمت

  ).یتمیر لگاریمقاد(
CEIC  ماهانه  

حجم کاالهای نهایی صادراتی 
  چین

صادرات کاالهای 
  نهایی

 شاخصسیله بو ل ویوان تبدی به ی دالریها داده
 است  شدهییزدا ننده تورمک  مصرفقیمت

  ).یتمیر لگاریمقاد(
CEIC  ماهانه  

حجم واردات کاالهای قابل 
  فرآوری چین

واردات کاالهای 
  قابل فرآوری

  شاخصبوسیله  ولیوان تبدی به ی دالریها داده
 است  شدهییزدا کننده تورم  مصرفقیمت

  ).یتمیر لگاریمقاد(
CEIC ماهانه  

 نهایی ی واردات کاالهایحجم
  چین

واردات کاالهای 
  نهایی

  صادراتمتی قمیانگین وزنی شاخص به کمک 
 شریک تجاری کنندهصادر  کشور عمده 25

  .شود مین محاسبه ی چعمده

المللی  آمار بین
  ومالی

 مقالهمحاسبات 

  -  شاخص قیمت وارداتی چین  ماهانه

مت واردات ی به کمک شاخص قیر دالریمقاد
مقادیر ( شودل ی تبدیر وزنی به مقادیجهان

  .)لگاریتمی 

المللی  آمار بین
  مالی

  ماهانه
 استثناحجم کل تجارت جهانی به 

  چین

تقاضا برای 
  صادرات
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          .1ادامه جدول 
  شودمحاسبه شاخص یبه کمک نرخ رشد واقع

  تقاضا برای واردات  حجم تولیدات صنعتی چین  ماهانه CEIC  ).تمیر لگاریمقاد(

کننده  صرفمت میاساس شاخص قر بر یمقاد
  .اند ی شدهگیر اندازه

المللی  آمار بین
 مالی

  ثر واقعی چینؤنرخ ارز م  ماهانه
نرخ ارز واقعی دو 

  جانبه
  برای تولیدات صنعتی بوسیلهی تجاریهادوران

  .است  پروسیکا فیلتر برآورد شدهکیروش هودر
CEICو  
 مقالهمحاسبات 

  برداری ظرفیت بهره  تخمین شکاف تولید  ماهانه

 یها  تعرفهین وزنیانگیر تعرفه بر اساس میمتغ
 در دوره یاعالم شده سازمان تجارت جهان

  .است هبدست آمد) 2000-2005( یزمان

آمار صندوق 
 المللی پول بین
مقاله سازمان  و

  تجارت جهانی

  نهساال
های وارداتی  میانگین وزنی تعرفه

به عنوان سهمی از واردات کل 
  .شود محسوب می

  تعرفه واردات

 به عنوانمقایر مالیات بر ارزش افزوده استردادی 
  .شود صادرات چین محسوب می

سازمان تجارت 
  جهانی

  نهساال
زش افزوده استردادی رمالیات بر ا

به عنوان سهمی از صادرات 
  .است محسوب شده

مالیات بر ارزش 
  افزوده استردادی

بوسیله شاخص  های دالری به یوان تبدیل و داده
 است هزدایی شد ه تورمکنند ت مصرفقیم

  .)مقادیر لگاریتمی هستند(
CEIC ماهانه  

ی مستقیم گذار سرمایه ذخیره
  خارجی داخل چین

ی گذار سرمایه
  مستقیم خارجی

  CEIC کننده چین شاخص قیمت مصرف  ماهانه  -  
  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  شرکای تجاری آن معادالت صادرات و واردات دوجانبه چین و. 2 جدول
  

دوره   بعمنا  روش
  متغیرها  توضیحات  آماری

بوسیله شاخص  های دالری به یوان تبدیل و داده
تعدیل فصلی  زدایی شده و کننده تورم قیمت مصرف

  ).لگاریتمی(اند  شده

 CEI خذأماطالعات چین تایپه از 
  .استهاخذ شد

  ماهانه
حجم صادرات دو 

  جانبه چین
  صادرات

 شاخص بوسیله های دالری به یوان تبدل و داده
تعدیل فصلی  زدایی و کننده تورم قیمت مصرف

  .)لگاریتمی( است شده

 خذأماطالعات چین تایپه از 
CEICاسته شد اخذ.  

  ماهانه
حجم واردات دو 

  جانبه چین
  واردات

مالزی وچین تایپه به کننده  قیمت مصرفاز شاخص
سی به شاخص قیمت واحد استفاده عدم دستر دلیل
ز شاخص قیمت صادرات برای کشور روسیه ا. شد

 برای المللی مالی آمار بین تهیه شده توسط
  .است  کننده نفت استفاده شده کشورهای صادر

 خذأماطالعات چین تایپه از
CEIC شده استخذ ا.  

  ماهانه
مت کاالهای یق

صادراتی شرکای 
  تجاری

  واردات

به های فصلی تولید ناخالص داخلی واقعی  داده
 به صورت لگاریتمی ه وشد تبدیل های ماهانه سری

  .است کار گرفته شدهب
  فصلی بلومبرگ

تولید ناخالص 
داخلی واقعی 
   چینشرکای تجاری

تقا ضا برای 
  صادرات

به صورت  وتهیه شاخص بر اساس نرخ رشد واقعی 
  ماهانه CEIC  .شود استفاده میلگاریتی 

حجم تولیدات 
  صنعتی چین

  تقاضا برای واردات
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          .2ادامه جدول 

قیمت  اساس نرخ ارز اسمی واطالعات شاخص بر
شاخص قیمت اطاعات ماهانه  (کننده مصرف

لذا از  دو برای کشور استرالیا موجود نبکننده مصرف
  .)های قیمت صادرات استفاده شد داده

  ماهانه  مقالهمحاسبات 
نرخ ارز واقعی دو 

  جانبه

 بین نرخ ارز واقعی
چین وشرکای عمده 

   آنتجاری

-  

به غیر از ( لمللی مالیا آمار بین
 –های آلمان  داده
از  که های ایتالیا داده)نیوزیلند
 و  اخذ شدالمللی تسویه بانک بین
از   روسیه وچین تایپهاطالعات

  .است دست آمدهبلومبرگ ب

  ماهانه
نرخ ارز اسمی دو 

  جانبه
-  

-  
اطالعات  والمللی تسویه  بانک بین
اخذ بلومبرگ  چین تایپه از آماری

  .تاس هشد
  ماهانه

شاخص قیمت 
  کننده مصرف

-  

 شاخص  بر اساس وتبدیلهای دالری به یوان  داده
تعدیل فصلی  شده و زدایی کننده تورم قیمت مصرف

  .)لگاریتمی( است انجام شده
CEIC ماهانه  

ذخیره 
ی گذار سرمایه

مستقیم خارجی 
  دوجانبه چین

ی گذار سرمایه
مستقیم خارجی 

  دوجانبه

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

   منتخب آسیاییشماری از کشورهایمعادالت صادرات برای  .3جدول 
 

  متغیرها  توضیحات  دوره آماری  ها منابع داده  روش
کننده  های دالری بر اساس شاخص قیمت مصرف داده
 برای کننده  شاخص قیمت مصرفو زدایی شده تورم

  همچنین موجود نیستفیلیپین وچین تایپه –مالزی 
مقایر لگاریتمی (اند  عدیل فصلی شده ت آماریها داده

  ).است

 والمللی مالی  آمار بین
چین تایپه از   آماریاطالعات

CEICاست  اخذ شده.  
  ماهانه

حجم صادرات هر 
کدام از کشورهای 

  آسیایی
  صادرات

  شاخص قیمت واحد
 و المللی مالی آمار بین

اطالعات چین تایپه از 
  .است خذ شدهبلومبرگ ا

  ماهانه
ات هر قیمت صادر

یک از کشورهای 
  آسیایی

-  

بر اساس شاخص   هستند و دالریهای آماری داده
به صورت  زدایی و قیمت کاالهای واردات جهانی تورم

  ).مقادیر لگاریتمی است(اند  فصلی تعدیل شده
  ماهانه المللی مالی آمار بین

 وارداتحجم کل 
  جهانی

تقا ضا برای 
  صادرات

کننده  رفشاخص قیمت مصمقادیر بر اساس 
  .شوند میگیری  اندازه

  ماهانه المللی مالی آمار بین
نرخ ارز واقعی 

  ثر چینؤم
نرخ ارز واقعی 
  دوجانبه چین

  ماهانه المللی تسویه بانک بین  -
ثر واقعی ؤنرخ ارز م

  کشورهای آسیایی
نرخ ارز واقعی 

  دوجانبه
.نتایج تحقیق:مأخذ  
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