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  چكيده
 يرات معنيتوانند تأث يدولت، م ياقتصاد ياست هايان سيقدرتمند در م يبه عنوان ابزار 4يارز ياست هايس
است كه  يريان، نرخ ارز متغين ميدر ا. از جمله صادرات داشته باشند يمختلف اقتصاد يرهايبر متغ يدار

. سازد يرا متأثر م ير نفتيژه صادرات غيو بو يكالن اقتصاد يرهاينه آن، متغيدر زم ياستگذاريس يچگونگ
و  يمان ارزياست پيكه س يو نقش حساس يارز ياست هايرتباط تنگاتنگ صادرات با سلذا با توجه به ا

  .ميكشور در سه دهه گذشته بپرداز يرنفتيارز در توسعه صادرات غ ياست تك نرخيس
رشد  ياست ها در راستاين سيا اين است كه آيشود، ا ين خصوص مطرح ميكه در ا يسؤال اساس

  ت؟ صورت گرفته اس ير نفتيصادرات غ
 ياست تك نرخيو س يمان ارزي، نقش پين سؤال اساسيشود تا در پاسخ به ا ين مطالعه، تالش ميدر ا
روش  يريكارگه با بن منظور، يبه هم. برآورد گردد ين بخش صادرات كشور به صورت كميارز بر ا

دهه گذشته،  سه يآمار يو با استفاده از داده ها ARDL(5(گسترده  يبا وقفه ها يون برداريخودرگرس
  . ن زده شده استيكشور تخم ير نفتيغعرضه صادرات  يبرا يمدل

 يبا اجرا) 1356- 1387( يمورد بررس يسالها يدر طول تمامدهد  ين پژوهش نشان ميا يافته هاي
ر يشدن ارز تأث ياست تك نرخيافته، اما سيكاهش  ير نفتي، سطح صادرات غيارز يمان سپارياست پيس

 .ران داشته استيا ير نفتيادرات غش صيبر افزا يمثبت

  JEL  :F 40 يطبقه بند
است تك ي، سيمان ارزيپاست يس ارزي، ياست هايس نرخ ارز، ،ير نفتيغ صادرات :واژگان كليدي
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  مقدمه -1

صادرات غير نفتي، يكي از مباحث مهم اقتصادي در كشورهاي داراي نفت، و به طور كلي بحثي 

ورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تك محصولي سخن به ميان است كه در آن، در م

به عبارت ديگر صادرات غير نفتي، همه توليدات غير واحدي كه در كشورهاي در حال . آيد مي

بنابراين، اتخاذ سياست هايي . گيرد پذيرد را در بر مي توسعه داراي اقتصاد تك محصولي صورت مي

درات غيرنفتي با از ميان برداشتن موانع و نيز ارائه راهكارهاي جهت تنوع بخشي و گسترش صا

مناسب در اين زمينه در همه كشورهاي در حال توسعه داراي اقتصاد تك محصولي، ضرورتي 

   .ناپذير مي باشد اجتناب

مهمترين مشخصه اقتصاد ايران نيز وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي است و هرگونه نوسان 

لذا امروزه . جب بروز مشكالتي از جمله كاهش درآمدهاي صادراتي خواهد شددر قيمت نفت مو

، به منظور ين الملليب يو بازارها يش سهم كشور در تجارت جهانيو افزا ير نفتيرشد صادرات غ

شده و به  يتلق ياز اهداف مهم اقتصاد يكينفتي،  يد اقتصاد به درآمدهايشد يكاهش وابستگ

 . وجه اقتصاددانان بوده استهمين جهت همواره مورد ت

متغيرهاي كالن   نرخ ارز، متغيري است كه چگونگي سياستگذاري در زمينه آن، در اين ميان 

اقتصادي بويژه رشد صادرات غير نفتي را متاثر مي سازد و از اين رو در بين عوامل تأثيرگذار بر رشد 

با توجه به ارتباط لذا . ته اندصادرات غير نفتي، سياست هاي ارزي همواره جايگاه مهمي داش

 يزهايمذكور در افت و خ ياست هايكه س يو نقش حساس يارز ياست هايبا سغير نفتي صادرات 

 يارز يها مانيپ( يارز يها استيس يم كه به بررسين مقاله بر آن شديكنند، در ا يفا ميصادرات ا

ران يا ير نفتيغصادرات ر آنها بر و تأثي) 1356-1387(  دهه گذشته سهدر ) نرخ ارز يكسان سازيو 

و ) ARDL(گسترده  يبا وقفه ها يون برداريخودرگرسروش  يريكارگه با ب ن منظوريبد. ميبپرداز

ن زده يكشور تخم ير نفتيغصادرات  يبرا يدهه گذشته، مدل سه يآمار يبا استفاده از داده ها

  .خواهد شد

  

  ايران يهاي ارز سياست -2

روندي تقريباً  ،، نرخ ارز رسمي1355-57 يسالهادهد كه طي  ان نشان مينرخ ارز در اير بررسي

، با تغيير شرايط 57در سال . صعودي بوده است ، اما نرخ ارز بازار آزاد، داراي رونديداشتهثابت 

هاي ارزي، نرخ ارز بازار آزاد در مقايسه با نرخ  محدوديت كشور و فرار سرمايه و اعمال سياسي

براي جلوگيري از خروج  57بانك مركزي با اعمال محدوديت ارزي از آبان . افتافزايش ي رسمي،

و توجه بيشتر به واردات كاالهاي  رويه ارز، توقف سياست تسهيل واردات كاالهاي مصرفي بي
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ارز و لغو معافيت صادرات غيرنفتي از  اساسي، سيستم دو نرخي و چند نرخي در تخصيص

تعيين قيمت صادراتي توسط مركز توسعه صادرات به  اقدام به، 58سپاري ارزي در سال  پيمان

 بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و جلوگيري از خروج غيرقانوني ارز نمود منظور حصول اطمينان از

  ).1386، گذشته تاكنون هاي نرخ ارز ايران از سياست(

از . گرديد يدي اجراهاي جد هاي مذكور، سياست عالوه بر اعمال سياست ،ا پايان يافتن جنگب

اقالم مورد نياز، به صورت واردات  توان به آزادي واردات برخي از ها، مي جمله مهمترين اين سياست

رقابتي،  –طرح ارز ترجيحي) 1368-72(شروع برنامه اول توسعه  با. بدون انتقال ارز اشاره نمود

مهم ديگري از كاالها بدون انتقال  اقالم اوليه و قطعات يدكي و اعالم آزادي ورود جهت واردات مواد

كاالها از طريق سيستم بانكي و همچنين افزايش تعداد كاالهاي  ارز و هدايت واردات اين گونه

  ).1387اميررحيمي، ( واردات در مقابل صادرات، اعمال گرديد مشمول فهرست

رز در بازار نرخ ارز شناور اعالم شده از طرف دولت به نرخ ا 1372در سال  يدوره كوتاه يط

ت نرخ ارز ياقدام به تثب اًران مجدديا ياسالم يدر جمهور ياستگذاران اقتصاديك شد و سيآزاد نزد

  ). 1377پدرام و پورمقيم، ( كردند 1374سال در 

 سياست تثبيت نرخ ارز دنبال گرديد، ولي نرخ) 1374- 78(برنامه دوم توسعه  ياجراشروع  با

به دنبال  77در سال  كاهش درآمدهاي ارزي. اي همراه بود فزايندهارز بازار آزاد با روند صعودي 

هاي ارزي، باعث  نتيجه اعمال كنترل هاي نفت و سررسيد تعهدات ارزي و در كاهش شديد قيمت

  .توسعه از افزايش قابل توجهي برخوردار گردد گرديد نرخ ارز بازار آزاد طي برنامه دوم

سازي  راستاي شفافيت و يكسان هاي ارزي كشور در ياستس برنامه سوم توسعه، ياجرابا شروع 

 ، نرخ ارز صادراتي از سيستم تخصيص ارز،79منظور از ابتداي سال  بدين. نرخ ارز شكل گرفت

طي  با بهبود درآمدهاي ارزي كشور. حذف و گواهي سپرده ارزي جايگزين واريزنامه ارزي گرديد

مت نفت خام و درآمدهاي صادراتي بود، ثبات بيشتري افزايش قابل توجه قي كه ناشي از اين سالها

 شد 80 تا 79بازار ارز حاكم گرديد و منجر به كاهش نرخ ارز بازار آزاد طي سالهاي  در

  ).1386، گذشته تاكنون هاي نرخ ارز ايران از سياست(

 بهبود ذخاير ارزي وسازي نرخ ارز بود  ، يكسان81مهمترين سياست ارزي كشور در سال 

در عمل  اين سياست موجب شد ،اين سالهاهاي خارجي طي  جي كشور و مديريت مناسب بدهيخار

 .نيز ادامه يابد طي برنامه چهارمو  با موفقيت اجرا گردد

  

  ارز ياست تك نرخيو اعمال س يارز يمان سپاريحذف پ ياست هايس -1-2

 يصادرات كاال تعهدنامه ارز ي، صادركنندگان كاال مكلف بودند در ازايمان ارزياست پيبر اساس س
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شد، ارز  ياعالم م يبانك مركز يكه از سو يند كه بر اساس آن، با نرخ مشخصيم نمايهم تنظ

ال مربوطه را با توجه به نرخ يل دهند و در مقابل ريتحو يستم بانكيحاصل از صادرات كاال را به س

  . رنديل بگين شده تحوييتع

را اعالم ) ك به نرخ بازار آزادينزد( يز دولت نرخ واحديارز ن ياست تك نرخيبر اساس اعمال س

 يم بازار بر اساس نرخ مذكور ميمختلف نسبت به تنظ ياست هايس يا اقدام به اجرايكند  يم

ز ارز حاصل از صادرات خود را در بازار و بر اساس نرخ واحد به فروش يصادركنندگان كاال ن. دينما

را اعمال  ياست چند نرخي، دولت سياست تك نرخيس يها به جااز دوره  ياما در برخ. رسانند يم

  .را در بازار آزاد نداده است ينموده و به صادركنندگان اجازه فروش ارز صادرات

صادركنندگان اثرگذار بوده و صادركنندگان  يريم گيمذكور در تابع تصم ياست هايس ياجرا

ا نرخ ي يمان سپارياست پير زمان اعمال سكه بر اساس نرخ ارز اعالم شده د يمحاسبات يبر مبنا

دادند نسبت به  يارز وجود داشت، انجام م ياست تك نرخيكه در بازار آزاد در زمان اعمال س يارز

ق يدق يريقابل اندازه گ ياست ها به صورت كمين سياما از آنجا كه اثر ا. كردنديصدور كاال اقدام م

ك از آنها را بر صادرات ي، اثر هر يفيه صورت كب يموهوم يرهايتوان با روش متغ يست، مين

  :باشد پاسخ داد ينه مطرح مين زميكه در ا ين سؤال اساسينمود و به ا يريغيرنفتي اندازه گ

  بر صادرات غيرنفتي دارد؟  ياست ها، اثر معنادارين سيك از ايهر  يا اجرايآ -

  

  ه گذشتهده سه يكشور ط يتجار يها استيو س يرنفتيغصادرات  روند -3

سياست هاي بازرگاني خارجي كشور با تأكيد بر كاهش اتكاي به  ،پس از پيروزي انقالب اسالمي

خارج و با هدف صرفه جويي در منابع محدود ارزي و تأمين نيازهاي جنگ تحميلي در قالب تحديد 

ا ت 1356 -59 يسالها يط .واردات و الزام پيمان سپاري در بخش صادرات غيرنفتي اعمال شد

  .ش داشتيدرصد افزا 2/3 ير نفتيارزش صادرات غ

نسبت  1361سال  درصد و در 47نسبت به سال قبل  ير نفتيغصادرات  زانيم 1360در سال 

رغم اقدامات دولت در جهت  يعل ،بيترتن يابه . تافيكاهش  درصد 16حدود  1360به سال 

جهت  يحيبا نرخ ترج يارز ياه مانيز پيش مهلت واري، از جمله افزاير نفتيغق صادرات يتشو

  .دا كرديپ ير نزوليسكشور  ير نفتيصادرات غ، روند كاالهاصدور 

كشور صورت گرفت،  ير نفتيش صادرات غيجهت افزا يديجد يقياقدامات تشو 1362در سال 

 يحساب ارز يها دارا كه در بانك يد صادركنندگانيمقرر گرد 18/3/1362خ ياز تارنكه يااز جمله 

ز شده در بانك نداشته باشند، مجاز خواهند بود كه يوار يمان نامه ارزيكه پ ير صورتد هستند،

جهت صدور  ،قبل از صادرات را د ارزيه خرياعالم حساب خود را در بانك فروخته و يارز يموجود
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 سال يبر خالف روند نزول ير نفتيغصادرات  ،استين سيجه ايدر نت. دنيافت نماياز درجم يكاال

از طرف دولت اقدامات  1363در سال . دا كرديپش يدرصد افزا 7/25حدود  1362ر سال گذشته، د

جه باز هم يو در نتق صادرات صورت گرفت يجهت تشو يزه رياليجا ياز جمله برقرار يديجد

  .ش يافتيدرصد افزا 2/1 ير نفتيغصادرات 

د كه از ير صادر گردون دالر از كشويليم 465هزار تن كاال به ارزش  459حدود  1364در سال 

. داد يش نشان ميافزا 1363درصد نسبت به سال  29درصد و  70.6ب ينظر وزن و ارزش به ترت

ده يقبل آغاز گرد يكه از سالها ير نفتيدولت جهت گسترش صادرات غ يقيتشو يهااستيتداوم س

 يو اعطا يرزمان ايپاز  يا بخشيردن تمام پاز س يصادرات يكاالها يت برخيبود، از جمله معاف

فراهم در طي اين سالها صادرات را ش يصادر كنندگان، عمالً موجبات افزابه  يارز يها فيتخف

، از نظر 1364در سال  آنسه با صادرات يدر مقا ير نفتيغ زان صادراتيم 1365در سال لذا . آورد

  . ش داشتيدرصد افزا 96درصد و از لحاظ ارزش  5/42 يوزن

ك ميليارد و ي، به 1365ش نسبت به سال يدرصد افزا 8/26 صادرات باارزش نيز  1366در سال 

قابل ورود با ارز  يست كاالهايدولت با محدود كردن ل ،ن ساليدر ا. ديون دالر بالغ گرديليم 161

ز نامه در بازار آزاد، بانك ها يمت واريجه سقوط قيآنها در نت يمت گذاريع و قيو كنترل توز يصادرات

  .نديمان يداريخر يريال عالوه بر نرخ رسم 350 را) يصادرات(زنامه يه هر دالر واررا مجاز كرد ك

به  ير نفتيش داشت، اما ارزش صادرات غيافزادرصد  8 ير نفتيغصادرات  ميزان 1367در سال 

 ياست هايرغم ادامه سيعل 1367آن بود كه در سال  ليدلن امر به يا. كاهش يافت 7/10زان يم

كه به دنبال ) يارز صادرات(زنامه يل نرخ واريل تنزي، به دليرنفتيعه صادرات غتوس يبرا يقيتشو

ز به ياتخاذ شده بود و ن 1366مت آن از اواسط سال يه قيرو يش بياز افزا يرياست جلوگيس ياجرا

د در مورد يو انتظارات جد 598رش قطعنامه يد نرخ ارز بازار آزاد بعد از پذيواسطه نوسانات شد

افت و ي، تنزل فرشر ي، نظياز اقالم مهم صادرات يصادرات برخ ، عمالًيخارج يبازرگان ياست هايس

  .ديدر سال مذكور گرد ير نفتيغت موجب كاهش ارزش صادرات يدر نها

ساله اول و پيگيري تعديل  همزمان با پايان جنگ تحميلي و آغاز برنامه پنج 1368در سال 

ي و بازرگاني كشور درجهت آزادسازي تجارت خارجي به اقتصادي، تحوالت عمده اي در سياست ارز

  :وقوع پيوست كه از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد

اختصاص ارز ترجيحي رقابتي براي واردات مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي  )الف

  ؛توليدي

  ؛اعالم آزادي ورود برخي از اقالم مهم بدون انتقال ارز )ب

  ؛ذف تدريجي محدوديت در واردات بسياري از كاالهاي سرمايه ايح )ج
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  ؛ايجاد صندوق پشتيباني ارزي صادرات غيرنفتي) د

حذف و تخفيف پيمان سپاري ارزي در خصوص بسياري از اقالم صنايع دستي و مواد ) ح

  .معدني

از نظر درصد و  9/18 حدود يش از نظر وزنيپنسبت به سال  1368در سال  ير نفتيغصادرات 

  .افتيش يدرصد افزا8/0ارزش حدود 

 312ك ميليارد و ي تن و به ارزشهزار  1241زان يبه م 1369صادرات در سال ن بخش از يا

صادرات  1370در سال . دهد ينشان م كاهشدرصد  14، حدود وزنيون دالر بوده كه از نظر يليم

ه و برخوردار بود ييقبل، از رشد باالاز لحاظ ارزش نسبت به سال  ،هم از لحاظ وزن و هم، ير نفتيغ

ت اقالم ين سال، معافيدر ا. باشد يشتر از صادرات سال قبل ميبرابر ب 2ارزش صادرات آن تقريباً 

 ير نفتيغل در امر صدور، سبب شده است كه صادرات يجاد تسهيو ا يمان ارزياز سپردن پ يصادرات

  .ابد يدست  يريبه رشد چشمگ

ص يح نرخ ارز و تخصيكشور با هدف تصح يخارج يو بازرگان يزاست اريس 1371در سال 

است يدر چارچوب س يتجارت خارج يو آزاد ساز يبه نرخ تعادل يابيو دست ينه منابع ارزيبه

قابل ورود با ارز شناور و محدود  يش تعداد كاالهايافت و با افزايهمچنان ادامه  يل اقتصاديتعد

كسان شدن نرخ ارز ي ينه الزم براي، زميو رقابت يرسم يخ هابه نر قابل ورود يست كاالهايشدن ل

 ينه آزادسازيز در زمين يگريمهم د يهمزمان با اقدامات مذكور گام ها. ديا گرديش مهيش از پيب

و  يها و بهبود مقررات موجود در بخش تجارت خارج و اصالح روش يتجارت خارج يجيتدر

  . برداشته شد يتر نفيشتر صادرات غيق و توسعه هرچه بيتشو

جاد يو به منظور ا ير نفتيق و توسعه صادرات غيتشو ياست هايس يدر راستا 1371ل ياز اوا

قرار  يشترياست واردات در مقابل صادرات مورد توجه بيصادركنندگان، س يشتر برايالت بيتسه

به نرخ  ير نفتيد ارز حاصل از صادرات غياست خريمات فوق به همراه ادامه سياتخاذ تصم. گرفت

ستم يآنها توسط س يمان ارزيشناور و فروش ارز به نرخ مذكور به صادركنندگان جهت ابطال پ

كه ارزش صادرات  يابد، به طوريهمچنان ادامه  ير نفتيصادرات غ يموجب شد روند صعود ،يبانك

  . داشتدرصد  8/12معادل  يرشددر اين سال،  كشور ير نفتيغ

ت يشناور هدا ينرخ ارز و اعالم نظام ارز يكسان سازياست يس با اعمال 1372سال  ياز ابتدا

 يدر بخش بازرگان يارز، تحوالت عمده ا ين اعالم نرخ شناور به عنوان نرخ رسميشده و همچن

   .يافتش يدرصد افزا 4/25 ير نفتيغارزش صادرات  و وستيكشور به وقوع پ يخارج

د شده و معوقه و بهبود يسررس يها ياقتصاد با حل و فصل بده يبخش خارج 1373در سال 

 ياز سو ين الملليب يف مداوم دالر در بازارهايك سو و با تضعيكشور از  يت اعتبار خارجيموقع
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و  يجاد مازاد تجاري، امكان ايارز يهامجدد كنترل ين سال با برقراريدر ا. جه شداگر مويد

دتر ارز در بازار آزاد فراهم يشد از نوسانات يريز جلوگيو ن يخارج يها ياز بده يرداخت بخشپ

حق واردات در مقابل صادرات  ياز واگذاريمه اول سال ضمن سلب امتينه صادرات، در نيدر زم .شد

شد و در  يستم بانكيارز به س يز منوط به معرفيگر اشخاص، واردات توسط خود صادر كننده نيبه د

ت يو در نها قفاقالم متو ي، صادرات برخيفروشمبارزه با گران يها استيمه دوم سال در ادامه سين

در  يرنفتيب صادرات غيترك .به اجرا گذارده شد يدرصد ارز صادرات 50است لزوم بازگرداندن يس

 5/29معادل  يرشد يو كشاورز يسنت يدهد كه ارزش صادرات كاالها ينشان م 1373سال 

  .باشد ياز رشد صادرات فرش م يعمدتاً ناش داشته كهدرصد 

از علل عمده كاهش ارزش صادرات . افتيبه شدت كاهش  ير نفتيصادرات غ 1374ل در سا

مان يپ. بود يصادرات يدرصد ارزش كاال 100معادل  يمان ارزيپ يبرقرار اين سالدر  يرنفتيغ

بهشت يدر ارد ،ن شده بودييتع يصادرات يدرصد ارزش كاال 50معادل  1373كه اواخر سال  يارز

ضمناً صادر كنندگان ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات . افتيش يافزا درصد 100به  1374ماه 

   .دنديگرد يها به نرخ صادرات به بانك

به مورد اجرا گذاشته  1374سال  ي، كه از ابتدايمحدود كننده ارز يها استيس ،يبه طور كل

ستم يصادرات به سو الزام صادر كنندگان به برگرداندن ارز حاصل از  يمان ارزيل اخذ پيشد، از قب

در  ،ريال 3000زان هر دالر معادل يبه م يصادرات يد ارزهايت نرخ خرين تثبيو همچن يبانك

اما نرخ تورم شديد . داشته است  ين كننده ايين سال نقش تعيدر ا يرنفتيكاهش ارزش صادرات غ

نرخ ارز شناور به  و نوسانات شديد نرخ ارز در بازارهاي غيررسمي و فاصله قابل توجه آن با 74سال 

همراه افزايش بي رويه سطح عمومي قيمتها باعث شد سياست هاي ارزي و تجاري تثبيتي و 

كنترلي به عنوان جايگزين سياست تعديل مورد توجه قرار گيرد كه با اعمال كنترل نرخ ارز در 

درصد  100پيمان سپاري ارزي و الزام صادركنندگان به واريز ن يهمچن. تكميل شد 74ارديبهشت 

 .به مرحله اجرا درآمد... ارز حاصل به سيستم بانكي، سلب امتياز واردات در مقابل صادرات و

 ديگردها كه بنابر ضرورت موجود و برخالف خط مشي برنامه اجرا شد موجب  مجموعه اين سياست

  .دومواجه ش 1376تا ارزش كاالهاي صادراتي با يك روند نزولي تا سال

 يفايش مهلت اير افزاينظ ياقدامات ،يرنفتيت از صادرات غينظور حمابه م 1375در سال 

ر يمجوز ورود كاال از محل ارز حاصل از صادرات غ يها، اعطا صادركنندگان به بانك يتعهدات ارز

دركل و  يرنفتيصادرات غ يروند نزول يصورت گرفت كه موجب كند يز رياليو پرداخت جوا ينفت

 106 ميليارد و 3، ير نفتيصادرات غبا  يد، به طوريگرد يت صنعتع صادرات محصواليش سريافزا

  .شد وارد كشوردالر  ميليون
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در كاهش  كشور، ياز اقالم صادرات ينه صادرات برخيبروز مشكالت خاص در زم 1376در سال 

 - ياسيح است كه عالوه بر مسائل سيالزم به توض وداشته  ينقش مهم يرنفتيارزش صادرات غ

ا و كاهش يآس يجنوب شرق يكشورها ي، بحران پوليجهان يزارهااب ران دريا ياروفر ياقتصاد

الت يآنها موجب تعد ياغلب محصوالت صادرات ين گروه از كشورها و كاهش بهايارزش پول ا

ران و قدرت رقابت يا يمت محصوالت صادراتين تحوالت طبعاً بر قير بازارها شده و ايدر سا يمتيق

امكان انتقال مجوز واردات در مقابل صادرات  1376مردادماه سال  ياز ابتدا. است ز مؤثر بودهيآنها ن

مان يز پيوار مهلت ،عالوه بر آن. ديق بورس اوراق بهادار فراهم گرديبه شخص ثالث از طر )زنامهيوار(

صادركنندگان فرش  يمجوز ورود كاال برا افت ويش يماه افزا 8ه كاالها به يصادرات كل يبرا يارز

ر يغصادرات  سال،ن يدر ا .دين گردييدرصد تع 50ر كاالها يصادركنندگان سا يدرصد و برا100

  .افتيدرصد كاهش  4/7نسبت به سال قبل  ينفت

ق و گسترش صادرات يدر جهت تشو يخارج يو بازرگان يارز ياست هايس 1377در سال 

 ين ماليدر جهت تأم يكستم بانيس ياعتبار يها استيس ،ن ساليدر ا .دياتخاذ گرد يرنفتيغ

به  يالت مختلفين تسهيهمچن .افتيادامه  يحيسود ترج يصادركنندگان با استفاده از نرخ ها

. از صادرات در نظر گرفته شد يناش يت منابع ارزيريارات صادركنندگان در مديش اختيمنظور افزا

، يورو در مبادالت خارجي زاستفاده ا، اقتصاد به دالر يمنظور كاهش وابستگه ب يدر سال مورد بررس

مان ينرخ پ ،سالن يادر . ديز صدور ضمانت ها مجاز گرديو ن يارز يها جاد تعهد، افتتاح حسابيا

ه صادركنندگان به انتقال يكل ،عالوه بر آن. افتيدرصد كاهش  26طور متوسط ه كاالها ب يسپار

دند و صدور يد كاال مجاز گردا وروي زنامه در بورسيبه صورت معامله وار يدرصد ارز صادرات 100

 يشگاه هايعرضه در نما ين خروج كاال برايبر، همچنتمع يش اعتبار اسناديق گشايكاال از طر

درصدي در  4/66مجموعه اين عوامل موجب افزايش . معاف شدند يمان ارزياز سپردن پ ،خارج

  .درصدي در ارزش اين بخش صادراتي شد 8/4مقدار و 

به تدريج روند صادرات و  افتياز كاالها كاهش  يبرخ يسپار نماينرخ پ 1378 در سال

صادرات غيرنفتي كشور از  1382- 83 يسالها يط. اي به خود گرفت غيرنفتي كشور رشد فزاينده

دالر را تجربه ميليون  474ميليارد و  10نيز رقمي معادل 84 در سال و دالر گذشتميليارد  6مرز 

   .كرد

ل يق و تسهيو تشو ييمقررات زدا يگذشته در راستا يسالها يو تجار يارز ياست هايس

 يعيو رشد و توسعه طب يند تحوالت اقتصاديبرا. ز دنبال شدين 1385در سال  يمبادالت خارج

كشور، موجب شد روند رو به  يصادرات ياغلب كاالها يط مساعد بازار جهانياقتصاد كشور توام با شرا

كشور  يگمرك ير نفتين اساس، صادرات غيبر ا. ابديتداوم ز ين 1385در سال  يرشد تجارت خارج
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براي نخستين درصد برخوردار بود و  1/24معادل  ينسبت به سال گذشته از رشد 1385در سال 

  1.افتيز ادامه ين 1386در سال  يشين روند افزايو ا بيني برنامه چهارم فراتر رفت پيش ر ازبا

 

  مدل صادرات يات اقتصاديادب - 4

قرار  يمتعدد يرهاير متغياز تراز پرداخت ها، تحت تأث يهر كشور به عنوان بخش مهم صادرات

، همواره اقتصاد كالن يرهاين متغين و مؤثرترياز مهمتر يكيبه عنوان  يواقعنرخ ارز دارد و 

  . دينما يمواجه م يراتييجه تراز پرداخت ها را با تغيصادرات و در نت

تقاضاي كل و قيمت هاي خارجي، از  يو داده شده ان يك سطح معي يبرابه لحاظ نظري، 

بر  يك واحد پول خارجيكه ارزش ( (e)و نرخ ارز  (P) يداخل يمت هايبه سطح ق يقيصادرات حق

 يخارج يمت هاياز تقاضا و ق ينيسطح مع ين برايبنابرا. دارد يبستگ) باشد يم يحسب پول داخل

   (Branson 1979).ميسير بنويم تابع صادرات را به صورت زيتوان يم

X= F (p, e)                                                                                                     )1(  

 و با فرض ثابت بودن ساير شرايط، انتظار مي رود كه صادرات )p( با افزايش سطح قيمت داخلي

)x( خ ارزدر مقابل، چنانچه نر فته وكاهش يا )e( افزايش يابد، ميزان صادرات افزايش يابد.  

براي استخراج تابع صادرات، ابتدا آن را به دو جزء تقاضا و (Bella Balassa, 1990)  بالباالسا

، تابع )برابري عرضه و تقاضاي صادرات(سپس با استفاده از شرط تعادل  ،عرضه تفكيك كرده

تقاضاي خارجيان براي صادرات يك كشور  ،يده ويبه عق نموده كهواحدي براي صادرات معرفي 

X)(مشخص 
F لذا تابع تقاضاي صادرات را به  و تحت تأثير رقابت بين المللي و توليد آنها قرار دارد

  :شكل زير در نظر گرفته است

),
.

( F
D

T

F

TF
Y

p

RR
fX =                                                                              )2(  

RR،P،متغيرهاي 2در رابطه 
F
T

D
T

Y و −−−
F  به ترتيب نشان دهنده نرخ اسمي ارز، قيمت

  .است يو سطح درآمد داخل قيمت كاالهاي تجاري در داخل ،كاالهاي تجاري در كشورهاي خارجي

X( از طرف ديگر، وي معتقد است كه عرضه صادرات هر كشور
D ( متاثر از وضعيت كاالهاي

از شاخص   براي نشان دادن چنين وضعيتي، معموالً. اري در مقابل كاالهاي غير تجاري استتج

)(ي تجارياقيمتهاي نسبي داخلي كه از نسبت شاخص قيمت داخلي براي كااله
D

T
P  و شاخص

                                                                                                                   
اطالعات و آمار اين قسمت برگرفته از داده هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و . 1

سالهاي مختلف  بوده و روندها و درصد تغييرات ارائه شده در آن بر  طي بازرگاني خارجي گمرك آمارنامه
  .مي باشد محاسبات تحقيق اساس



  زاده و مجيد آقاييكاظم ياوري، مهديه رضا قليدكتر.../ هاي ارزيبررسي تأثير سياست

 

68

)(قيمت داخلي براي كاالهاي غير تجاري D
N

P مي شوددست مي آيد، استفاده ه ب .  

  :سا تابع عرضه صادرات را به شكل زير در نظر گرفته استاز اين رو، باال

),(
D

D
N

D
TD

C
p

p
gX =

                                                                                   )3(  

  :در شرايط تعادل مي توان نوشت

X
D 

= XF                                                                                                                                                           )4(  

با در نظر گرفتن توابع عرضه و تقاضاي صادرات و نيز شرط تعادل تابع صادرات، شكل كلي زير 

  :قابل استخراج است

),,,.(
FD

D
N

D
T

D
T

F
T YC

p

p

p

p
RhX =

                                                                  )5(  

صادرات ن با در نظر گرفتن مطالب مذكور و نيز مطالعات تجربي انجام شده، يبنابرا

 هامتيق يسطح عموم از يتابع معكوسد كل و يم از سطح توليمستق يعالوه بر نرخ ارز، تابع

  .(Egert & Zumaquero, 2005) باشديم

 بر اساس مدل بهمني اسكويي و گوسواوي
(Bahmani Oskoee. & Goswawi, 2004) 

مصرف كنندگان با افزايش سطح درآمد، مقدار . صادرات تابعي از سطح درآمد جهاني مي باشد

بنابراين سطح درآمد كشورهاي عمده . بيشتري از كاالهاي داخلي و خارجي را مصرف خواهند كرد

تعيين مقدار و ارزش صادرات داشته و لذا مي توان گفت سطح اين  شريك تجاري نقش مهمي در

درآمد كه در اينجا از آن با عنوان درآمد جهاني ياد مي شود، به عنوان يكي از مهمترين عوامل 

  .تعيين كننده تابع صادرات مي باشد

ها برابر با  اين قيمت. قيمت هاي نسبي صادراتي، يكي ديگر از متغيرهاي تأثيرگذار بر صادرات است

متغير . نسبت شاخص قيمت داخلي كاالهاي صادراتي به شاخص قيمت جهاني كاالهاي صادراتي است

را هر چه يز، )1386پهلواني و همكاران، (قيمت هاي نسبي صادراتي داراي تأثير منفي بر صادرات است 

به  يشتريبدكنندگان رغبت يباشد، تول كمتر خارجيمت يبه شاخص ق داخليمت شاخص ينسبت ق

  .دهند يش ميو لذا صادرات را افزافروش محصوالت خود در خارج دارند تا در داخل 

 :به صورت كلي زير قابل ارائه است  (XNi)لذا با توجه به مطالب فوق، تابع صادرات 

XNi = f (yDi , yFi , pDi , pFi , EXNi)                   )6(   

  :كه در آن 

yDi   :يدرآمد داخل                            yFi   :درآمد خارجي  

pDi  :يداخل يمت هايق                       pFi  :يخارج يمت هايق  

EXNi  :نرخ ارز  
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بر حسب واحد  يك واحد پول خارجيمت يق(نرخ ارز  ،موجود در اقتصاد كالن ينظر يمبان طبق

ش نرخ ارز يم با افزايادرات به طور مستقص يعني ؛م و مثبت داردير مستقيبر صادرات تأث )يپول داخل

، (Doroodian, 1999)ان يبيان شده و درود 1979در سال توسط برانسون  ين تئوريا .ابدي يش ميافزا

 چو
(Chou, 2000)رگر و راجان ي، س(Siregar &  Rajan, 2002)و سكات  ي، آچ(Achy & 

Sekkat, 2003)، باك 
(Baak, 2004)بالوگا و همكار 2005ل ، اجرت و زاماكرو در سا ،(Baloga etal., 

د نمودهييو تأقرار داده آن را مورد آزمون  (Arize etal., 2008)ز و همكاران يو آر) 2007( 1، دل(2007

  . اند

 

  مطالعات انجام شده -5

در نرخ ارز بر تجارت جهاني محصوالت متنوع، در سالهاي اخير مورد توجه پژوهشگران  تأثير تغيير

  :بوده است كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي شودمختلف 

  

  محسن خان  - ن يگلداشتا يالگو -

ك كاال به يصادرات  يبرآورد توابع عرضه و تقاضا يكه هر كشور برا يين الگوهاياز معروف تر يكي

ن و محسن خان يس گلداشتاياست كه مور ييبرد، الگو يستم معادالت همزمان به كار ميصورت س

(Goldstein. Khan, 1978) آن را ارائه داده اند. 

ر ارائه شده يز يتميمه لگاريك كشور به صورت تابع نيصادرات  ين مطالعه، عرضه برايدر ا

  :است

 )7                    (                                      0
210 )/log(log t

s
t YPPXX βββ ++=  

  :   كه در آن

X
s
  مقدار صادرات عرضه شده:   

Px  :مت صادراتيق  

P  :يمت داخليشاخص ق  

Y
  داخل يديت توليتم شاخص ظرفيلگار:  0

ا، ژاپن، هلند، انگلستان و يتاليك، فرانسه، آلمان، ايهشت كشور بلژ يمطرح شده برا يالگو

  .برآورد شده است 1955-70يدوره زمان يكا براياالت متحده آمريا

عالمت مثبت مورد نظر بوده و  يع عرضه داراب صادرات در تابيبر اساس برآورد انجام شده، ضر

                                                                                                                   
1. Dele. Emmanuel, (2007) 
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ب حاصل از برآورد ين ضريهمچن. معنادار بوده است ياز نظر آمار) بجز ژاپن(در مورد هفت كشور 

  .باشد يمعنادار م يز از نظر آماريمدل ن يرهايمتغ يتمام

  

  محمد هاشم پسران  يالگو -

 يتقاضـا  تـابع  نفـت،  كننده صادر يكشورها يبرا يتجار يالگو كي در (Pesaran, 1984)پسران 

  :است گرفته نظر در ريز به صورت را واردات

M= E P* m (a+g , E P* /Pn)                                                                               )8(   

خـارجي  به ترتيب قيمت كاالهاي  Pnو  *Pنرخ ارز،  Eواردات واقعي،  m  ارزش واردات، Mكه 

پسران به دليـل امكـان سـرمايه گـذاري درآمـدهاي      . جذب واقعي داخلي مي باشد a+gو داخلي و 

ولي اين مدل . صادراتي توسط دولت در خارج از كشور، متغير جذب واقعي را وارده مدل كرده است

  .شود به دليل نقش محدوديت هاي تجاري و ارزي، قابل استفاده براي ايران نمي باشد و بايد تعديل

  

  نگا الكو يالگو -

ه ارائه يجريكشور ن يرنفتيعرضه صادرات غ ير را برايز يالگو (Lukonga, 1994)در سال  الكونگا

ان ذكر است كه يشا. مورد برآورد قرار داد 1970-90آن كشور را در دوره  ير نفتينمود و صادرات غ

با . دهد يل ميتشك يدات كشاورزين كشور را توليا ير نفتيدرصد از ارزش صادرات غ 70ك به ينزد

ت قابل توجه يبا سهم جمع(ك كشور صادر كننده نفت و كم توسعه يز يه نيجرينكه نيتوجه به ا

 ين كشور ميا ير نفتيعرضه صادرات غ يمورد استفاده برا يالگو يجه، بررسياست، در نت) مسلمان

  .ن به دست دهدرايا ير نفتيصادرات غ يالگو يزيطرح ر يبرا يديتواند نكات مف

ر ارائه شده يه به صورت زيجرين يبرا ير نفتيتابع عرضه صادرات غ ين مطالعه، شكل نظريدر ا

  :است

)9(                  0

0 1 2 3log log( / ) log log logt x d t tx p p Y D d D umβ β β β= + + + +  

  :كه در آن

Xt  :مقدار عرضه صادرات  

PX  :مت صادرات يق  

Pd  :يمت داخليشاخص ق  

Yt  :داخل يديت توليشاخص ظرف  

Ddt  :يداخل يتقاضا  

Dum  :استير سييبعد از تغ يسالها يك براياست و ير سييقبل از تغ يسالها يصفر برا  
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استفاده شده است و بر اساس  (OLS) ين مدل فوق از روش حداقل مربعات معموليتخم يبرا

 يمعنادار بوده و دارا ياز نظر آمار يمتيق يگردد كه كشش ها يج به دست آمده مشخص مينتا

عالمت  يمعنادار و دارا يز از نظر آمارير موهوم نيپارامتر متغ. باشند يت مثبت مورد انتظار معالم

 1986ب تابع عرضه از سال ير در عرض از مبدأ و شييانگر وجود تغيمثبت مورد انتظار بوده كه ب

  . است

ند و ، با استفاده از داده هاي سري زماني مربوط به كشور ه(Mookergee, 1997)موكرجي  -

نيز با به كارگيري تكنيك همجمعي به بررسي رابطه بين نرخ ارز واقعي، حجم صادرات هند و رشد 

توليد ناخالص داخلي كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و همچنين رشد توليد 

نتايج نشان داد كه حجم صادرات هند نسبت به نرخ واقعي ارز و همچنين . ناخالص جهان پرداخت

با اين حال، از نتايج به دست آمده چنين . به رشد توليد ناخالص جهان حساس استنسبت 

استنباط مي شود كه كشور هند مي تواند از سياست هاي تشويق صادرات، نسبت به حالتي كه 

  .صادرات اين كشور با استفاده از كاهش ارزش پول داخلي تشويق شود، سود بيشتري ببرد

به منظور مطالعه تأثير تغييرات نرخ ارز بر  (Berdin, 1998)ن رديو ب )Fountas( فونتاس -

در اين . صادرات ايرلند به انگلستان، از تكنيك همجمعي و مدل تصحيح خطا استفاده كردند

براي تعيين . مطالعه، رابطه دراز مدت صادرات ايرلند با استفاده از تكنيك همجمعي برآورد شد

در ضمن از . با صادرات، از مدل تصحيح خطا استفاده گرديد رابطه كوتاه مدت تغييرات نرخ ارز

شاخص انحراف معيار متحرك درصد رشد  نرخ واقعي ارز به عنوان معياري از تغييرات نرخ ارز 

نتايج اين مطالعه نشان داد كه صادرات در درازمدت به طور معني داري به درآمد . استفاده شد

طبق مدل تصحيح خطاي برآورد شده، تغييرات . تگي داردكشور وارد كننده و قيمت هاي نسبي بس

  . نرخ ارز فقط در كوتاه مدت باعث كاهش صادرات ايرلند به انگلستان مي شود

 اجرت و زاماكرو -
(Egert & Zumaquero, 2005)  10رابطه بين نرخ ارز و صادرات را در 

از مطالعه اي كه توسط اين دو  نتايج حاصل. كشور اروپاي شرقي و مركزي مورد بررسي قرار دادند

محقق انجام شد، نشان مي دهد كه تأثيرات نرخ ارز بر روي صادرات متغير است و به دوره اي كه 

  .كشور مربوطه در آن قرار دارد و نيز به نوع رژيم ارزي كه در كشور حاكم است، بستگي دارد

 5است هاي ارزي را در در مطالعه اي تأثير سي (Balogu & Dele, 2007)بالوگا و دل  -

متغيرهاي تأثيرگذار بر صادرات در اين تحقيق، قيمت هاي . كشور آفريقايي مورد بررسي قرار دادند

نتايج حاصل از تخمين . داخلي و خارجي، درآمد داخلي و خارجي و نرخ ارز در نظر گرفته شده اند

اثر ) ر حسب پول داخليقيمت يك واحد پول خارجي ب(مدل مربوطه نشان مي دهد كه نرخ ارز 

  .مثبتي بر صادرات دارد و افزايش آن منجر به افزايش صادرات خواهد شد
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ر يياثر تغارزيابي  "با عنوان  كارشناسي ارشد خودان نامه يپا در) 1369( يحور يلياسماع -

ت صادرا يارز بر رو ير نرخ رسمييتغ، به بررسي اثرات "رانيا ير نفتيارز بر صادرات غ ينرخ رسم

وي با . پرداخته است 1353-64ايران با تأكيد بر صادرات فرش دستباف طي سالهاي  ينفت يرغ

طي ) از جمله فرش دستباف صادراتي(تخمين تابع صادرات براي كاالهاي مهم غيرنفتي در ايران 

سالهاي مورد مطالعه، به اين نتيجه رسيده است كه افزايش نرخ ارز به عنوان يكي از مهمترين 

خواهد صادرات فرش دستباف كشور كاهش  يرهاي مؤثر بر صادرات فرش دستباف، منجر بهمتغ

  .شد

، تالش نموده تا 1گرنجر و يوهانسن -با استفاده از روش هاي همگرايي انگل) 1376(ولدخاني  -

تعيين ) 1338-74(عوامل تعيين كننده صادرات غير نفتي را در يك افق زماني نسبتاً بلندمدت 

تايج به دست آمده چنين نشان مي دهد كه رابطه بلندمدتي بين صادرات كاالهاي غير نفتي ن. نمايد

ميزان باز بودن اقتصاد "و  "مجموع ارزش افزوده در بخش هاي تجاري"، "نرخ ارز در بازار آزاد"و 

وجود دارد و اين سه متغير، صادرات غير نفتي را به طور مستقيم و مثبت تحت تأثير قرار  "كشور

به عبارت ديگر، اگرچه دولت در كوتاه مدت مي تواند سياست هايي نظير مهار نرخ ارز يا . مي دهند

ن سياست تحديد واردات را بر اقتصاد تحميل نمايد، اما روابط بلندمدت و علّي نشان مي دهد كه اي

نتايج تجربي حاصل از روش . ها در نهايت منجر به كاهش صادرات كاالهاي غير نفتي خواهد گرديد

درصد افزايش درنرخ ارز بازار آزاد  10گرنجر و يوهانسن بر اين داللت دارد كه هر  -همگرايي انگل

در بلند مدت درصد  9/2مي تواند در صورت ثبات وضعيت هاي ديگر، صادرات غير نفتي را معادل 

  . افزايش دهد

تأثير نـرخ ارز بـر صـادرات     "در پايان نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان ) 1376(هومن  -

فاصـله   يبـرا ، بر اساس الگوي بخش تجارت خارجي و زيربخش هـاي آن  "غير نفتي و واردات ايران

تواند  يران ميارز در ا يعش نرخ واقيا افزاين سؤال است كه آيپاسخ به ا ، به دنبال1353-74 يزمان

ن رابطه مبادلـه را بـه نفـع كشـور     يو همچنرا افزايش داده ) يتراز حسابجار(خالص ارزش صادرات 

بـا اسـتفاده از   و نيـز   يق كتابخانـه ا يروش تحقيا خير؟ وي در اين مطالعه با استفاده از  بهبود دهد

تـراز  پول ملي منجر به بهبـود  كاهش ارزش دهد كه  ينشان م، يو اقتصادسنج ياضير يها كيتكن

 يهـا  ياسـتگذار ينه سيج در زمين نتايد، كه اكربدتر خواهد را اما رابطه مبادله  شده، يجار حساب

  .د باشنديتوانند مف ير نرخ ارز مييمربوط به تغ

نشان  1353-74 يآن در سالها يربخش هايدرباره صادرات و ز) 1377( يفتح ج مطالعهينتا -

                                                                                                                   
1. Engle – Granger and Johansen's Cointegration Techniques 
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 يدرصد است كه البته چندان هم قو 271/0درات نسبت به نرخ ارز معادل دهد كه كشش صا يم

 يرين كشش پذيشتريب، بيبه ترت يع دستي، صادرات فرش و صناير نفتيان صادرات غيدر م. ستين

ز به ين ي، فلزات و صادرات كشاورزيكه صادرات معدن يدر حال. را نسبت به نرخ ارز داشته اند

د يان تولين رابطه مين بيدر ا. رات نرخ ارز بوده انديينسبت به تغن كشش يكمتر يب، دارايترت

   .ز مثبت بوده استيو صادرات ن يناخالص داخل

اثر تغييرات نرخ ارز بر قيمت صادرات غيرنفتي و همچنين تراز تجاري ايران ) 1380(رحيمي  -

مربعات سه  با استفاده از روش سيستمي حداقل 1345 -76را براي داده هاي ساالنه دوره 

نتايج نشان داد كه نرخ ارز مهمترين عامل مؤثر بر قيمت صادراتي . اي بررسي كرد مرحله

  .محصوالت غير نفتي بوده است

، "عوامل تعيين كننده صادرات غير نفتي ايران"در مقاله اي تحت عنوان ) 1383(شاكري  -

درات غير نفتي ايران مورد بررسي نقش عوامل تأثيرگذار قيمتي و عوامل غيرقيمتي مبنايي را بر صا

است كه  X = F (BE, AP, PRO, Z, W)ن مطالعه يشكل تابع استفاده شده در ا. قرار داده است

در بازار آزاد، ) نرخ ارز(كا يمت دالر آمريق BE، )ون دالريليم( ير نفتيمقدار صادرات غ Xدر آن 

AP  ،نرخ تورمPRO كار،  يروين يبهره ورZ ران به جهانينسبت صادرات ا( يريذر رقابت پيمتغ (

به عبارت ديگر، صادرات غيرنفتي تابعي از دو متغير . است يليرات جنگ تحمير تأثيمتغ Wو 

قيمتي نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغير مبنايي بهره وري و رقابت پذيري در نظر گرفته شده 

  . است

غيرنفتي به طور اساسي به وضعيت نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه صادرات 

متغيرهاي مبنايي بهره وري و رقابت پذيري وابسته مي باشد، اما متغير نرخ ارز اگر چه برصادرات 

  .باشد يتأثير مثبت داشته، ليكن اين تأثير قابل مالحظه و تعيين كننده نم

و واردات در  در مطالعه اي به تخمين توابع تقاضاي صادرات) 1386(پهلواني و همكاران  -

در بخش تخمين تابع تقاضاي صادرات، اثر درآمد جهاني، نرخ ارز و قيمت . اقتصاد ايران پرداخته اند

بر اساس نتايج . بررسي شده است 1338-85هاي نسبي صادراتي بر تابع تقاضاي صادرات طي دوره 

ت هاي نسبي صادراتي، اين تحقيق، متغيرهاي درآمد جهاني و نرخ ارز تأثير مثبت و معنادار و قيم

  . تأثير منفي و معنادار بر تابع صادرات داشته اند

  

  غيرنفتيبر صادرات ) نرخ ارز يكسان سازيو  يمان ارزيپ( يارز يها استيس يكم اثر -6

 يمان ارزيپاست يساثرات  ي، به بررسيك مدل اقتصاد سنجيشود با ارائه  ين قسمت تالش ميدر ا

  .پرداخته شودكشور  غير نفتيرضه صادرات بر عارز  ياست تك نرخيو س
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ن و داده شده از يسطح مع يبراهمان گونه كه در مباني نظري تحقيق گفته شده است، 

ك يارزش ( و نرخ ارز يداخل يمت هايبه سطح ق يصادرات واقع ،يخارج يمت هايكل و ق يتقاضا

ان تابع عرضه صادرات را تو يكه م يبه طور ،دارد يبستگ )يبر حسب پول داخل يواحد پول خارج

  :) Beranson, 1979( ر مطرح كرديبه صورت ز

 )10                                      (                                                           Xc = (p, e) 

مت يدر ق شيافزا ،يات اقتصاديدر ادب. باشدينرخ ارز م eمت و يق p، يصادرات واقع Xcكه در آن 

 .دهديرا كاهش م ي، صادرات واقع)كاهش نرخ ارز( يش در ارزش پول داخليا افزايو  يداخل يها

 يدر حال توسعه قابل بررس يكشورها يخصوص براه كه در تابع عرضه صادرات ب ينكته مهم

 يران بيبنابرا .است يو ارز يصادرات يها استيها، س ير ناآرامينظ يفياست، لحاظ نمودن عوامل ك

 يالتيتعد ديبا ي، مدر حال توسعه قابل كاربرد باشد يكشورها يك مدل عرضه صادرات براينكه يا

درمدل عرضه صادرات  يفيك يرهايالت در نظر گرفتن متغين تعدياز جمله ا. رديدر آن صورت گ

 كه در اين مدل، سياست پيمان ارزي و سياست يكسان سازي نرخ ارز به عنوان متغيرهاي باشد يم

  .كيفي وارد مدل خواهند شد

  

  مدل يمعرف -6-1

كشور  غيرنفتيبر صادرات شدن ارز  يو تك نرخ يمان ارزير پيتأث ين مقاله، بررسيا يهدف اصل

 يرهايعالوه بر متغغير نفتي  در تابع عرضه صادرات ،ط اقتصاد كشوريرو با توجه به شرا نياز ا. است

در مدل وارد شده و مانند سهم نفت و گاز از كل صادرات  يگريد يرهاي، متغ)مت و نرخ ارزيق(ج يرا

  .نده ادرنظر گرفته شد يحيتوض يرهايبه عنوان متغبودن ارز نيز  يتك نرخو  يمان ارزيپهمچنين 

از  يبه عنوان مجموعه ا يارز ياست هاينشان دادن اثر س يح شده مذكور برايدر مدل تصر

ا ي يمجاز يرهاياثرگذار هستند، از روش متغكالن  يكم يرهايكه بر متغ يفيك ياست هايس

ارز  ياست تك نرخيز سيو ن يمان ارزيپ يبرا ير موهوميلذا دو متغ. استفاده شده است 1يموهوم

- 77(و ) 1356-67( يدر دوره ها يمان ارزياست پيكه س يياز آن جا. م داشتيدر مدل خواه

ن ياجرا شده است، از ا) 1381- 1387(و ) 1338-57( يارز در سالها ياست تك نرخيو س) 1374

ك از يكه هر  ييسالها يرود، برا ين اثر به كار مينشان دادن ا يكه برا يموهوم يرهايرو متغ

است مذكور اجرا شده است، يكه س ييسالها يمذكور اجرا نشده، مقدار صفر و برا ياست هايس

توان از  يرها در مدل، مين متغيوارد كردن ا ين، برايبنابرا. كنند يار ميك را اختيمقدار 

                                                                                                                   
1. Dummy 
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ف ارائه شده يك را بر حسب تعريصفر و  ياستفاده نمود كه ارزش ها  D2و  D1مانند  ييرهايمتغ

  . كنند يار مياخت

  :ش داد ير نمايرا به صورت ز غير نفتيتوان تابع عرضه صادرات  ين اساس ميبر ا

 )11(                                                             Xc = f (pi , ER , Yf , S ,  D1 , D2)   

Xc : غير نفتيصادرات  ارزش   

Pi = pe / pd  :شاخص قيمت نسبي  

pe : 1376=100(داخلي صادرات غيرنفتي مت يشاخص ق(  

pd  : 1376=100(شاخص قيمت جهاني صادرات غيرنفتي(  

ER  :نرخ ارز بازار آزاد  

Yf  :درآمد جهاني(عمده شريك تجاري ايران  ميانگين وزني سطح درآمد كشورهاي(  
S = xoil / x   

xoil = ارزش صادرات نفت و گاز  

x  : صادرات كل ارزش  

D1  = يمان ارزيپمتغير موهومي   

D2  =متغير موهومي تك نرخي ارز  

 يم بيشترغير نفتي صادرات  ،باشدكمتر   pe / pdك بر آن است كه هر چقدر يانتظار تئور

دكنندگان يباشد، تول كمتر خارجيمت يبه شاخص ق داخليمت شاخص ينسبت ق را هر چهيز ؛گردد

 يش ميو لذا صادرات را افزابه فروش محصوالت خود در خارج دارند تا در داخل  يشتريرغبت ب

ارزش يك (چنانچه نرخ ارز در مورد رابطه نرخ ارز با صادرات غير نفتي نيز بايد گفت كه . دهند

افزايش يابد، انتظار بر اين است كه به دليل كاهش ) بر واحد پول داخليواحد پول خارجي در برا

با توجه به  .قيمت كاالهاي داخلي نسبت به كاالهاي مشابه خارجي، ميزان صادرات افزايش يابد

اينكه كشورهاي طرف تجاري با افزايش سطح درآمد، مقدار بيشتري از كاالها را تقاضا و مصرف 

متغير (انتظار مي رود رابطه بين درآمد كشورهاي عمده شريك تجاري ايران خواهند كرد، بنابراين 

  . و صادرات غيرنفتي مثبت باشد) درآمد جهاني

: تواند به دو حالت باشد يم) نسبت ارزش صادرات نفت و گاز به ارزش كل صادرات( Sر يرابطه متغ

ش يزان صادرات نفت افزاير چه مده شده كه هين سالها ديدر طول ابا توجه به اين كه در حالت اول 

با صادرات غير  S، لذا انتظار مي رود رابطه متغير كم شده است يرنفتيتوجه به صادرات غ ،افته باشدي

ه يزان سرمايم, ك دورهيدر  ينفت يش درآمدهايتوان گفت افزا يگر ميد ياما از سو .باشدنفتي منفي 

شود و  يم يصادرات يهاش مشوقين موجب افزايچنش داده و هميرا افزا ير نفتيدر صادرات غ يگذار
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ن، رابطه يبنابرا.  كشور خواهد شد ير نفتيش صادرات غيبعد باعث افزا يق در دوره هاين طريلذا از ا

  .ن خواهد شدييج مدل برآورد شده، تعينامشخص بوده و بر اساس نتا يرنفتيغ با ارزش صادرات Sر يمتغ

 يبانك اطالعات سري هااز غير نفتي صادرات  برآورد مدل عرضه يبرااز يمورد نآمار و اطالعات 

 يگمرك جمهور ، آمارنامه هاي بازرگاني سالهاي مختلف، آمارنامهيبانك مركززماني اقتصادي 

  . انددهيگرد استخراج IELDBو نرم افزار  رانيا ياسالم
  

  برآورد مدل - 7

 رهايمتغ)ريشه واحد( 1ايستايي يبررس -1-7

تصاد سنجي با استفاده از سري هاي زماني به روش هاي سنتي و معمول، مبتني بر مدل سازي اق

بر اين اساس، عموماً فرض مي شود كه ميانگين و . فرض ايستايي متغيرهاي سري زماني است

واريانس متغيرها در طول زمان ثابت بوده و كوواريانس بين هر دو مقدار از متغير سري هاي زماني 

اغلب حاوي يك روند  يليكن متغيرهاي كالن اقتصاد. اصله زماني بين آنها داردتنها بستگي به ف

  . هستند كه با تفاضل گيري روند مذكور حذف مي شود) ريشه واحد(تصادفي 

از آنجا كه حضور چنين روندي، تخمين و استنباط هاي آماري را غير معتبر مي سازد، لذا اولين 

ريشه (روند تصادفي متغيرها . اكن نمودن متغيرها استگام براي تحليل هاي اقتصاد سنجي، س

براي بررسي ايستايي متغيرها در . ، با استفاده از آزمون هاي ريشه واحد مشخص مي گردد)واحد

ن آزمون يج حاصل از انجام اينتا. استفاده شده است 2مطالعه حاضر، از آزمون ريشه واحد ديكي فولر

  :ر نشان داده شده استيباال، در جدول ز استفاده شده در مدل يرهايمتغ يبرا
  

  مدل يرهايمتغ ييستايو ناا ييستايا يبررس .1جدول 

درجه 

  ييستايا

 مقادير بحراني
 متغير فولر - يكيدآماره 

  درصد 1  درصد 5  درصد 10

1  60/2 -  93/2 -  61/3 -  94/3 -  LX 

  LER - 04/3  - 62/3  - 94/2  - 61/2  سطح

1  55/2 -  88/2 -  65/3 -  68/3 -  LPI 

 LS  - 76/3  - 64/3  - 95/2  - 61/2  سطح

 LYf  - 46/3  - 22/3  - 89/2  - 57/2  سطح

  قيمحاسبات تحق: مأخذ 

                                                                                                                   
1 . Stationary Test 

2 . Augmented Dickey- Fuller Unit Root Test 
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قيمت نسبي و ) X(يرنفتيصادرات غ يرهايشود، متغ يهمان طور كه در جدول باال مشاهده م

در سطح  )Piشاخص قيمت داخلي صادرات غيرنفتي به شاخص قيمت جهاني صادرات غيرنفتي، (

، نسبت صادرات نفت و گاز )ER(2نرخ ارز يرهايو متغ 1شوند يا ميك اختالف پايو با  ستنديا نيپا

، ين مشكالتيدر صورت بروز چن. در سطح مانا هستند) Yf(يو درآمد جهان) S(به كل صادرات

ق نرم افزار يگر از طريد ير روش هايا سايو  OLS( 3( ين مدل به روش حداقل مربعات معموليتخم

Eviws رها ين متغيرا ندارند و رابطه بلندمدت ب يج حاصله اعتبار كافيباشد و نتا ير نميذپامكان

نشان دادند كه به  يه سازيك شبيز با استفاده از تكنين 5وبلديگرانجر و ن. 4رود ين ميز از بين

به همراه  ياج گمراه كنندهيتواند نتا يا ميرپايغ يرهاين متغيروش حداقل مربعات ب يريكارگ

  .باشدداشته 

دار بودن برآوردها  ل تورشياز قب ييت هايمحدو يز دارايگرنجر ن –انگل  يروش هم انباشتگ

ن، يرنرمال است، بنابرايز غيحداقل مربعات ن يبرآوردگرها يع حديكوچك است و توز يهادر نمونه

گرنجر  –روش انگل . اعتبار است يمعمول ب يه با استفاده از آماره هايفرض ين و بررسيانجام تخم

ك يش از يكه ب يطياستوار است و در شرا يك بردار هم انباشتگيش فرض وجود ين بر پيهمچن

را  ييد الگوين، بايبنابرا. ن روش كارا نخواهد بوديوجود داشته باشد، استفاده از ا يبردار هم انباشتگ

خود  يگوكوتاه مدت و بلند مدت را در خود داشته باشد كه ال يها ييايم كه پويانتخاب كن

  . باشد يا ميپو ين الگوهاياز ا يكي ARDL(6( يعيتوز يبا وقفه ها يبازگشت

 يبرا يد مدل مورد نظر را با روش حداقل مربعات معمولي، ابتدا بايين الگويبرآورد چن يبرا

 يحداكثر تعداد وقفه ها. رها برآورد كرديمتفاوت متغ يبات ممكن بر اساس وقفه هايهمه ترك

 –ن، حنان يزيب –ك، شوارتز يتوجه به تعداد مشاهدات و بر اساس چهار ضابطه آكائرها  با يمتغ

 7ت استفادهيكروفين روش، از نرم افزار مين ايانجام برآورد و تخم يبرا. شود ين مييتع R2ن و يكوئ

  .شود يم

  

                                                                                                                   
درصد و با يك اختالف مانا  99متغيرهاي صادرات غيرنفتي و شاخص قيمت نسبي در سطح اطمينان باالي  .1

 . دباشنمي

 .درصد و در سطح مانا مي باشد 95متغير نرخ ارز در سطح اطمينان  .2

3. Ordinary Least Squqare 

4. Holden and Perman, 1994 

5. Granger and Newbeld, 1974 

6. Auto Regressive Distributed Lag Method. 

7. Microfit 
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  ير نفتيشدن ارز بر صادرات غ يو تك نرخ يارز يمان سپارياست پين اثر سيتخم -2-7

 يمقابله با بحران ها و كمبودها يو صرفاً برا يموقت ياستيس يارز يمان سپاريكه اصوالً پ از آنجا

از جمله  ياجرا شده و عمده عامالن اقتصاد ياز دوره مورد بررس يدر مقاطع خاص يارز

به  يرسد كه واكنش عامالن اقتصاد ين به نظر مين موضوع واقفند، بنابرايز بر ايصادركنندگان ن

ن يچ وجه ايو كوتاه مدت بوده و به ه يشان به صورت موقتيرات در رفتارهاييت صرفاً تغاسين سيا

نكه بعد از ير نداده و با فرض ايياست تغين سيا يخود را متناسب با اجرا يعامالن، ساختار رفتار

ر ييتغ يم خود را به صورت ساختارياست كنار گذاشته خواهد شد، توابع تصمين سيا يگذشت مدت

  .  دهند ياست مذكور ارائه ميس يبرا يل رفتار خود در كوتاه مدت پاسخيو با تعد نداده

در  ياست چند نرخيبلندمدت است و س ياستيس يارز ياست تك نرخيگر، سيد ياز طرف

ن معنا كه در اثر يشود؛ بد يد، اعمال ميآكشور به وجود  يارز يكه بحران در درآمدها يزمان

جه، يواردات، تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده و در نت يبرا يارز ازيش نيكاهش صادرات و افزا

در . شود ياختالف م يدارا يبانك مركز يمت ارز اعالم و عرضه شده از سويمت ارز در بازار با قيق

ن، تك يبنابرا. كنند كه آن را به حالت تعادل برگردانند يم ياستگذاران همواره سعين مواقع سيا

ن يبه هم. توان قلمداد نمود يكوتاه مدت م ياستيرا س يندمدت و چند نرخبل ياستيرا س ينرخ

متناسب با  ير در ساختار رفتاريياست به صورت تغين سيبه ا ين اقتصاديجهت، واكنش عامل

  .است استين سيا ياجرا

زان يشدن ارز  بر م يو تك نرخ يارز يمان سپارير پيتأث يل و بررسيه و تحليبه منظور تجز

  :ميكن ير استفاده ميز  ياز مدل ها ير نفتيغصادرات 

 )12(  

1 2 3 4 5 1i f tLX c LER LP LS LY D Uα α α α α= + + + + + + )1(مدل      

1 2 3 4 5 2i f tLX c LER LP LS LY D Uα α α α α= + + + + + + )2(مدل        

 يمشخص و الگو  1نيزيب -رها توسط ضابطه شوارتزينه متغين معادالت باال وقفه بهيتخم يبرا

ن يج حاصل از تخمينتا. ن زده شديتخم ARDLو با استفاده از روش  يتميباال به صورت لگار يها

  .ر ارائه شده استيمعادالت باال در جدول ز

  

                                                                                                                   
1 .Schwaez – Bayesian Criterion(SBC) 
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  ير نفتيشدن ارز بر صادرات غ يو تك نرخ يمان سپاريپ ياست هاير سين تأثيتخم .2 جدول

  

ار شوارتز ينه مدل بر اساس معيوقفه به

ن به صورت يزيب

ARDL(1,0,0,1,0,0)(  انتخاب شده

  است

ار شوارتز يدل بر اساس معنه ميوقفه به

ن به صورت يزيب

ARDL(1,0,0,1,0,0)(  انتخاب شده

  است

  رينام متغ
  2مدل   1مدل 

  tآماره   بيضرا tآماره   بيضرا

LX(-1)  85/0  2/8  81/0  40/8  

LER  17/0  43/2  14/0  89/1  

LPi  29/0 -  90/1 -  57/0 -  22/3 -  

LS  75/0 -  96/1 -  32/0 -  72/1 -  

LS(-1) 79/0  53/2  85/0  99/1  

LYf 15/0  98/1  11/0  05/2  

D1  24/0 -  68/2 -   -   -  

D2  -   -  31/0  35/2  

c  54/0 -  19/0 -  38/0  99/0  

R
2  94/0   -  95/0    

F 212/184  Prob[.000] 76/194  Prob[.000] 

DW-statistic 92/1   -  05/2   -  

  قيمحاسبات تحق: مأخذ 

  

برآورد شده مدل از عالمت  يهاريهمان طور كه در جدول باال نشان داده شده است، تمام متغ

 يهر دو مدل نشان دهنده معن يبه دست آمده برا Fزان آماره يم. برخوردار هستند يسازگار با تئور

ه وجود يز فرضيواتسون ن -نيبر اساس آماره دورب. باشد يب در هر دو مدل ميدار بودن كل ضرا

 ياليسر يهمبستگ  يجهت بررسب الگرانژ يآزمون ضر. شود يدر هر دو مدل رد م يخود همبستگ

. مانده هاستين باقيب ياليسر يد كننده عدم همبستگييمانده هاست كه در هر دو مدل تأيباق

ز نشان ين يانس ناهمسانيآزمون وار. كند يد مييح شده مدل را تأيصحت فرم تصر يآزمون رمز

، يشناخت ياز آزمون هاج حاصل ين بر اساس نتايبنابرا. مانده هاست يباق يانس همسانيدهنده وار

  .شود يد مييل تأيه و تحليج هر دو مدل باال جهت تجزينتا ياعتبار آمار

دوره  يران طيا ير نفتيش صادرات غيش نرخ ارز باعث افزايق، افزايتحق يافته هايبر اساس 

 ز درين ير در هر دو مدل، از لحاظ آمارين متغيا يدست آمده براه ب بيضرا. شده است يمورد بررس
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شاخص قيمت داخلي صادرات غيرنفتي به شاخص (قيمت نسبي متغير . استدار  يمعن ييسطح باال

در هر دو مدل رابطه اي منفي و معني دار با صادرات غيرنفتي ) قيمت جهاني صادرات غيرنفتي

در  ينفت يزان درآمدهايم. داشته و كاهش آن موجب افزايش ارزش صادرات غيرنفتي خواهد شد

ر در مدل اول ين متغيب ايداشته است كه ضر ير نفتيزان صادرات غيبر م ير منفيال تأثبا يمدل ها

دار  يدرصد معن 95ن تر از يينان پايدر مدل دوم در سطح اطم يدار است ول يمعن ياز لحاظ آمار

در هر دو مدل، مثبت و از  ير نفتير بر ميزان صادرات غيك وقفه تأخير با ين متغير هميتأث. است

  . دار است يمعن ييز در سطح باالين يآمار لحاظ

ر يدر صادرات غ يه گذاريزان سرمايك دوره، ميدر  ينفت يش درآمدهايتوان گفت با افزا يم

ز ين يصادرات يش مشوق هايباعث افزا ينفت يش درآمدهاين افزايابد و همچني يش ميافزا ينفت

رابطه متغير . شود يكشور م ير نفتيزان صادرات غيش ميبعد باعث افزا يشود و در دوره ها يم

با صادرات غيرنفتي نيز همان گونه كه انتظار مي رفت، مثبت بوده و از نظر ) FY( درآمد جهاني

  . آماري نيز معني دار است

است ين سيا ير منفيو نشان دهنده تأث -24/0برابر با  يارز يمان سپاريپ ير مجازيب متغيضر

شدن ارز،  ياست تك نرخياما س. كشور است ير نفتيدرات غزان صايبر م يدوره مورد بررس يط

  .دار است يمعن ييز در سطح باالين يداشته و از لحاظ آمار ير نفتيزان صادرات غير مثبت بر ميتأث

رها نشان يب متغيبرآورد شده اند، ضرا يتميباال به صورت لگار ينكه مدل هايبا توجه به ا

دوره قبل و  ير نفتيزان صادرات غياند كه م ير نفتيرات غرها نسبت به صادين متغيدهنده كشش ا

  .ران دارنديدر ا ير نفتيزان صادرات غير را بر مين تأثيشتري، بينفت ين درآمدهايهمچن

ران، توابع يدر ا يرنفتيزان صادرات غيرها بر مين متغير بلندمدت ايتأث يدر ادامه به منظور بررس

  .ميكن يستخراج مرها را اين متغيبلندمدت مربوط به ا

ر استفاده يبه صورت ز يتوان از روش دو مرحله ا يرها مين متغين رابطه بلندمدت بيتخم يبرا

ا يآزمون وجود . شود يمدل آزمون م يرهاين متغيدر مرحله اول، وجود ارتباط درازمدت ب: كرد

  ):1378، ينوفرست(شود ير انجام ميه زيعدم وجود رابطه بلندمدت توسط آزمون فرض
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ا رابطه بلند مدت است، چون شرط آنكه رابطه ي يانگر عدم وجود هم انباشتگيه صفر بيفرض

ك يب كمتر از يابد، آن است كه مجموع ضرايش يكوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت گرا يايپو

ر وابسته كسر و بر يب با وقفه متغيمجموع ضرا ك را ازيد عدد ين آزمون بايانجام ا يبرا. باشد
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انجام آزمون فوق به  ياز برايمورد ن tت آماره يكم. م كرديب مذكور تقسيار ضرايمجموع انحراف مع

 :شود ير محاسبه ميصورت ز
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و  ، دوالدو1يه شده توسط بنرجيارا ير بحرانيبه دست آمده از قدر مطلق مقاد tاگر قدر مطلق 

 tمقدار آماره . شود يرفته ميه صفر رد شده و وجود رابطه بلندمدت پذيمستر بزرگتر باشد، فرض

كه  ييو از آنجاباشد  يم  -49/4و  -6132/6ب برابر با يمدل اول و دوم به ترت يمحاسبه شده برا

 1 ي، دوالدو و مستر در سطح معناداريارائه شده توسط بنرج ين آماره از مقدار بحرانيمقدار ا

ن يبلندمدت ب يك رابطه تعادليگر، يبه عبارت د. شود يرد م  H0ه يباشد، فرض يشتر ميدرصد ب

دت در جداول بلندم يب هايج حاصل از برآورد ضرينتا. و وابسته وجود دارد يحيتوض يرهايمتغ

  .خالصه شده است) 4(و ) 3(

  

 ARDLبا استفاده از  1ب بلندمدت مدل يبرآورد ضرا .3 جدول

  .انتخاب شده است )ARDL(1,0,0,1,0,0(ن به صورت يزيار شوارتز بيمدل با مع يوقفه ها

  ..باشد يم ير نفتيزان صادرات غيتم مير وابسته لگاريمتغ

 tآماره   بيضر  ريمتغ

LER  057/0  89/2  

LPi  25/0-  92/1-  

LS  92/0  78/4  

LYf 23/0  14/2  

D1 51/0-  39/2-  

C 022/0-  06/1-  

  قيمحاسبات تحق: مأخذ 

  

                                                                                                                   
1 .Banerjee, Dolado, Mestre(1995) 
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و  ينفت ينرخ ارز، درآمدها يرهاير متغيشود، تأث يهمان طور كه در جدول باال مشاهده م

نان  يسطح اطم در يدر بلندمدت مثبت و به لحاظ آمار يرنفتيزان صادرات غيبر م درآمد جهاني

 يارز يمان سپاريپ ياست هايسمتغير قيمت نسبي و متغير مجازي ر يتأث. دار است يمعن ييباال

  .دار است يز معنين يو از لحاظ آمار يمنف يرنفتيزان صادرات غيدر بلندمدت بر م

  

 ARDLبا استفاده از  2ب بلندمدت مدل يبرآورد ضرا .4 جدول

  .انتخاب شده است)ARDL(1,0,0,1,0,0(ن به صورت يزيار شوارتز بيمدل با مع يوقفه ها

  ..باشد يم ير نفتيزان صادرات غيتم مير وابسته لگاريمتغ

 tآماره   بيضر  ريمتغ

LER  0441/0  43/2  

LPi  1245/0 -  60/1 -  

LS  87/0  11/3  

LYf 19/0  19/2  

D2 57/0  22/3  

C 32/0  34/1  

  قيمحاسبات تحق: مأخذ 

  

شدن  ياست تك نرخيشود كه س يعكس شده در جدول باال، مشاهده مبا توجه به برآورد من

دوره مورد  يران طيدر ا ير نفتيش صادرات غيدار بر افزا ير مثبت و معنيارز در بلندمدت تأث

  .داشته است يبررس

 ياستفاده از الگوها يآمار ي، مبناياقتصاد يرهاياز متغ ين مجموعه ايب يوجود هم انباشتگ

ن است كه ين الگوها ايا يژگين ويعمده تر). 1384، ينياحمد تشك(كند  يراهم مح خطا را فيتصح

ن مدل ها يدر واقع، ا. دهد يبلند مدت ارتباط م ير تعادليرها را به مقاديمدت متغنوسانات كوتاه

ك رابطه بلندمدت، يا از ياند كه در آنها با وارد كردن پسماند پا يل جزئيتعد ياز مدل ها ينوع

 يم يريبلندمدت اندازه گ يك شدن به مقدار تعادليمؤثر در كوتاه مدت و سرعت نزد يروهاين

نان يك رابطه بلند مدت را برآورد و از كاذب نبودن آن اطميد ين مدل، ابتدا بايبرآورد ا يبرا. شوند

ح خطا استفاده كرده و يب تصحيحاصل كرد و سپس وقفه پسماند رابطه بلند مدت را به عنوان ضر

  :ر را برآورد كرد يه زرابط

 )15          (                                                         
tttt ecUXbaY ++∆+=∆ −1

  

رود  يكه انتطار م-ظاهر شود يكه با عالمت منف يدر صورت cبرآورد  يعنيح خطا يب تصحيضر
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ب نشان ين ضريا. خواهد بود ل به تعادل بلند مدتيح خطا و مينشانگر  سرعت تصح -ن باشديچن

ل شده و به سمت رابطه بلند ير وابسته تعديدهد در هر دوره، چند درصد از عدم تعادل متغ يم

ن مدل اول برابر با يبه دست آمده از تخم يب خطايضر).  1384، ينيتشك. (شود يك ميمدت نزد

از  ير نفتيصادرات غ) ادلعدم تع(زان انحرافات يم 14/0ن است كه حدود يكه نشان دهنده ا -14/0

  .رود ين ميك دوره از بيتعادل بلندمدت، خود پس از 

ن است كه در صورت وارد آمدن ياست و دال بر ا -18/0ب جمله خطا در مدل دوم برابر با يضر

) عدم تعادل يخطا(از نوسانات موجود در دوره قبل 18/0ن الگو در هر دوره يهر گونه شوك برا

  .شود يل ميتعد

  :ميزن ين مير را تخمياست مذكور به طور همزمان، مدل زينظور مشخص شدن اثر دو سبه م

  

tfi UDaDaLYaLSaLPaLERacLX +++++++= 21
654321

                               )16(  

گر و وجود اثرات چندگانه، از يكدياست ها در يب سيل تركين مدل باال به دليج حاصل از تخمينتا

  .باشنديل نميه و تحليو تجز ياستگذاريجهت س يقابل اعتمادج يستند و نتايدار ن يمعن يلحاظ آمار

  :نيبنابرا

، يارز يمان سپارياست پيس يبا اجرا) 1356- 87( يمورد بررس يسالها يدر طول تمام -

  :توان گفت يم يبه عبارت. افته استيكاهش  ير نفتيسطح صادرات غ

  .رفته استيمثبت پذ ريتأث يارز يمان سپارياست حذف پياز س يرنفتيرشد صادرات غ -

ارز، سطح  ياست تك نرخيس يبا اجرا) 1356-87( يمورد بررس يسالها يدر طول تمام -

  :توان گفت يم يافته است و به عبارتيش يافزا ير نفتيصادرات غ

  .رفته استير مثبت پذيكردن ارز تأث ياست تك نرخياز س يرنفتيرشد صادرات غ -

  

  يريجه گينت -8

است يكه س يو نقش حساس يارز ياست هايبا سغير نفتي تنگاتنگ صادرات با توجه به ارتباط 

 يم كه به بررسين مقاله بر آن شديكنند، در ا يفا ميصادرات ا يزهايمذكور در افت و خ يها

  دهه گذشته سهدر ) نرخ ارز يكسان سازيو  يمان ارزيپ ياست هايس( يارز يها استيس

روش  يريكارگه با ب ن منظوريبد. ميبپردازران يا ير نفتيغدر خصوص صادرات ) 1387-1356(

دهه  سه يآمار يو با استفاده از داده ها) ARDL(گسترده  يبا وقفه ها يون برداريخودرگرس

ج پژوهش حاضر به طور ينتا. شدن زده يكشور تخم ير نفتيغعرضه صادرات  يبرا يگذشته، مدل

  :ر استيمختصر به شرح ز
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به رفته است و ير مثبت پذيتأث يارز يمان سپارياست حذف پيساز  يرنفتيرشد صادرات غ -

  .خواهد شد يرنفتيش صادرات غيباعث افزا يمان ارزياست اخذ پيس يعدم اجراگر، يعبارت د

رفته است و به عبارت ير مثبت پذيكردن ارز تأث ياست تك نرخياز س يرنفتيرشد صادرات غ -

  .خواهد شد يرنفتيش صادرات غيث افزاباعنرخ ارز  يكسان سازياست يس يگر، اجرايد

نسبت شاخص قيمت داخلي صادرات غيرنفتي به شاخص قيمت جهاني صادرات  كاهش -

  .شود يم يرنفتيش صادرات غي، موجب افزاغيرنفتي

است حذف ين نكته كه سين مطالعه و با در نظر گرفتن ايج به دست آمده از ايبا توجه به نتا -

 يخواهد داشت، م يرنفتيشدن ارز، اثر مثبت بر رشد صادرات غ يخاست تك نريو س يمان ارزيپ

نان ينه اطميجاد زمياست ها و استمرار و تداوم آنها در كشور با اين سيا يدوار بود كه اجرايتوان ام

  .شود يرنفتيدكنندگان و صادركنندگان، موجب رشد صادرات غيتول يشتر برايزه بيو انگ
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