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 .1مقدمه

در کشور ایران ،بهدلیل وجود منابع طبیعی ،بهویژه نفت،

بروز مشکالتی ،ازجمله کاهش درآمدهای صادراتی خواهد

در گذشته فقط به گسترش صادرات این مادۀ طبیعی توجه
شده و تقریب ًا تمام فعالیتهای اقتصادی به تولید و صدور

سهم کشور در تجارت جهانی و بازارهای بینالمللی ،بهمنظور

تکیه بر صادرات نفتی ،کشور را درمقابل تهدیدهای سیاسی و

اهداف مهم اقتصادی تلقی میشود و به همین دلیل ،همواره

آن ارتباط داشته است .ولی بهمرور زمان ،با علم به اینکه

اقتصادی آسیبپذیر میسازد ،سیاستگذاران اقتصادی ،به فکر

گسترش صادرات غیرنفتی افتادند .باتوجه به اهمیت کاهش
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور
نفت خام و نقش صادرات غیرنفتی در کاهش این وابستگی و

نیز جایگاه آن در برنامههای توسعۀ اقتصادی کشور ،بررسی
عوامل تعیینکننده و ارائۀ راهکارهای الزم برای توسعۀ آن،

دارای اهمیت ویژهای است(بافنده ایماندوست و راستین.)1394 ،

شد .از این رو ،امروزه افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش
کاهش وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی ،یکی از
مورد توجه اقتصاددانان بوده است(دائی کریمزاده و همکاران،

.)1393

نرخ واقعی ارز بهعنوان معیار ارزش برابری پول ملی

یک کشور ،دربرابر پول کشورهای دیگر ،منعکسکنندۀ

وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی
سایر کشورها است .در یک اقتصاد باز ،نرخ واقعی ارز بهدلیل

ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی ،متغیری کلیدی

تجارت خارجی ایران ،با صادرات تکمحصولی و

بهشمار میآید که سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجی

شناخته میشود .از زمان پیدایش نفت در ایران تا به امروز،
کل صادرات ،رو به افزایش
سهم صادرات این محصول از ِّ

سالهای گذشته ،بهدلیل اهمیت موضوع ،مطالعات فراوانی

برای بررسی آثار نرخ واقعی ارز انجام شده است .یکی از

زمینۀ کاهش وابستگی کشور به درآمد نفت ،افزایش صادرات

نرخ واقعی ارز و تأثیر آن بر عملکرد متغیرهای اقتصاد کالن

در بخشهاي مختلف اقتصاد ،بهبود کیفیت تولیدات و قابلیت

 .)1389یکی از متغیرهای مهم و تأثیرپذیر از نرخ ارز ،صادرات

وابستگی شدید به در آمدهای ارزی حاصل از صدور نفت

بوده است(برقندان و همکاران .)1391 ،از مهمترین اقدامات در

غیرنفتی است .ایجاد زمینههاي جدید و افزایش سطح اشتغال
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درآمدهای نفتی دارد و هرگونه نوسان در قیمت نفت ،موجب

رقابتیکردن آنها و استفاده از ظرفیتهاي بالاستفادۀ تولید ،از

عواملی هستند که ضرورت توجه به توسعۀ صادرات غیرنفتی
را مهم میسازند(کوچکزاده و کرباسی.)1394 ،

و تحوالت اقتصادی ،تأثیرات بسیاری بر آن میگذارند .در

موضوعات مهم در این حوزه ،نوسانپذیری و شدت نوسانات
و بهویژه تجارت خارجی یک کشور است(سلمانی و رضازاده،

غیرنفتی است .کشف ارتباط میان این متغیر و نرخ ارز در
اقتصاد هر کشور ،میتواند سیاستگذاران کشور را در اخذ

سیاست مناسب ارزی راهنمایی کند .اما همانگونه که اشاره

داشتن اقتصا ِد باثبات ،اتخاذ
بر همین اساس ،برای
ِ
سیاستهایی در راستای ایجاد تنوع صادرات غیرنفتی ،با

متغیر دست یافت(رضوی و همکاران.)1393 ،

زمینه ،برای تمامی کشورهای در حال توسعه(که دارای

نسبت به تغییرات نرخ ارز حساسیت زیادی نشان میدهد؛

ازمیان برداشتن موانع و ارائۀ راهکارهای مناسب در این
اقتصاد تکمحصولی هستند) ،امری اجتنابناپذیر است(جالئی

اسفندآبادی و همکاران.)1392 ،

مهم اقتصادی در
صادرات غیرنفتی ،یکی از مباحث ِّ
کشورهای دارای نفت است که در آن ،دربارۀ تنوع و گسترش

صادرات درمقابل صادرات تکمحصولی سخن بهمیان میآید.
ایران نیز ازجمله کشورهایی است که وابستگی شدید به

شد ،بهلحاظ نظری ،نمیتوان به رابطۀ مشخصی میان این دو
صادرات ،ازجمله مهمترین متغیرهای اقتصادی است که

بهطوری که اگر نرخ ارز ،بهطور هماهنگ با دنیای داخل و

خارج اقتصاد و در یک فضای مطمئن ،تنظیم نشده باشد،

سبب اثرگذاری بر صادرات میشود(کوچکزاده و جالئی

موجب افزایش هزینۀ
اسفندآبادی .)1392 ،نوسانات نرخ ارز،
ِ
صادرکنندگان ریسک گریز و کاهش سطح تجارت خارجی
ِ
میشود؛ چراکه از زمان عقد قرارداد تجاری تا پرداخت های
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آتی ،نرخ ارز تغییر میکند که این امر ،موجب عدم اطمینان

موفقیت کشورهای توسعهیافته را میتوان به توسعۀ صادرات

کاهش میدهد(اوزتورک 1کلیونکو.)2009 ،2

فعالتر در رقابت جهانی و توسعۀ صادرات ،امری اجتنابناپذیر

دربارۀ سودهای آتی میشود و مزایای تجارت بینالمللی را
امروزه ارزش پول کشورها ،نهتنها تحتتأثیر سیاستهای

اقتصادی داخل هر کشور قرار دارد ،بلکه نوسانات ارزی در
بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و بهتبع آن ،بر تجارت

خارجی آنها مؤثر است .نرخ ارز ،یکی از مهمترین متغیرها

آنها در گذشته نسبت داد .در شرایط کنونی جهان ،حضور

است .یکی از مشکالت اساسی کشورهای در حال توسعه،

اتکای بیش از ح ِّد آنها به صدور یک یا تعداد محدودی از
کاالها است(مرتضوی و همکاران. )1390 ،
پس از فروپاشی نظام برتون ـ وودز و ظهور نظام ارز

باعث
در تعیین قیمت واردات و صادرات است و نوسانات آنِ ،

شناور در سطح بینالمللی ،نرخ ارز اسمی و واقعی با بیثباتی

خارجی را افزایش و یا کاهش میدهد(عسگری.)1387 ،

ارز بر تجارت بینالملل ،مورد توجه طرفداران دو سیستم نرخ

تغییراتی در قیمت آنها میشود و درنتیجه ،میزان تجارت

شدید مواجه بوده است .از همان زمان ،اثر بیثباتیهاي نرخ

نرخ ارز واقعی ،یکی از متغیرهای بسیار مهم در بحث

ارز ثابت و شناور قرار گرفته است .از سوي دیگر ،بیثباتی

سیاستهای اقتصادی ،دارای اهمیت روزافزونی است .افزایش

پیشبینی در نرخ ارز واقعی تعریف میشود؛ از این رو ،میتواند

تجارت خارجی است و بهعنوان یک متغیر کالن در
یا کاهش نرخ ارز ،بیانکنندۀ قدرت و ضعف پول یک کشور

درمقابل پولهای خارجی است و معیاری برای نشان دادن
رقابت کاالهای ساخت کشور در بازار جهانی است .تغییرات
این نرخ ،بهمنزلۀ تغییر در قیمتهای نسبی در جامعه است و

بر تخصیص منابع در جامعه تأثیر خواهد گذاشت ،همچنین،

موجب تغییر رقابت کاالهای ساخت داخل در بازارهای جهانی

خواهد شد(امامی میبدی و شورهکندی.)1390 ،

نرخ واقعی ارز بهصورت ریسک همراه با نوسانات غیرقابل

متغیرهاي کالن اقتصادي ،نظیر صادرات ،نرخ بهره ،درجۀ باز
بودن و ...تحتتأثیر قرار دهد(چیت 3و همکاران .)2010 ،در یک
اقتصاد باز ،نرخ واقعی ارز بهدلیل ارتباط متقابل آن با سایر

متغیرهای اقتصادی ،متغیری کلیدی محسوب میشود و از این
رو ،توجه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی را به خود جلب
کرده است؛ بهطوری که این متغیر ،خود متأثر از سیاستهای
اقتصاد داخلی و خارجی و تحوالت اقتصادی است و منشأی

روش پژوهش ،در بخش چهارم :برآورد مدل و در پایان نیز

تغییرات و تحوالت نظامهای ارزی در چند دهۀ گذشته،

پس از مقدمه ،در بخش دوم :ادبیات موضوع ،در بخش سوم:
نتیجهگیری ارائه میشود.

رشد اقتصادی و غیره است(اکبری و همکاران.)1392 ،

سبب شده است که در عصر حاضر ،مقولۀ نرخ واقعی ارز ،بیش
از گذشته بهعنوان متغیری کلیدی در سیاستهای اقتصادی

 .2ادبیات موضوع

در این بخش ،مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش مرور

میشود.

خودنمایی کند .چنانچه نرخ واقعی ارز بهطور مناسب و در
مسیر تعادلی تنظیم شود ،میتولد منشأی آثار مثبتی بر اقتصاد

باشد و برعکس ،انحراف و شدت نوساناتِ آن ،ممکن است آثار

منفی بر عملکرد اقتصاد بگذارد.

2ـ .1مبانی نظری

در یک اقتصاد باز ،نرخ واقعی ارز بهدلیل ارتباط متقابل آن

در نظریههای اقتصادی ،تجارت بهویژه صادرات ،موتور

با سایر متغیرهای اقتصادی ،متغیری مهم بهشمار میرود که

3. Chit, M. M.

1. Ozturk, L.

رشد اقتصادی شناخته شده است .بخش قابلتوجهی از

سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجی و تحوالت اقتصادی،
2. Kalyoncu, H.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره چهاردهم ،بهار 1396

بر این اساس ،چارچوب مقالۀ حاضر بهگونهای است که

تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی ،ازجمله صادرات ،واردات،
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تأثیرات بسیاری بر آن میگذارند .بنابراین ،نرخ ارز نیز متغیری
است که میتواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را

افزایش قیمتهای داخلی را نیز شدت بخشد(فوالدی.)1391 ،

تحتتأثیر قرار دهد .در بین اقتصاددانان ،روی این موضوع
توافق نظر وجود دارد که تثبیت نرخ واقعی ارز ،در سطحی

نامناسب و انحراف آن از مسیر تعادلی ،سبب کاهش چشمگیر

در رفاه ملی ازطریق تأثیر نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کالن
میشود(دائی کریمزاده و همکاران.)1393 ،

مسئلۀ تنظیم نرخ ارز ،یکی مسائل اساسی و پیچیدۀ

کشورهای در حال توسعه است؛ زیرا تعیین ارزش پول ملی

یک کشور ،براساس پولهای خارجی ،باید بهشکلی باشد که

نرخ ارز واقعی ،عبارت است از :نسبت قیمتهای خارجی

به قیمتهای داخلی برحسب یک پول:
()1

 Pو  PFبهترتیب سطح عمومی قیمتها در داخل و

خارج است و  ،eهمان نرخ ارز اسمی و ارزش ریالی پول

سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین المللی

خارجی است .درواقع میتوان گفت که نرخ ارز واقعی ،میزان

اقتصادی تعدیل نشود ،موجب انحراف نرخ واقعی ارز و تنظیم

اگر مقدار نرخ ارز واقعی یک باشد ،بهمعنای این است که

شود .حال اگر نرخ ارز ،هماهنگ با تحوالت و تغییرات
نامناسب آن خواهد شد و باعث جهتگیریهای نامطلوب در
سیاستهای کالن داخلی میشود.

رقابتپذیری کشور در تجارت بینالملل را اندازهگیری میکند؛

کشورها دارای برابری قدرت خرید هستند و اگر این نرخ از

یک بزرگتر باشد ،بهمعنای این است که کاالهای خارجی

سطح قیمت کاالهای
افزایش نرخ ارز ،موجب افزایش
ِ
وارداتی در بازار داخل کشور میشود؛ از این رو ،انتظار میرود،

داخلی را تقاضا میکنند و درصورتی که  Rکوچکتر از یک

ساخت داخل ،افزايش یابد .عالوه بر این ،با افزایش نرخ ارز،

خارجی ،گرانتر است و اقتصاد کشور از رقابتپذیری الزم در

کاهش مییابد و درنتیجه ،انتظار میرود ،تقاضا برای این

مرکزی میتواند ارزش پول خود را در کوتاهمدت تثبیت کند،

تقاضا براى اين دسته از كاالها ،كاهش و تقاضا براى كاالهاى

قیمت نسبی کاالهای صادراتی کشور در بازارهای خارج
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 .1-1-2نرخ واقعی ارز

کاالها افزایش پیدا کند .درنتیجه ،ممکن است توليدات داخلی
بهسمت بازارهای خارجی سوق یابد و سهم کمتری در بازار

قیمت کاالهای وارداتی
داخل فروخته شود .باتوجه به افزایش
ِ

گرانتر است و شهروندان داخلی و خارجیها ،بیشتر کاالهای

باشد ،بهمعنای این است که کاالهای داخلی نسبت به کاالهای
تجارت بینالمللی برخوردار نیست .یک دولت یا یک بانک

اما در بلندمدت ،نرخ ارز میان دو کشور(درصورت نبو ِد موانع

ساختاری و فعالبودن نیروهای بازار) ،ازطریق قدرت خرید
نسبی پول هر کشور تعیین میشود .قدرت خرید نسبی پول

و کاهش عرضۀ داخلی در بازارهای داخلی با کاهش عرضه

در کشور ازطریق نرخ ارز واقعی اندازهگیری میشود(عباسیان

به این ترتیب ،بهطور کلی ،انتظار میرود که تولیدات داخلی

درحقیقت ،نرخ واقعی ارز ،هزینۀ کاالهای تجاری تولیدشده

سطح قیمت داخلی نیز افزایش یابد .عالوه بر این ،با افزایش

تولید کاالهای تجاری را سودآورتر میسازد و موجب انتقال

مواجه میشود و بنابراین قیمتها افزایش خواهد یافت.

افزایش ،میزان واردات ،کاهش و میزان صادرات افزایش و

نرخ ارز ،قیمت کاالهای واسطهای وارداتی نیز افزایش یابد و
بنابراین ،در بخشها و صنایعی که تولیدات به میزان زیادی

وابسته به نهادههای واسطهای وارداتی است ،انتظار افزایش
قیمت تمامشدۀ کاالها وجود دارد و این افزایش ،ممکن است
از افزایش رقابتپذیری کاال در بازارهای خارجی بکاهد و

و همکاران.)۱۳91 ،

در داخل را اندازهگیری میکند .افزایش در نرخ واقعی ارز،

منابع از بخشهای غیرتجاری بهسمت تولید کاالهای تجاری
میشود .کاهش نرخ واقعی ارز ،منعکسکنندۀ افزایش هزینۀ
تولید کاالهای تجاری در داخل کشور است و اگر تغییری

در قیمتهای نسبی دیگر کشورهای جهان بهوجود نیاید،

این کاهش نرخ واقعی ارز ،نشاندهندۀ تضعیف توان رقابت

تأثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران
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بینالمللی کاالهای ساخت کشور است .درواقع در این حالت،

از طرف دیگر ،وی معتقد است که عرضۀ صادرات هر

کمتری از گذشته تولید میکند که به تضعیف موقعیت خارجی

دادن چنین وضعیتی،
کاالهای غیرتجاری است .برای نشان ِ
معموال از شاخص قیمتهای نسبی داخلی که از نسبت

کشور ،کاالهای تجاری را در مقایسه با بقیۀ جهان با کارآیی
کشور منجر خواهد شد؛ از این رو ،یکی از موانع اصلی تنوع

و رشد صادرات غیرنفتی را میتوان کاهش طبیعی نرخ ارز

حقیقی از زمان حضور نفت در اقتصاد ایران دانست(ابریشمی

و مهرآرا.)1383 ،

 .2-1-2الگوی صادرات غیرنفتی

بهلحاظ نظری ،تابع صادرات در یک سطح معین تقاضای
کل و قیمتهای خارجی ،عموم ًا بهشکل ) x = F(P,eدرنظر

گرفته میشود که  Pو  ،eبهترتیب ،بیانگر سطح قیمت داخلی

کشور( ،)XDمتأثر از وضعیت کاالهای تجاری درمقابل

شاخص قیمت داخلی برای کاالهای تجاری( )PTDو شاخص

قیمت داخلی برای کاالهای غیرتجاری( )PNDبهدست می

آید ،استفاده میشود .ظرفیت داخلی( )CDنیز بهعنوان یکی
از عوامل مؤثر بر عرضۀ صادرات درنظر گرفته شده است.
از این رو ،باالسا ،تابع عرضۀ صادرات را بهشکل زیر درنظر
گرفته است:

()3
در شرایط تعادل میتوان نوشت:

و نرخ ارز است .با افزایش سطح قیمت داخلی و با فرض
بودن سایر شرایط ،انتظار میرود که صادرات کاهش
ثابت ِ
یابد .درمقابل ،چنانچه نرخ ارز(ارزش یک واحد پول خارجی

دربرابر واحد پول داخلی) ،افزایش یابد ،انتظار بر این است
که بهدلیل کاهش قیمت کاالهای داخلی ،نسبت به کاالهای
مشابه خارجی ،میزان صادرات افزایش پیدا کند.

بال باالسا 1در پژوهش خود برای استخراج تابع صادرات،

()4
درنظرگرفتن توابع عرضه و تقاضای صادرات و نیز شرط
با
ِ

تعادل تابع صادرات ،شکل کلی زیر قابل استخراج است:
()5

ابتدا آن را به دو جز ِء تقاضا و عرضه تفکیک کرده است .سپس

با استفاده از شرط تعادلی(برابری عرضه و تقاضای صادرات)،
تقاضای خارجیان برای صادرات یک کشور مشخص (،)XF

تحتتأثیر رقابت بینالمللی و تولید آنها قرار دارد .از این رو،

تابع تقاضای صادرات را بهشکل زیر درنظر گرفته است:
()2

در رابطۀ  ،2متغیرهای  ،YF ,PTD ,PTF ,Rبهترتیب،

بین متغیرهای صادرات و ظرفیت داخلی ،نسبت صادرات به

تولید را بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته است.

درنظرگرفتن مطالب مذکور و نیز مطالعات
بنابراین ،با
ِ
تجربی ارائهشده در فصل دوم ،تابع صادرات بهصورت کلی
زیر قابل ارائه است:

()6

ء

در رابطۀ باال ،متغیرهای داخل پرانتز ،بهترتیب بیانگر سطح

نشاندهندۀ نرخ اسمی ارز ،قیمت کاالهای تجاری در
کشورهای خارجی(معمو ًال شاخص قیمت عمدهفروشی

تولید داخلی ،سطح قیمت داخلی ،نرخ واقعی ارز ،پرمیم نرخ

تجاری در داخل و درآمد خاجیان است.

رابطۀ مبادلۀ تجاری و صادرات دورۀ قبلی است(طاهریفرد،

بهعنوان جانشین آن درنظر گرفته میشود) و قیمت کاالهای

ارز ،مجموع واردات سرمایهای و واسطهای ،درآمد خارجیان،

.)1388

1. Bella Balassa

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره چهاردهم ،بهار 1396

تابع واحدی برای صادرات معرفی کرده است .به عقیدۀ وی،

باالسا ،برای تخمین تابع باال ،بهمنظور رفع خودهمبستگی

دکتر سهیال خوشنویس یزدی ،رامین رجبزاده
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مطالعه دارد.

 .2-2پیشینۀ پژوهش

پژوهشهای انجامشده در خارج

اوزتورک و کلیونکو ( )2009در پژوهشی ،با استفاده از

نرخ ارز روی تجارت در کشورهای منتخب افریقای جنوبی»،

دربارۀ اثر نوسانات نرخ ارز بر حجم تجارت شش کشور بررسی

 ،۱۹۸۶به این نتیجه دست یافتند که اثرات خالص نرخ ارز،

دادههای فصلی ،طی دورۀ  2005ـ  ۲۰۰4و 1981ـ ۱۹۸۰
انجام دادند .آنها با بهکارگیری رهیافت همجمعی ،مبتنی بر

روش انگل ـ گرنجر ،به این نتیجه دست یافتند که افزایش
نوسانات نرخ ارز ،تأثیر منفی و معناداری بر تجارت خارجی کرۀ

جنوبی ،پاکستان ،لهستان و افریقای جنوبی دارد ،در حالی که
این اثر برای کشورهای ترکیه و مجارستان ،مثبت و معنادار

بهدست آمد.

با استفاده از مدل  5POLSو  6GMMدر دورۀ زمانی -۲۰۰۵

روی تجارت کل ،به هر دو روش مثبت است .عوامل مؤثر بر
تجارت ،تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز واقعی مؤثر ،جمعيت و
فاصلۀ بين كشورهای افريقای جنوبی درنظر گرفته شدهاست.

آوان 7و همکاران ،)۲۰۱۲(8رابطۀ بین نرخ ارز و تراز

پرداختهای پاکستان را با استفاده از دادههای فصلی ،طی
دورۀ زمانی  ،۱۹۸۰-۲۰۰۶به کمک مدل ( )ARDLبرآورد

الم )2010(1در پژوهشی ،با استفاده از دادههای فصلی،

کردند .نتایج این پژوهش ،رابطۀ بلندمدت میان دو متغیر

نرخ ارز بر تقاضای صادرات پاکستان بررسی انجام دادند .نتایج

پرداختها نسبت به نرخ ارز این کشور ،بیانگر این است که

طی دورۀ ۲۰۰۵ـ  2004و  ۱۹۷۹ـ  1973دربارۀ اثر نوسانات
تجربی بر پایۀ الگوی  ،ARDLنشان داد که نوسانات نرخ ارز،

تأثیر منفی بر تقاضای صادرات پاکستان دارد.

صادرات
بینا 2و مالک )۲۰۱۰(3دربارۀ «نرخ ارز و رفتار
ِ

بودن کششی تراز
مورد بررسی را تأیید کرده و همچنین ،منفی ِ

موجب کسری تراز پرداختها میشود.
کاهش نرخ ارز،
ِ

بهمنی اسکویی و همکاران ،)۲۰۱۲(9دربارۀ نوسانات نرخ

ارز و رابطۀ تجاری بین صنایع ایاالت متحده با کرۀ جنوبی ،با

استفاده از دادههای ساالنه ،طی دورۀ زمانی  1965-2006و

بخش منسوجات و پوشاک( )T&Cهند :تحقیق برای ۸
ِ
کشور مقصدی که عمده صادرات از بخش ( )T&Cهند را

روش( )ARDLپژوهش انجام دادند .این محققان ،دریافتند

و صادرات در بلندمدت و اثر مثبت بین آن دو در کوتاهمدت

صادرات و واردات اکثر صنایع است .با این حال ،در درازمدت،

دارند» ،بررسی کردند .این مطالعه ،رابطۀ معکوس بین نرخ ارز
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عنوان «اثرات
الیانگبو 4و همکاران( ،)۲۰۱۱در مقالهای با
ِ

را نشان میدهد و مؤی ِد آن است که کاهش ارزش روپیه هند

برای افزایش صادرات بخش ( )T&Cکمک کرده است و

که نوسانات نرخ ارز ،دارای اثرات کوتاهمدت قابلتوجهی بر

تنها  ۱۶صنعت صادراتی و هفت صنعت وارداتی تحت تأثیر
نوسانات نرخ ارز قرار دارند.

یافتههای بیشتر ،نشاندهندۀ این است که عامل تقاضا ،نقش

حسناو ،)۲۰۱۲(10در پژوهشی« ،اثر نرخ ارز واقعی روی

چیت و همکاران( ،)2010در پژوهشی ،با استفاده از

تصحیح خطا نامتقارن ،بررسی کرده است .وی از روش

قابلتوجهی در تعیین رشد صادرات داشته است.

صادرات غیرنفتی» را در کشور آذربایجان ،به کمک روش

دادههای فصلی ،طی دورۀ زمانی  2004-۲۰۰۶و -1982

اتورگرسیو حد آستانهای( )MTARو روش اتورگرسيو()TAR

نوظهور آسیایی به  ۱۳کشور صنعتی بررسی انجام دادند .آنها با

دادههای ساالنۀ  ۲۰00-۲۰10بهصورت فصلی استفاده کرده

 ۱۹۸1دربارۀ اثر نوسانات نرخ ارز بر حجم صادرات پنج اقتصاد
استفاده از مدل جاذبه ،به این نتیجه دست یافتند که نوسانات
نرخ ارز ،اثر منفی و معناداری بر صادرات کشورهای مورد

در چارچوب همجمعی و تعدیل نامتقارن بهره جسته و از

پژوهش وی نشان داد ،رابطۀ معناداری بین
است .یافتۀ اصلی
ِ
صادرات غیرنفتی ،حجم معامالت تجاری غیرنفتی برمبنای

8. Awan et al

5. Pooled Ordinary Least Square

1. Alam, S.

9. Bahmani-Oskooee et al

6. Generalized Method of Moments

2. Beena, PL

10. Hasanov, F.

7. Awan, R. U.

3. Mallick, Hrushikesh
4. Olayungbo, D.

تأثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران

نرخ ارز واقعی و درآمد خارجی وجود دارد؛ اما فرایند تعدیل
نسبت به سطح تعادل ،نامتقارن نیست.

 .2-2-2پژوهشهای انجامشده در داخل

ترکمانی و طرازکار( ،)1384اثر تغییرات کوتاهمدت و
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حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران پژوهش انجام دادهاند.
نتایج بهدستآمده با کمک الگوی ( ،)ARDLنشاندهندۀ

عدم وجود رابطۀ بلندمدت میان متغیرهای حجم صادرات،
قیمت صادراتی و نرخ واقعی ارز است و باتوجه به شرایط
رقابتی بازار جهانی کشمش ،افزایش حجم صادرات ایران،ريال

بلندمدت نرخ ارز بر قیمت صادارتی پسته ایران در دورۀ زمانی

موجب افزایش درآمد و سود
بدون تأثیر معنادار بر قیمت آن،
ِ

با وقفه گسترده( ، )ARDLبرای تخمین روابط بین قیمت

حجم صادرات برای یک سال بهسبب ازدسترفتن خریداران،

 1350تا  1379را بررسی کردند و از الگوی خود ،توضیح

صادراتی پسته و سایر متغیرهای مورد مطالعه استفاده کردند.

ضرایب بهدستآمده ،عبور نرخ ارز بهصورت ناقص
باتوجه به
ِ

است و همچنین ،قیمت صادراتی پسته با نرخ ارز و مقدار
صادرات رابطۀ مستقیم دارد ،ولی با تولید داخلی رابطهای

ندارد.

نبیونی و همکاران( ،)1387دربارۀ چگونگی ارتباط بین

صادرات غیرنفتی با نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی ،برای دورۀ
زمانی  1340-1385پژوهش انجام دادهاند .آنها با استفاده از

روش  1OLSبرای تخمین این معادله ،به این نتیجه میرسد

حاصل از تجارت این محصول مییشود .همچنین ،کاهش در
موجب کاهش حجم صادرات در سالهای آتی خواهد شد.
ِ

عنوان
امامی میبدی و شورهکندی( ،)1390در مقالۀ خود ،با
ِ
«تأثير تغييرات نرخ ارز بر قيمت كاالهاي صادراتي كشورهاي

جنوب و جنوب شرق آسيا» ،با استفاده از مدل پانلی ،طی دورۀ
زمانی  ،1980-2008به این نتیجه دست یافتند که شاخص
قيمت وارداتي و شاخص قيمت توليدكننده ،تأثير مثبتي بر
قيمت كاالهاي صادراتي كشورهاي مذكور دارد؛ درحالیكه
رابطۀ بين نرخ ارز با قيمتهای صادراتي ،منفي است.

مرتضوی و همکاران(تابستان  ،)۱۳۹۰ارتباط کوتاهمدت

که بین صادرات غیرنفتی و نرخ ارز مؤثر ،اثر مثبت و معناداری

و بلندمدت بین صادرات خرما و متغیرهای مهم اقتصادی،

نرخ ارز میتواند نقش بهسزایی در رونق صادرات غیرنفتی

در این پژوهش ،با استفاده از الگوی تحلیل همجمعی موسوم

وجود دارد؛ از این رو ،سیاستهای مناسب در راستای تعدیل
داشته باشد .از طرفی ،نتایج نشاندهندۀ رابطۀ مثبت بین تولید

ارز بر روی صادرات غیرنفتی ،کمتر از تأثیر تولید ناخالص

داخلی است.

به  ،ARDLوجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها و تأثیر مثبت
و معنیدار متغیر نرخ ارز بر ارزش صادرات خرما اثبات شد.

سحابی و همکاران( ،)۱۳۹۰دربارۀ « تأثیر نرخ ارز بر

صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب خاورمیانه»،

احسانی و همکاران( ،)۱۳۸۸اثر نرخ ارز و بیثباتی آن بر

با استفاده از اطالعات سالیانۀ  ،۱۹۷۸-۲۰۰۶پژوهش انجام

بررسی کرده اند .در این مطالعه ،برای کمکردن بیثباتی نرخ

معادالت بهظاهر نامرتبط و پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه،

صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران را در دورۀ زمانی ۱۳۳۸ -۱۳۸۳
ارز ،از دو شاخص انحراف معیار شرطی و انحراف معیار میانگین
متحرک استفاده شده است .روش اقتصادسنجی استفادهشده
نیز روش خودبازگشت با وقفههای توزیعی( )ARDLاست.

دادند .مدل و روش مورد استفاده در این پژوهش ،سیستم
امارات ،پاکستان ،عربستان و کویت ،بهعنوان کشورهای
میزبان و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان ،نرخ ارز

دوطرفه ،نسبت قیمتهای صادراتی و متغیر موهومی جنگ،

براساس يافتههای تجربی ،اثر مثبت نرخ ارز و اثر منفی

بهعنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده

کرباسی و احمدی( ،)۱۳۸۹دربارۀ آثار نوسانات نرخ ارز بر

صادرات ایران به سه کشور ترکیه ،امارات و پاکستان ،تأثیر

بیثباتی آن بر صادرات غیرنفتی تأیید شده است.

شده است .نتایج این پژوهش ،نشان میدهد که نرخ ارز بر
1. Ordinary Least Squares
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ناخالص داخلی و میزان صادرات غیرنفتی است ،ولی اثر نرخ

بهویژه نرخ ارز را در سالهای  ۱۳۶۰-۱۳۸۶بررسی کردهاند.
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مثبت ،و بر صادرات به عربستان و کویت ،تأثیر منفی دارد.

کوچکزاده و جالئی اسفندآبادی( ،)1392تأثیر نااطمینانی

نرخ ارز بر صادرات خرمای ایران را طی دورۀ زمانی -1390

 ،1359با استفاده از الگوي خودتوضيحي با وقفههاي توزيعي
( ،)ARDLارزیابی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که

نخواهد بود(سوری.)1391 ،

مفهوم اقتصادی همجمعی ،این است که دو یا چند سری

زمانی براساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده میشوند

تا یک رابطۀ تعادلی بلندمدت را شکل دهند ،هرچند خو ِد این

نااطمینانی نرخ ارز ،اثر منفی و معنیداری بر حجم صادرات

سریها ،در طول زمان دارای روند تصادفی(3ناایستا) باشند،

 .3روش پژوهش

که تفاضل بین آنها باثبات است(نوفرستی .)1378 ،برای آزمون
همجمعی 4بین چند متغیر ،عموم ًا از دو روش انگل ـ گرنجر و

خرما در کوتاهمدت و بلندمدت دارد.

در این مطالعه ،آمار و اطالعات متغیرهای مورد نیاز در

مدل از بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و لوح
فشردۀ  1WDIکه ازسوی بانک جهانی در سال  2015منتشر
شد ،استخراج شده است.

در طول زمان ،یکدیگر را بهخوبی دنبال میکنند ،بهگونهای

روش
جوهانسن و جوسلیوس استفاده میشود(لوتکپولِ .)1985 ،5
جوهانسن و جوسلیوس که قادراست ،وجود بیش از یک رابطۀ
بلندمدت را(درصورت وجود) ،بین متغیرها شناسایی کند ،بر

روش انگل ـ گرنجر که چنین قابلیتی ندارد ،ارجح است .در

برای تخمین مدل و بررسی روابط بلندمدت و

این روش که مبتنی بر رابطۀ بین رتبۀ ماتریس و ریشههای

روش خودتوضیح با وقفههای گسترده ،2به کمک نرمافزار

مقدار ویژه ( ،)λmaxدرمورد تعداد روابط بلندمدت قضاوت

کوتاهمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی الگو ،از
 ،EViews9استفاده شده است.

برای تعیین ایستایی و ناایستایی سریهای زمانی ،از

آزمونهای ریشۀ واحد(آزمون دیکی فولر و آزمون دیکی
فولر تعمیمیافته) استفاده میشود .آزمون ایستایی ،عمدت ًا

برای جلوگیری از رگرسیونهای کاذب انجام میگیرد .برای
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ناایستا ،اثر یک شوک در زمان  ،tکمتر از اثر آن در زمان t-1

رگرسیون کاذب ،باید متغیرها ایستا باشند؛ در غیر
جلوگیری از
ِ
این صورت ،باید از تفاضل متغیرها که معمو ًال ایستا هستند،

استفاده کرد.

مشخصۀ آن است ،با استفاده از دو آمارۀ اثر( )traceو حداکثر
میشود.

در این پژوهش ،باتوجه به نتایج آزمونهای ایستائی و

همجمعی ،از الگوهای چندمتغیرۀ خودتوضیح با وقفههای
توزیعی( )ARDLو تصحیح خطا( )ECMاستفاده شده

است .در این روش ،برای تخمین رابطۀ بلندمدت میتوان
از روش دومرحلهای استفاده کرد .در مرحلۀ نخست ،وجود

ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی آزمون میشود.

برای این منظور ،مدل پویای خودتوضیح با وقفههای گسترده

ایستایی یا ناایستایی یک سری زمانی ،ممکن است تأثیر

تخمین زده میشود .در این مدل ،اگر مجمو ِع ضرایب
برآوردشده ،مربوط به وقفههای متغیر وابسته کوچکتر از یک

بر متغیر مورد نظر میرا است و بهتدریج ازبین میرود .یعنی اثر

این رو برای آزمون همگرایی ،الزم است آزمون فرضسهای

جدی بر رفتار و خواص آن داشته باشد .برای مثال ،وقتی یک
شوک به یک سری زمانی باثبات(ایستا) وارد میشود ،اثرات آن
شوک مورد نظر ،در زمان  tکمتر از زمان  t-1است .درمقابل،

باشد ،الگوی پویا بهسمت تعادل بلندمدت گرایش مییابد؛ از
آماری ،براساس روابط  5و  6انجام گیرد ،همچنین ،کمیت

دادههای ناایستا بهگونهای هستند که دوام و ماندگاری اثر

آمارۀ مورد نیاز برای انجام آزمون همگرایی ،براساس رابطۀ

4. Cointegration

1. World Development Indicators

5. Lütkepohl, H.

2. Auto-Regressive Distributed Lag

شوکهای وارده ،نامحدود است ،بهطوری که برای یک سری

 7محاسبه میشود.

3. Random Trend
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()7

()10

()8

()11
معادلۀ فوق ،بهصورت لگاریتمی بهشرح زیر است:

()9

در الگوی باال LNOE ،لگاریتم صادرات غیرنفتی،

با مقایسۀ کمیت آمارۀ امحاسباتی و کمیت بحرانی ارائهشده

 LRERلگاریتم نرخ ارز واقعی LWGDP ،لگاریتم تولید

مورد نظر ،میتوان به وجود یا عدم وجود رابطۀ بلندمدت بین

ميانگين وزنی تولید ناخالص داخلی پنج كشور 10عمدۀ

بلندمدت از آزمون آمارۀ  tارائهشده ازسوی بنرجی ،دوالدو و

اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به درصدی از ،GDP

ازسوی بنرجی ،1دوالد 2و و مستر )۱۹۹۲(3در سطح اطمینان

متغیرهای الگو پی برد .در این پژوهش ،برای آزمون رابطۀ
مستر استفاده شده است.

ضرایب بلندمدت و استنتاج
تحلیل
در مرحلۀ دوم ،تخمین و
ِ
ِ

درمورد ارزش آنها انجام میشود .تعداد وقفههای بهینه برای

هریک از متغیرهای توضیحدهنده را میتوان به کمک یکی
از ضوابط آکاییک ،4شوارتزـ بیزین ،5حنان کوئین ،6یا ضریب

تعیین تعدیلشده 7تعیین کرد(نوفرستی.)۱۳۷۸ ،

و  LGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی ایران است .شایان

ذکر است ،دورۀ زمانی پژوهش که مورد بررسی قرار گرفته،
سالهای  ۱۳62-۱۳92است.

 .2-4آزمون ایستایی متغیر ها

يک متغیر سري زمانی ،وقتی پايا است كه میانگین و

نسبت به ایستایی و ناایستایی آنها اطمینان حاصل كرد .در اين

و سنگاوپتا ،)۲۰13(9و بر پایۀ رابطۀ  8و بهصورت تابع زیر

پژوهش ،از آزمون ريشۀ واحد براي آزمودن ایستايی متغیرها
استفاده شده است .بنابراین ،نتایج در جدول  ،1بیانگر این

است که هیچکدام از متغیرها در سطح معنیدار  5درصد،
ایستا نیستند.

جدول  .1نتایج آزمون ریشۀ واحد دیکی ـ فولر تعميمیافته(لگاریتم متغيرها و بدون روند)

منبع :محاسبات تحقيق
8. Cheung, Y. W.

5. Schwarz Bayesian Criterion

1. Banerjee

9. Sengupta, R.

6. Hannan-Quinn Criterion

2. Dolado

7. Adjasted Coefficient of Determination

3. Mestre

 .10آلمان ،امارات متحدۀ عربی ،ترکیه ،چین ،هند

4. Akaike Information Criterion
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مدل مورد بررسی در این پژوهش ،براساس مطالعۀ چانگ

8

است:

شرکای تجاری ایران محاسبه شده است LCPS .لگاریتم

ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت
واريانس و
ِ
باقی بمانند .از اين رو ،قبل از استفاده از متغیرها ،الزم است

 .4یافتههای تجربی و تفسیر نتایج
 .1-4تصریح مدل

ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران است ،که بهصورت
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براساس جدول  ،2اين نتیجه حاصل میشود كه با يک بار تفاضلگیري ،تمامی متغیرها در سطح معنیدار  5درصد ایستا هستند.
جدول  .2نتایج آزمون ریشۀ واحد دیکی ـ فولر تعميمیافته(تفاضل مرتبۀ اول لگاریتم متغيرها و بدون روند)

*نشاندهندة ایستایی در سطح اطمینان  5درصد است.
منبع :محاسبات تحقيق

 .3-4آزمون همجمعی

آزمون همجمعی به روش جوهانسن و جوسیلوس ،برای تعیین تعداد بردارهای همجمعی که ازطریق آزمون اثر 1و آزمون حداکثر

مقادیر ویژه 2صورت میپذیرد ،انجام شد که نتایج آن در جداول زیر ثبت شده است.
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جدول  .3آزمون همجمعی ،براساس آزمون اثر

منبع :محاسبات تحقيق
جدول  .4آزمون همجمعی ،براساس حداکثر مقادیر ویژه

منبع :محاسبات تحقيق

2. Maximal Eigen Value Test

1. Trace Test
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همانطور که مشاهده میکنید ،در جدول  ،3براساس

 .4-4تخمیـن الگـوی پویـا و بررسـی وجـود

حداکثر مقدار ویژه هم یک بردار همجمعی میتوان بهدست

نخستین گام در روش خودتوضیح با وقفههای گسترده،

آزمون اثر یک بردار همجمعی و در جدول  ،4براساس آزمون

رابطـۀ بلندمـدت

آورد .به این ترتیب ،سطح  %5مبنی بر عدم وجود بردار

تخمین الگوی کوتاهمدت و بررسی وجود رابطۀ بلندمدت

میشود.

مقدار حداکثر وقفه در این الگو ،مقدار یک انتخاب شده است و

همجمعی ،رد ،و وجود یک بردار همجمعی در بلندمدت تأیید

است .نتایج تخمین الگوی پویا در جدول  5ارائه شده است.
انتخاب مدل بهینه ،براساس معیار شوارتزـ بیزین انجام گرفته

است.

جدول  .5نتایج حاصل از برآورد مدل پویاي )ARDL (1, 2, 0, 0,0

* نشاندهندۀ معناداربودن در سطح اطمینان  5درصد
منبع :محاسبات تحقيق

براساس نتایج بهدستآمده در جدول  ،5متغیرهای تولید

است .آمارۀ  ،Fبرابر با  258/0041است که نشاندهندۀ

وقفه ،تأثیر مثبت و معنیداری بر صادرات غیرنفتی نشان

ضرایب با وقفه متغیر وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیار

تأثیر مثبت و معنیدار و متغیر نرخ ارز واقعی با یک و دو
ضریب تعیین ،برابر با  0/99است که نمایانگر قدرت
میدهد.
ِ

توضیحدهندگی باالی مدل است و همچنین ،گوياي اين مطلب
ازطریق متغيرهاي
است كه  99درصد از تغييرات متغير وابسته
ِ

مستقل الگو ،توضيح داده شده است .مقدار دوربین ـ واتسون،
برابر  2/13است که بیانگر عدم وجود خودهمبستگی در مدل

آمارۀ محاسباتی ،براساس رابطۀ زیر(عدد یک از مجموع

ضرایب مذکور تقسیم شود) ،برابر با ( )-5/216است؛ دلیل
اینکه قدر مطلق این آماره ،مقدار بحرانی جدول بنرجی،

دوالدو و مستر ( )-4/05بیشتر است ،فرضیۀ صفر مبنی بر
عدم وجود رابطۀ بلندمدت رد میشود.
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ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران و تولید ناخالص داخلی

بودن ضرایب کلی در مدل است.
معنیدار ِ
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 .5-4تخمین الگوی بلندمدت
جدول  .6نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت )ARDL (1, 2,0, 0,0

* نشاندهندۀ معنادار بودن در سطح اطمینان  5درصد
منبع :محاسبات تحقيق

نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی بلندمدت در جدول

بلندمدت آن مرتبط میشود .در این الگو ،جمالت پسماند

همچنین ،عالمت ضرایب برآوردشده ازلحاظ مبانی تئوریک

ضریب تعدیل کوتاهمدت
ضریب آن بهعنوان
قرار میگیرد و
ِ
ِ

متغیرهای نرخ ارز واقعی ،تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری

برآورد تابع کوتاهمدت ازطریق الگوی تصحیح خطا به

داخلی ،وجود رابطۀ مستقیم بین متغیرهای مذکور و انتشار

همانباشتگی بلندمدت را با یک وقفه زمانی ،بهعنوان یک

 ،6معنیداری کلیۀ ضرایب در سطح  ۵درصد را نشان میدهد.

عالمت ضرایب
صحیح است .همانگونه که انتظار میرفت،
ِ

ایران ،اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تولید ناخالص

صادرات غیرنفتی را نشان میدهد .نتایج مدل  ARDLدر

تلقی میشود.

این ترتیب است که جمالتِ خطای مربوط به رگرسیون
متغیر توضیحدهنده در کنار تفاضل مرتبۀ اول سایر متغیرهای

بلندمدت ،نمایانگر این است که در سطح  5درصد ،اگر نرح ارز

الگو قرار میدهیم و به کمک روش حداقل مربعات معمولی،

افزایش پیدا میکند؛ اگر تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری

یک و صفر قرار میگیرد و روابط بین نوسانهای کوتاهمدت

واقعی  1درصد افزایش یابد ،صادرات غیرنفتی  0/84درصد
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حاصل از معادلۀ همگرایی ،بهعنوان یک متغیر ،مورد استفاده

ایران 1 ،درصد افزایش یابد ،صادرات غیرنفتی  0/58درصد
افزایش مییابد؛ اگر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی 1

درصد افزایش یابد ،صادرات غیرنفتی  0/40درصد افزایش

پیدا میکند؛ و اگر تولید ناخالص داخلی  1درصد افزایش یابد،

صادرات غیرنفتی  2/35درصد افزایش مییابد.
 .6-4تخمین الگوی تصحیح خطا

ضرایب الگو برآورد میشود .مقدار این ضریب ،بین منهای
و مقدار بلندمدت یک متغیر است(شیرینبخش و حسن خونساری،

 .)۱۳۸۴این ضریب نشان میدهد که در هر دوره ،چند درصد
از عدم تعادل متغیر وابسته ،تعدیل شده و بهسمت رابطۀ

بلندمدت نزدیک میشود .نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش

در جدول  7ارائه شده است.

وجود همگرایی بین متغیرهای اقتصادی ،مبنای استفاده از

مدلهای تصحیح خطا را فراهم میکند .الگوی تصحیح خطا،

در الگوی تصحیح خطای برداری از ترکیب اطالعات

درواقع نوسانهای کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر بلندمدت

به عبارت دیگر ،نوسانهای کوتاهمدت یک متغیر به مقدار

تصحیح خطا ،در جدول  7نشان ) ECM(-1داده شده است.

بلندمدت با ساز و کار تعدیل کوتاهمدت استفاده میشود.

آنها ارتباط میدهد .نتایج مربوط به متغیر برآورد الگوی

تأثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران
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جدول  .7نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا و کوتاهمدت مدل )ARDL (1, 2,0, 0,0

* نشاندهندۀ معنادار بودن در سطح اطمینان  5درصد
منبع :محاسبات تحقيق

مالحظه میشود در جدول  ،7ضریب جملۀ تصحیح خطا

ضرایب تخمینی در طول دورۀ مورد بررسی هستند ،انجام شده
ِ

تعديل مدل بهسمت
سرعت
) ECM(-1که نشاندهندۀ
ِ
ِ
تعادل است ،معنادار و بین اعداد صفر و منفی یک بوده و برابر

میشود که پارامترهای تخمینزدهشده ،در یک سری زمانی،

است که در هر دوره(هر سال) ،حدود  43درصد عدم تعادل

ممکن است به عدم تشخیص صحیح منجر شوند .از این رو،

رقم ( ) -0/43بهدست آمده است .اين عدد ،بیانگر اين مطلب
کوتاهمدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل میشود.

است .در این آزمون که هنسن )1992(3آن را ارائه کرد ،بیان

ممکن است در طی زمان تغییر کنند و پارامترهای بیثبات نیز
انجام آزمون ثبات پارامتری ضروری بهنظر میرسد .برای این

نتایج مدل  ARDLدر کوتاهمدت نشان میدهد که در سطح

منظور از آزمون مجموع پسماند تجمعی بازگشتی()CUSUM

غیرنفتی  0/26درصد افزایش مییابد؛ اگر تولید ناخالص

و دیگران )1975(4آن را ارائه کردهاند ،استفاده خواهد شد .اگر

 5درصد ،اگر نرح ارز واقعی  1درصد افزایش یابد ،صادرات

داخلی شرکای تجاری ایران  1درصد افزایش یابد ،صادرات
غیرنفتی  0/25درصد افزایش مییابد؛ و اگر تولید ناخالص

داخلی  1درصد افزایش یابد ،صادرات غیرنفتی  2/35درصد
کوتاهمدت بر صادرات غیرنفتی بیتأثیر بوده است .متغیر تولید
ناخالص داخلی ،بیشترین تأثیر را هم در کوتاهمدت و هم در
بلندمدت بر صادرات غیرنفتی نشان میدهد.
 .7-4آزمون ثبات ساختاری

برای اطمینان از ثبات ساختاری مدلی ،آزمونهای

 1CUSUMو  ،2CUSUMSQکه منعکسکنندۀ ثبات در

داخل فاصلۀ اطمینان  5درصد باشند،
نمودارهای ارائهشده،
ِ
فرضیۀ صفر ،مبنی بر وجود ثبات ساختاری را نمیتوان رد
کرد و اگر نمودارها از فاصلۀ اطمینان بیرون زده باشند ،یا به
عبارتی ،فاصلۀ اطمینان را قطع کرده باشند ،فرضیۀ صفر را
میتوان رد کرد.

همانطور که در این نمودارها مشاهده میشود ،مسیر

داخل
حرکت آمارههای آزمون بهگونهای است که پیوسته در
ِ
خطوط مستقیم قرار دارد و بر بیثباتی مدل داللت نمیکند.
براساس این آزمونها ،فرضیۀ ثبات ضرایب را در سطح
معناداری  5درصد نمیتوان رد کرد و میتوان نتیجه گرفت

که الگوی صادرات غیرنقتی در دورۀ مورد مطالعه ،باثبات بوده

است.

3. Hansen

1. Cumulative Sum of Recursive Residuals

4. Brown, et al.

2. Cumulative sum of Square of Recursive Residuals
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افزایش مییابد .متغیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی در

و مجذور پسماند تجمعی بازگشتی( )CUSUMSOکه براون
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نمودار  .1آزمون ثبات ساختاری)(CUSUM
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نمودار .2آزمون ثبات ساختاری)(CUSUMSQ

 .5نتیجهگیری

ارزش پول ملی ،یعنی گرانشدن نرخ دالر نسبت به ریال ،با

در این پژوهش ،بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر

ثابتبودن سایر شرایط ،باعث کاهش قیمت کاالی صادراتی

 ،1362-1392بهصورت کوتاهمدت ،بلندمدت و مدل تصحیح

صادراتی افزایش مییابد و میزان دریافتی صادرکننده افزایش

صادرات غیرنفتی ایران ،به روش  ARDLبرای دورۀ زمانی
خطا برآورد شده است .نتایج بهدستآمده نشاندهندۀ این است

برای خارجیان میشود و بهتبع آن ،تقاضا برای کاالی

پیدا میکند و انگیزۀ صادرات تقویت میشود و بهتبع آن،

که ضرایب متغیرهای تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری

صادرات غیرنفتی نیز افزایش می یابد .البته این بحث بهمعنای

 5درصد ،هم در بلندمدت و هم در کوتاهمدت ،مثبت و معنادار

نیست.

ایران ،نرخ ارز واقعی و تولید ناخالص داخلی ایران ،در سطح
بهدست آمد ،در حالی که ضریب متغیر اعتبارات اعطایی به

بخش خصوصی در کوتاهمدت ،بیمعنی و در بلندمدت معنادار

و مثبت بهدست آمد.

صادرات غيرنفتی از تغییرات نرخ ارز واقعی ،تأثي ِر مثبت
پذيرفته است و به عبارتی ،با افزایش نرخ واقعی ارز یا کاهش

بیارزشکردن پول ملی در راستای تشویق صادرات غیرنفتی
بهنظر میرسد ،سیاست نرخ ارز مدیریتشده در کشور

ما ،سیاست کارآیی باشد؛ به شرط آنکه این نرخ همواره در
بلندمدت ثابت نباشد ،بلکه براساس شرایط اقتصادی ،نرخ تورم

و سایر شرایط حاکم بر بازار نرخ ارز بهسمت ارزش واقعی

خود در اقتصاد نزدیک شود .تولید ناخالص داخلی شرکای

تأثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران

تجاری ایران نیز تأثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی داشته است.
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اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،سال دوم ،شمارۀ ششم.

سبب رشد تولید در صنایع
افزایش ظرفیت تولیدی کشورِ ،
مختلف ،ازجمله بخشهای صادراتی میشود .پس افزایش

اثر نرخ ارز واقعی بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ»،

را نیز بهدنبال خواهد داشت .به عبارت دیگر ،صادرات غیرنفتی

فردوسی مشهد  ،سال بیستودوم ،ش  ،9ص .100-131

تولید ،عالوه بر تأمین تقاضای داخلی ،افزایش عرضۀ صادرات
را تابعی از سطح درآمد جهانی میدانند .مصرفکنندگان

بافنده ایماندوست ،صادق و راستین ،محمد« .1394 .بررسی
دوفصلنامۀ اقتصاد پولی و مالی(دانش و توسعۀ سابق) ،دانشگاه

برقندان ،ابوالقاسم؛ آرین مهر ،شهرام؛ شهرکی ،حامد .پاییز و

خارجی با افزایش سطح درآمدشان ،مقدار بیشتری از کاالهای

زمستان  « .1391بررسی اثر نرخ ارز مؤثر واقعی بر صادرات

کشورهای عمدۀ شریک تجاری ،نقش مهمی در تعیین مقدار

و برنامهریزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر  ،سال

داخلی و خارجی را مصرف خواهند کرد؛ بنابراین ،سطح درآمد
و ارزش صادرات داشته است.

رابطۀ مستقیمی ،در بلندمدت ،بین اعتبارات اعطایی به

بخش خصوصی و صادرات غیرنفتی وجود دارد که بیانگر
این است که با افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی،

ازطریق تأمین مالی آسانتر و کاهش هزینههای مبادله و

کشمش ایران» ،دوفصلنامۀ علمی ـ تخصصی اقتصاد توسعه
اول ،شمارۀ دوم.

ترکمانی ،جواد و طرازکار ،محمدحسن« .1384 .اثر تغییرات نرخ ارز
بر قیمت صادراتی پسته» ،مجلۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه،

دانشگاه شیراز  ،سال سیزدهم ،ش  ،49ص .83-95

جالئی اسفندآبادی ،سیدعبدالمجید؛ طالقانی ،فاطمه؛ منگالی ،هدا؛

تولید ،با گسترش بازارهای هدف صادرکنندگان و افزایش

آرامش ،حکیمه .بهار « .1392شبیهسازی و پیشبینی صادرات

خارجی همراه است و صادرات غیرنفتی نیز بهتبع آن ،افزایش

راهبرد اقتصادی ،پژوهشکده تحقیقات راهبردی -166 ،)4(2 ،

تعداد صادرکنندگان و نرخ ورود بنگاههای جدید به بازارهای
مییابد.

مرجعها

ابریشمی ،حمید و مهرآرا ،محسن .زمستان « .1383انحراف نرخ
فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگاني ،موسسه مطالعات و پژوهشهای

بازرگانی .1-54 ،33

احسانی ،محمدعلی؛ خانعلیپور ،امیر؛ عباسی ،جعفر« .۱۳۸۸ .اثر

بیثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران» ،پژوهشنامۀ

علوم اقتصادی ،دانشگاه مازندران  ،سال نهم ،ش  ،۳۲ص

.13-34

اکبری ،احمد؛ پهلوانی ،مصیب؛ محبی سوشایی ،سونیا.1392 .
«بررسی رابطۀ نرخ ارز واقعی با صادرات کشمش ایران»،

اولین همایش الکترونیکی ملی چشمانداز اقتصاد ایران.

امامی میبدی ،علی و شورهکندی ،علیاکبر .پاییز « .1390تأثير

تغييرات نرخ ارز بر قيمت كاالهاي صادراتي كشورهاي جنوب

و جنوبشرق آسيا» ،فصلنامۀ اقتصاد کاربردی ،دانشگاه آزاد

.147

دائی کریمزاده ،سعید؛ اماموردی ،قدرتاله؛ شایسته ،افسانه.

زمستان « .1393بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات

غیرنفتی ایران» ،فصلنامۀ علوم اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد تهران مرکز .)29(8 ،

رضوی ،سیدعبداله؛ سلیمیفر ،مصطفی؛ ناجی میدانی ،علیاکبر.
بهار  « .1393نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی :رویکرد

خودرگرسیون برداری» ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی راهبرد
اقتصادی ،پژوهشکده تحقیقات راهبردی .)8(3 ،

سحابی ،بهرام؛ صادقی ،حسین؛ شورهکندی ،علیاکبر .بهار

« .1390تأثیر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی به کشورهای
منتخب خاورمیانه(ترکیه ،امارات ،عربستان ،کویت ،پاکستان)»،
فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی ،دانشگاه تربیت مدرس ،سال

یازدهم ،شمارۀ اول ،ص . 81-100

سلمانی ،بهزاد و رضازاده ،علی« .1389 .تأثیر نوسانپذیری نرخ ارز

واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران» ،فصلنامه سیاستهای
اقتصادی(نامۀ مفید) ،دانشگاه مفیدم قم.37-58 ،۱ ،
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ارز حقيقي تعادلي و سياستهاي تجاري در اقتصاد ايران»،

غیرنفتی ایران تا افق  ،»1404فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی

دکتر سهیال خوشنویس یزدی ،رامین رجبزاده
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سوری ،علی .1391 .اقتصادسنجی همراه با کاربرد آن در

نبیونی ،ابراهیم؛ چنگی آشتیانی ،علیرضا؛ الهویردیزاده ،سهیال.

شیرینبخش ،شمساله و حسن خوانساری ،زهرا .1384 .کاربرد

صادرات غیرنفتی در ایران» ،اولین همایش ملی توسعۀ

 .Eviews8انشارات فرهنگشناسی ،تهران.

 sEviewدر اقتصادسنجی .چاپ اول .انتشارات پژوهشکدۀ
امور اقتصادی.

طاهریفرد ،احسان« .1388 .نقش نرخ ارز در توسعۀ صادرات
غیرنفتی در اقتصاد ایران» ،فصلنامه برنامهریزی و بودجه،
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی . 89 ،

عباسیان ،عزتاله؛ مرادپور اوالدی ،مهدی؛ مهرگان ،نادر .بهار
« .1391تأثیر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی»،

« ،۱۳۸۷بررسی نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در توسعۀ
فعالیتهای اقتصادی ،تهران :دانشگاه پیام نور.

نوفرستی ،محمد .1378 .ریشۀ واحد و همجمعی در اقتصادسنجی.
مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا  ،تهران.

Alam, S. 2010. “A Reassessment of the Effect of
Exchange Rate Volatility on Pakistan's Exports
Demand: ARDL Approach”, European Journal of

Economics, Finance & Administrative Sciences

مجلۀ تحقیقات اقتصادی ،دانشگاه تهران .28 ،

عسگری ،منصور .پاییز « .1387اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر
عملکرد صادرات صنایع ایران» ،فصلنامۀ پژوهشنامۀ بازرگانی،
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .103-131 ،48 ،

فوالدی ،معصومه .تابستان « .1391بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر
سطح قیمتها ،تولید ،صادرات و واردات بخشهای مختلف

اقتصادی ،با استفاده از یک مدل تعادلی عمومی» ،فصلنامۀ
برنامهریزی و بودجه ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت

و برنامهریزی  ،سال هفتم ،ش  ،2ص .127-148

کرباسی ،علیرضا و احمدی ،حسن« .۱۳۸۹ .بررسی آثار نوسانات
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نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران» ،مجلۀ دانش

و توسعه ،دانشگاه فردوسی مشهد  ،سال هفدهم ،ش  ،۳۲ص

.128 -163

کوچکزاده ،اسما و جالئی اسفندآبادی ،سیدعبدالمجید .پاییز
« .1392تأثبر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی
ایران»،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی

واحد مرودشت .121-135 ،)3(5 ،

کوچکزاده ،سمیه و کرباسی ،علیرضا .پاییز « .1394بررسی

عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران» ،نشریۀ زراعت و فناوری
زعفران ،دانشگاه تربت حیدریه.217-227 ،)3(3 ،

مرتضوی ،سیدابوالقاسم؛ دربندی ،الهام؛ اعالیی بروجنی ،پژمان؛
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