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 چکیده

 چگونگی ارتباط بین صادرات غیرنفتی و نرخ ،نخستدر این مقاله تالش شده است که 
 عوامل تعیین کننده نرخ واقعی ارز به عنوان یکی دوم ،واقعی ارز مورد بررسی قرار گیرد

ثر بر صادرات غیرنفتی مشخص و راهکارهای الزم برای ؤن متغیرهای متری از مهم
ور کلی نتایج این مطالعه به ط. دشوه ئ ارا در جهت توسعه صادرات غیرنفتیتعدیل آن
داری بین صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز  دهد که ارتباط مثبت و معنی نشان می
 در جهت تعدیل نرخ واقعی ارز، به های مناسب نرخ ارز  اتخاذ سیاست،لذا. وجود دارد

تواند نقش بسزایی در افزایش ظرفیت آینده تولید و  دلیل رونق صادرات غیرنفتی می
 .دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشد

 
 مقدمه. 1

ترین هدف   که مهماسترونق صادرات  دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار عوامل مهمیکی از 
در اقتصاد ایران، با توجه به اهمیت کاهش . دهد ارت خارجی را تشکیل میش تجاری در بخزسیاستگ

                                                 
 ورریزی کش ازمان مدیریت و برنامهریزی و مدیریت اقتصاد کالن، س دفتر برنامهکارشناس  ∗
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ای ارزی حاصل از صدور نفت خام و نقش صادرات غیرنفتی در هوابستگی اقتصاد کشور به درآمد
 ۀکنند اقتصادی کشور، بررسی عوامل تعیینهای توسعه  کاهش این وابستگی و نیز جایگاه آن در برنامه

بدین . ای برخوردار است ه راهکارهای الزم برای توسعه آن از اهمیت ویژهئی و اراصادرات غیرنفت
کننده صادرات غیرنفتی، در جهت رونق  یکی از عوامل تعیینبه عنوان ، کنترل تغییرات نرخ ارز، منظور

 ۀاز طرفی، بر پای. گردد شد و توسعه اقتصادی کشور تلقی می مهم در مسیر ریصادرات غیرنفتی گام
ثیر منفی بر دیگر أسیاری از مطالعات انجام شده، آشفتگی و نوسان در رفتار نرخ واقعی ارز تب

 تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و بررسی عوامل ،رو  از این. های اقتصادی از جمله صادرات دارد بخش
 نتیجه المللی کشور و در  رقابت بینۀکننده آن برای تعدیل این شاخص به منظور افزایش درج تعیین

براین . رونق صادرات، همواره بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی را به خود اختصاص داده است
 چگونگی ارتباط بین صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی نخست،اساس، در این مقاله تالش شده است که 

ترین  از مهم عوامل تعیین کننده نرخ واقعی ارز به عنوان یکی دوم، ؛ارز مورد بررسی قرار گیرد
در این . دشوه ئثر بر صادرات غیرنفتی مشخص و راهکارهای الزم برای تعدیل آن اراؤمتغیرهای م

، رفتار بلندمدت و )ECM(2٢و تشکیل الگوی تصحیح خطا1١تجمعی های هم گیری از روش با بهرهمورد 
ین کننده آنها در ت هر یک از متغیرهای مذکور مورد بررسی قرار گرفته و نقش عوامل تعیمد کوتاه
 .نظر تبیین شده است گیری رفتارهای مورد شکل

در بخش دوم، برخی مطالعات انجام . است بخش چهار شامل، مذکوراین تحقیق عالوه بر مقدمه 
ترین هدف آن استفاده از یافته های علمی  ه شده که مهمئ، به طور خالصه ارادربارۀ این موضوعشده 

، با سومدر بخش . استهای مناسب برای صادرات و نرخ واقعی ارز سایر محققان در تدوین الگو
استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی، تالش شده است الگوهای مناسبی برای متغیرهای 

شده ذکر  چهارمبرآورد الگو و تحلیل نتایج، در بخش . صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز ارائه گردد
ه شده ئهای اصلی تحقیق ارا ی براساس یافتهیاه نتایج، پیشنهاد، ضمن بیانپنجمدر بخش . است
 .است

                                                 
١. Cointegration 
٢. Error Correction Model 
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 پیشینه پژوهش .2

. دکرتوان به دو گروه خارجی و داخلی تقسیم  موضوع مورد بررسی را میزمینه مطالعات انجام شده در 
، 44، سوژو33، بـانـد2٢، خان و نایت1١توان به مطالعات هاتاکر و مگی از جمله مطالعات خارجی می

 همچنین، در بخش داخلی مطالعات شهشهانی . دکراشاره 6۶و سـینق5۵سکات و واروداکیس

 ، فتحی )1376(، تقوی )1376(، ولدخانی )1375(میالنی و همکارانش ...، عبدا)1375(، عسلی )1357(

 . توان معرفی نمود را می) 1379(و هادیان و طاهری فرد ) 1377(
 برای صادرات در هر کشور تابعی از درآمد کشورهای واردکننده تقاضا هاتاکر و مگی در مطالعه

محصوالت کشور مورد نظر، قیمت کاالهای صادراتی در داخل و قیمت کاالهای جانشین آنها در 
 تجربی به بررسی رابطه ۀ در مطالعخان و نایت. شده استکشورهای وارد کننده در نظر گرفته 

در این مطالعه عرضه . اند  کشور در حال توسعه پرداخته34محدودیت وارداتی و عملکرد صادرات 
صادرات در هر دوره تابعی از متغیرهای واردات، تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت کاالهای صادراتی 

همچنین . به قیمت کاالهای داخلی آن دوره و عرضه صادرات دوره قبل در نظر گرفته شده است
 شاخص قیمت صادراتی کشور صادرکننده، شاخص قیمت ننده،کمتغیرهای درآمد کشورهای وارد

کاالهای جانشین در کشورهای وارد کننده و ارزش صادرات دوره قبل به عنوان متغیرهای توضیحی 
صادرات کشورهای در حال   به بررسی عملکردبـانـد. اند تابع تقاضای صادرات معرفی شدهبرای 

، تقاضا و عرضه صادرات هر در این مطالعه. رداخته  استکید  بر صادرات  کاالهای اولیه پأتوسعه با ت
نرخ صادراتی، درآمد کشورهای واردکننده، کاالهای کاال تابعی از متغیرهای سطح قیمت داخلی، قیمت 

سوژو  .در نظر گرفته شده استهای عرضه  )شوک(تکانه  و وری کل  شاخص ظرفیت بهره،ارز
در این . ده استکربررسی  را های مختلف اقتصادی تکانه های واقعی ارز در مقابل العمل نرخ کسع

قیمت جهانی نفت، مخارج دولت، اختالف در متغیرهای تحقیق نرخ واقعی ارز به عنوان تابعی از 

                                                 
١. Houtakker and Magee(١٩۶٩) 
٢. Khan & Knight (١٩٨٩) 
٣. Bond (١٩٨٧) 
۴. Su Zhou (١٩٩۵) 
۵. Sekkat k. and Varoudakis A.(٢٠٠٠) 
۶. Singh (٢٠٠٢) 
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های  یی سیاستا بیانگر عدم کاراین تحقیقنتایج . وری و عرضه پول در نظر گرفته شده است بهره
 .استواقعی اقتصاد  ثیر قرار دادن بخشأی ارز به منظور تحت تپولی در تغییر روند بلندمدت نرخ واقع

ثر واقعی ارز را به عنوان تابعی از متغیرهای رابطه مبادله بازرگانی ؤنرخ م سوداکیرسکات و وا
، نسبت تولید ناخالص داخلی به مجموع صادرات و واردات، جریان خالص، مازاد توسعه )تجاری(

ت نرخ رسمی ارز و صادرات به عنوان تابعی از متغیرهای نسبت ارزش اعتبارات داخلی و درصد تغییرا
ثر واقعی ارز و شاخص ؤثر واقعی ارز، نوسان در نرخ مؤ، نرخ مGDPافزوده کاالهای صنعتی به 

تراز تجاری  سـینق، در مطالعه. اند گیری انحراف نرخ واقعی ارز از حالت تعادلی آن در نظر گرفته اندازه
بعی از متغیرهای درآمد حقیقی داخلی و خارجی و نرخ واقعی ارز در نظر گرفته شده هند به صورت تا

ثر واقعی موزون تجاری ؤهای واقعی ارز، نرخ م در مطالعه مزبور نشان داده شده که در بین نرخ. است
 . استتر  ارز مناسب

ت کاالهای متغیر صادرات غیر نفتی به صورت تابعی از متغیرهای واردا شهشهانیدر مطالعه 
معرفی شده ) نسبت قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی( مبادله تجاری ۀای و رابط اسطه ای و و سرمایه
یک الگوی اقتصادسنجی با انتظارات عقالیی و کنترل سرمایه را برای ایران برآورد نموده  عسلی. است
 صادرات دوره قبل به وOECD در این تحقیق، متغیرهای نرخ واقعی ارز، درآمد کشورهای . است

در  میالنی و همکارانش...عبدا. کننده صادرات معرفی شده است ترین عوامل تعیین عنوان مهم
را  رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و برخی متغیرهای کالن ،تجمعی گیری از روش هم  با بهره،ای مطالعه

 نرخ ارز و متغیرهای موردنظر، مدت بین عالوه روابط کوتاه به. اند بررسی کرده 1372-1338طی دوره 
نتایج این . گرفته استقرار مدت و تشکیل مدل تصحیح خطا مورد بررسی  های بلند براساس یافته
 صادرات به عنوان ولدخانی، در تحقیق. استمدت بین نرخ ارز و تولید  رابطه بلندنبودتحقیق بیانگر 

های کشاورزی، صنعت و معدن و  زوده بخشتابعی از متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد، مجموع ارزش اف
نتایج این مطالعه نشان . ه استحمل و نقل و ارتباطات و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شد

دهد که رابطه بلند مدتی بین صادرات کاالهای غیرنفتی و متغیرهای مذکور وجود دارد، به طوری  می
با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی،  تقوی. دارند ثیر مثبت بر صادرات غیرنفتیأکه این متغیرها ت

میزان اثرگذاری متغیرهای درآمد حاصل از صادرات نفت، صادرات غیرنفتی، واردات، شاخص  نوع و
 .ده استکررا مطالعه کننده، تولید ملی، نقدینگی و نرخ رسمی ارز بر نرخ ارز بازار آزاد  قیمت مصرف
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ل از صادرات نفت، شاخص اقتصاد ایران متغیرهای درآمد حاص  دردهد که نتایج این تحقیق نشان می
ترین متغیرهای  اصلیکننده، صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی و نرخ رسمی ارز،  قیمت مصرف

در مطالعه . داری نیست ثیر معنیأ دارای ت،ولی نقدینگی یا پول در جریان بوده نرخ ارز بازار آزادثر بر ؤم
در این مطالعه . ه استشدی صادرات غیرنفتی نسبت به تغییرات نرخ ارز بررسی پذیر کشش فتحی

ثر ارز، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت کاالهای صادراتی، ؤصادرات غیرنفتی تابعی از نرخ م
نتایج نشان . ظر گرفته شده استشاخص قیمت عمده فروشی و صادرات غیر نفتی دوره قبل در ن

ورد صادرات صنعتی بیش از ت نرخ ارز تنها در ما غیر نفتی نسبت به تغییردهد که کشش صادرات می
های  رخ واقعی ارز با استفاده از داده ضمن تحلیل روند شاخص نهادیان و طاهری فرد. باشد واحد می

مدت و بلندمدت  نفتی در دو مقطع کوتاهثیر تغییرات نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرأفصلی، چگونگی ت
بت به دهد صادرات غیرنفتی نس نتایج این مطالعه نشان می. اند هرا مورد بررسی قرار داددر ایران 

د، شوو هر سیاستی که موجب تعدیل نرخ واقعی ارز است پذیر بوده  تغییرات نرخ واقعی ارز کشش
 .سازد میزمینه را برای بهبود صادرات غیرنفتی فراهم 

 
 برآورد آنروش ساختار الگو و  .3

ساختار نظری الگوی گیری از مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده،  با بهرهخش ابتدا در این ب
 .گیرد مورد بحث و بررسی قرار میصادرات و نرخ واقعی ارز 

 
  الگوی صادرات غیرنفتی.3-1

های خارجی، عموماً به شکل   و قیمتبه لحاظ نظری، تابع صادرات در یک سطح معین تقاضای کل
X= F (P, e)که شود  در نظر گرفته می P و e با . است به ترتیب بیانگر سطح قیمت داخلی و نرخ ارز

. رود که صادرات کاهش یابد  انتظار می،ر شرایطیافزایش سطح قیمت داخلی و با فرض ثابت بودن سا
تظار افزایش یابد، ان) پول داخلی ارزش یک واحد پول خارجی در برابر واحد(در مقابل، چنانچه نرخ ارز 

است که به دلیل کاهش قیمت کاالهای داخلی نسبت به کاالهای مشابه خارجی، میزان  براین
 .صادرات افزایش یابد
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را به دو جزء تقاضا و عرضه  آن تابع صادرات، ابتدا در مطالعه خود برای استخراج 1 باالسابال
، تابع واحدی )ی صادراتبرابری عرضه و تقاضا(تعادل  سپس با استفاده از شرط. ستتفکیک کرده ا

  وی تقاضای خارجیان برای صادرات یک کشور مشخص ۀبه عقید. ده استکرت معرفی ابرای صادر

)XF(لذا تابع تقاضای صادرات را به شکل زیر در . قرار دارد المللی و تولید آنها ثیر رقابت بینأ تحت ت
 :نظر گرفته است 

XF  = f ( R.P F
T / P D

T , YF ) 

R ،PFدر رابطه فوق متغیرهای 
T

 ،PD
T

دهنده نرخ اسمی ارز، قیمت کاالهای  به ترتیب نشان 
فروشی به عنوان جانشین آن در نظر گرفته   شاخص قیمت عمدهمعموالً(تجاری در کشورهای خارجی 

 .استو قیمت کاالهای  تجاری در داخل ) شود می
ثر از وضعیت کاالهای أ مت)XD(تقد است که عرضه صادرات هر کشور  وی مع،از طرف دیگر

 از شاخص برای نشان دادن چنین وضعیتی، معموالً. استتجاری در مقابل کاالهای غیرتجاری 
PD( های نسبی داخلی که از نسبت شاخص قیمت داخلی برای کاالهای تجاری قیمت

T(  و شاخص 
PD(قیمت داخلی برای کاالهای غیرتجاری 

N(ظرفیت داخلی . شود ، استفاده میآید  به دست می)CD ( 
از این رو، باالسا تابع . ثر بر عرضه صادرات در نظر گرفته شده استؤنیز به عنوان یکی از عوامل م

 :عرضه صادرات را به شکل زیر در نظرگرفته است 
XD = g( PD

T/ PD
N, CD)  

  XD= XF                   : توان نوشت  در شرایط تعادل می

با در نظر گرفتن توابع عرضه و تقاضای صادرات و نیز شرط تعادل تابع صادرات، شکل کلی زیر قابل 
 :استخراج است 

X= h ( R. PF
T / P DT , P DT/ PD

N , CD , YF ) 

باالسا برای تخمین تابع باال به منظور رفع خود همبستگی بین متغیرهای صادرات و ظرفیت 
 . ات به تولید را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته استداخلی، نسبت صادر

                                                 
١. Bella Balassa,١٩٩٠ 
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ه شده در فصل دوم، تابع ئنیز مطالعات تجربی ارا مذکور ومطالب  با در نظر گرفتن بنابراین
 :ه استئصادرات به صورت کلی زیر قابل ارا

X = F(Y, P, RER, PER, Mk+i , Y f , TOT , X(-۱)) 

رانتز به ترتیب بیانگر سطح تولید داخلی، سطح قیمت داخلی، نرخ در رابطه باال متغیرهای داخل پ
ای، درآمد خارجیان، رابطه مبادله تجاری  ای و واسطه واقعی ارز، پرمیم نرخ ارز، مجموع واردات سرمایه

 .باشد و صادرات دوره قبل می
 
  الگوی نرخ واقعی ارز.3-2

این الگو که در بسیاری از مطالعات . شده است تنظیم 1الگوی نرخ واقعی ارز بر اساس تحقیق ادواردز
 قرار گرفته، به شکل زیر استفاده مورد 3 و قورا و گرینز2تجربی از جمله مطالعات کوتانی و همکارانش

 :است
RER= F ( CLOSE, CFW, TOT, Y, EXCR, OER, TREND) 

محدودیت وارداتی،  ۀهندد به ترتیب نشان داخل پرانتز از چپ به راست در رابطه باال متغیرهای
 نرخ رسمی ارز و روند ،4 اعتبارات داخلی اضافی رابطه مبادله تجاری، تولید،جریانات ورودی سرمایه،

 .ند هستزمانی
آنها را ثیر متغیرهای واقعی اقتصاد قرار دارد که أنرخ واقعی ارز تنها تحت ت ادواردز معتقد است که

ری، نقل و انتقاالت سرمایه و رابطه مبادله تجا. ودتوان به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم نم می
گروه  عوامل داخلی خود نیز به دو. شوند لی از جمله عوامل خارجی محسوب میالمل های بین کمک
جود و هتوان تغییراتی در آنها ب هایی هستند که با اعمال سیاست میگروه اول متغیر: شود میبندی  طبقه

های  اما گروه دوم مستقل از تصمیم. ندحت کنترل مقامات اقتصادی هستآورد و در واقع، این متغیرها ت
هایی که بر واردات  توان به ترتیب به تعرفه باشند، از جمله عوامل گروه اول و دوم می اران میزسیاستگ
های نامناسب اقتصادی  به عالوه، سیاست. دکر اشاره )تکنولوژی(فناوری پیشرفت نیز شود و  بسته می

                                                 
١. Edwards S. (١٩٨٩) 
٢. Cottani J. and et all.(١٩٩٠)    
٣. Ghura, D. and Grennes, T.J. (١٩٩٣)    
۴. Exess Domestic Credit 
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مین مالی آن أهایی که منجر به کسری زیاد بودجه و رشد باالی نقدینگی به خاطر ت ستنظیر سیا
 .موجب انحراف آن از حالت تعادلی شوند  وتأثیر گذارندتوانند بر نرخ واقعی ارز  شوند، می می

رود نقل و  کنند، انتظار می  میمطرح و نیز ادواردز 1که خان و مانتیل طوری به لحاظ نظری همان
های   واردات از طریق تعرفه و محدودیتهای دریافتی از خارج، محدودیت االت سرمایه و کمکانتق

مین کسری بودجه از طریق استقراض، افزایش مصرف کاالهای أمقداری، اعطای یارانه به صادرات، ت
وری در بخش تجاری، نرخ واقعی ارز را کاهش داده و افزایش  توسط دولت و افزایش بهرهغیرتجاری 

 . نرخ ارز را افزایش دهد،الیات بر صادراتم
ثیر نرخ مبادله تجاری بر نرخ واقعی ارز چندان مشخص نیست و به اثر درآمدی و جانشینی أت

رود در صورتی که اثر درآمدی بیشتر از اثر  انتظار می. دله تجاری بستگی داردحاصل از تغییر نرخ مبا
 کاهش نرخ واقعی ارز منجر شود و بر قدرت پول داخلی جانشینی باشد، تقویت رابطه مبادله تجاری به

کننده مواد اولیه مانند یت رابطه مبادله در کشورهای صادردهد که تقو تحقیقات نشان می .افزوده شود
 یا محدودیت CLOSEمتغیر . کشورهای صادرکننده نفت غالباً موجب کاهش نرخ واقعی ارز شده است

برقراری . ه شده استهای تجاری در نظر گرفت گذاری سیاستأثیر، به عنوان شاخصی برای تیواردات
ها منجر  های تجاری در برخی دوره های ارزی که به افزایش محدودیت بندی و کنترل تعرفه، سهمیه

ها موجب کاهش قیمت  یتاین محدود. کاهد المللی می ۀ بازبودن اقتصاد در سطح بینشود، از درج می
 ،از طرف دیگر. افزاید جاری شده و بر قدرت پول داخلی میهای غیرتکاالهای تجاری نسبت به کاال

به طور کلی، . شود را موجب می) اهش ارزش پولی داخلیک(مالیات بر صادرات افزایش نرخ واقعی ارز 
 2.استثیر تعرفه بر واردات و مالیات بر صادرات، بر نرخ واقعی ارز در دو جهت مخالف أت

در حالت . توان متصور شد میرا دو حالت ) مانند استقراض خارجی(یه در مورد جریان ورودی سرما
. کند شود، نرخ واقعی ارز تغییر نمی  ارزی صرف خرید کاالهای تجاری میهای اول که تمامی دریافتی

شود، متفاوت از حالت اول  های ارزی صرف کاالهای غیرتجاری می اما حالت دیگر، که تمامی دریافتی
وقتی . ت تعدیل اقتصادی جهت جلوگیری از کاهش قدرت پول داخلی ضروری استدر این حال. است

ی به دلیل افزایش شود، تراز تجار طور مستقیم صرف کاالهای تجاری میجریان ورود سرمایه به 
                                                 
١. Khan and Monteil (١٩٨٧) 
٢. Harberger (١٩٨۶) 
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یابد اما وقتی جریان ورود سرمایه در بخش غیرتجاری مثالً به منظور گسترش راه و  واردات کاهش می
های ارزی به منظور فراهم نمودن پول داخلی برای پوشش  شود، دریافتی یساختمان هزینه م

، 1سازی های عقیم این فرایند در صورت نبود سیاست. های داخلی و دستمزد باید به فروش برسد هزینه
های ارزی در دو بخش تجاری و غیرتجاری هزینه  در عمل دریافتی. دهد نرخ ارز را کاهش می

 12٢.رود که جریان ورودی سرمایه به کاهش نرخ واقعی ارز منجرشود ی لذا انتظار م.شود می
کند که رشد سریع   بیان میالسااب. استثر بر نرخ واقعی ارز ؤی نیز از دیگر عوامل مفناورپیشرفت 

 -یند که به اثر بالسا ااین فر. شود ی در بخش کاالهای تجاری، باعث کاهش نرخ واقعی ارز میفناور
ی در بخش مورد نظر، عرضه فناورافتد که پیشرفت   است، به این دلیل اتفاق می معروف3ریکاردو

کاالهای تجاری را در مقایسه با کاالهای غیرتجاری از طریق انتقال منحنی عرضه کاالهای تجاری 
 . به سمت راست، افزایش می دهد
یرتجاری غ به موجب افزایش قیمت کاالهای تجاری نسبت صورتی کهافزایش اعتبارات داخلی در 

 . نرخ واقعی ارز را به دنبال داشته باشدافزایش تواند به دلیل کاهش تورم می گردد،
ثیر تغییرات نرخ اسمی ارز بر نرخ واقعی ارز در نظر أمتغیر نرخ اسمی ارز نیز به منظور بررسی ت

 4.ندک یید میأت دار بین دو متغیر را تحقیقات تجربی، وجود رابطه معنی. گرفته شده است
 
  و تجزیه و تحلیل نتایجالگوبرآورد  .4

مدت بین   فصل قبل، روابط بلندمدت و کوتاهگیری از الگوهای طراحی شده در در این قسمت با بهره
لیوس و مکانیزم یسوج-های یوهانسن متغیرهای مورد نظر در هر یک از این الگوها با استفاده از روش

متغیرهای مورد ) انباشتگی(ضرورت تعیین درجه تجمعی با توجه به . شود میتصحیح خطا بررسی 
تجمعی بین متغیرها و تشکیل الگوی تصحیح خطا، خواص  رسی، پیش از پرداختن به آزمون همبر

به عالوه، . متغیرهای سری زمانی از نظر ساکن بودن و غیرساکن بودن مورد بررسی قرار گرفته است

                                                 
١. Sterilization Policy 
٢. Harberger (١٩٨۶) 
٣. Ricardo – Balassa Effect  
۴. Edwards (١٩٨۶) 
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العمل متغیرها و بردارهای  ، تحلیل حساسیت و عکستجمعی بین متغیرها پس از انجام آزمون هم
 مختلف، به منظور بررسی پایداری الگوها و ارزیابی نتایج هم تجمعی، های تکانهتجمعی نسبت به  هم

 . ارائه شده است
 
  بررسی خواص ساکن بودن و غیرساکن بودن متغیرها.4-1

با . ندهستاد کالن عموماً غیرساکن دهد که متغیرهای اقتص  مطالعات اقتصادی نشان میبسیاری از
این، به منظور حصول اطمینان نسبت به روند متغیرهای مورد استفاده و نیز تعیین درجه تجمعی  وجود

 و آزمون پرون برای ADF، آزمون  ACF متغیرها، آزمون )نمودار (های مختلف شامل روند آنها، روش
های مختلف برای هر  نتایج مربوط به آزمون. شده استکار گرفته ه  بهاتعیین ایستایی و غیرایستایی آن

 از رابطه زیر برای تعیین درجه ADFدر آزمون . ه شده استئارا 3یک از متغیرهای اصلی در جدول 
 :شود تجمعی متغیر استفاده می

tjt
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tt UYYTY ++++=∆ −

=
− ∑
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،  ADFآماره و  ∆Y=Y-Y-۱که  یبه طور. است تفاضل گر عمل∆روند و   Tدر رابطه فوق
 . باشد  در رابطه مذکور می٢δنت مربوط به ضریب د استیوtهمان آماره 

های ساختاری در  کستها و در نتیجه، ش  این است که اثر تکانهADFترین عیب وارده بر  مهم
شود که ممکن است متغیری ساکن باشد اما بر  استدالل میلذا . شود روند متغیرها در نظر گرفته نمی

ها، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد  ه دلیل نادیده گرفتن اثرهای تکانه، بADFزمون آاساس 
های متداول برای رفع  یکی از روش. متغیر مورد نظر، غیرساکن تشخیص داده شود و در نتیجه، شودن

. های ساختاری نیز در آن در نظر گرفته شده است مسئله شکستاست که  1این مشکل، روش پرون
 :پرون الگوهای زیر را برای تعیین ایستایی و غیرایستایی متغیرهای سری زمانی معرفی کرده است
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١. Perron (١٩٨٩) 
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یر متغیرها به صورت زیر تعریف روند بوده و سا متغیر Tمتغیر مورد نظر و  Ytدر روابط مذکور 
 :شوند می

DU=اگر ١ t > = TB+صورت   ، در غیر این١DU= ٠ 
DTB=اگر ١ t = TB+صورت   ، در غیر این١DTB= ٠ 

DT=اگر ١ t >TBصورت   ، در غیر اینDT= ٠ 
DT*=T-TB اگر t >TB+صورت   ، در غیر این١ DT*= ٠ 

 .استاختاری متغیر مورد نظر بیانگر سال شکست س TBکه در آن، 
 :شوند های زیر در نظر گرفته می الگوهای فوق به ترتیب برای حالت

 . را تغییر دهدأهای ساختاری،  فقط عرض از مبد شکست .1

 . فقط شیب متغیر را تغییر دهد،های ساختاری شکست .2

 .  و هم شیب را تغییر دهدأرض از مبدعهای ساختاری، هم  شکست .3

 به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شود، آماره پرون همان آماره ∆Ytنانچه در روابط مذکور چ

tاستیودنت مربوط به ضریب Λ

γ )Λ

γ  t (در صورتی که . استYtه در نظر گرفته ت به عنوان متغیر وابس

 استیودنتtشود، آماره پرون، 
Λ

γ -1 آماره که از تقسیمباشد می  t ضریب 
Λ

γ  به انحراف معیار آن 
باید )  ریشه واحددوجو(پس از محاسبه آماره پرون، برای قبول یا رد فرضیه صفر . قابل محاسبه است

نسبت  (λین جدول بر اساس مقادیر ا. مقدار آماره مذکور با مقادیر بحرانی جدول پرون مقایسه شود
) سطح اطمینان آماری(و سطح اهمیت آزمون ) تعداد مشاهدات قبل از نقطه شکست به کل مشاهدات

 .کند تغییر می
ها از اهمیت بیشتری برخوردارند،   و پرون نسبت به سایر روشADFهای  توجه به اینکه آزمون با

نتایج  . گزارش شده است2 و 1 های ره آنها به طور جداگانه در جدولجزئیات مربوط به برآورد آما
دهد که تمامی متغیرهای اصلی مورد استفاده در معادالت نرخ  نشان می های مذکور حاصل از آزمون
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با وجود این بر . برخوردارند [(١)I]ی واقعی ارز و صادرات غیرنفتی، غیرساکن بوده و از درجه تجمع
 و تولید ناخالص داخلی )TOT( غیرساکن بودن متغیرهای نرخ مبادله تجاری اساس آزمون پرون،
 .دارد نسبت به سایر متغیرها درصد اطمینان کمتری )GDPM(واقعی به قیمت بازار 

 
  آزمون دیکی فولر برای متغیرهای اصلی.1جدول

 نتیجه
 مقادیر بحرانی

      1                  %5              %10    % 
 متغیر سطح ADF ره آما

 LREERBM -1/2 -2/4 -5/3 -2/3 غیرساکن

 DLREERBM -9/3 -6/3 -9/2 -6/2 ساکن

 LREEROM -5/2 -2/4 -5/3 -2/3 غیرساکن

 DLREEROM -4/6 -6/3 -9/2 -6/2 ساکن

 LGDPM۶١ -1/2 -2/4 -5/3 -2/3 غیرساکن

 DLGDPM۶١ -9/2 -6/3 -9/2 -6/2 ساکن

 LTOT۶١ -3/2 -2/4 -5/3 -2/3 غیرساکن

 DLTOT۶١ -9/3 -6/3 -9/2 -6/2 ساکن

 LOER -6/1 -2/4 -5/3 -2/3 غیرساکن

 DLOER -2/3 -6/3 -9/2 -6/2 ساکن

 LCLOSE -4/2 -2/4 -5/3 -2/3 غیرساکن

 DLCLOSE -8/4 -6/3 -9/2 -6/2 ساکن

 LEXCR -4/1 -2/4 -5/3 -2/3 غیرساکن

 DLEXCR -5/3 -6/3 -9/2 -6/2 ساکن

 LXNOD -7/2 -2/4 -5/3 -2/3 ساکنغیر

 DLXNOD -7/4 -6/3 -9/2 -6/2 ساکن

 LCPI۶١ -4/2 -2/4 -5/3 -2/3 غیرساکن

 DLCPI۶١ -6/3 -2/4 -5/3 -2/3 ساکن
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  برای متغیرهای اصلی آزمون پرون.2جدول
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 LEXCR LCPI۶١ LREERBM LGDPM۶١ LOER LIMTD LIMCAPD LXNOD LTOT۶١ پارامتر متغیر

n 39 39 39 40 39 39 41 40 39 

k 0 1 1 0 1 1 1 2 1 

λ 75/0 46/0 78/0 72/0 6/0 73/0 4/0 82/0 75/0 

µ̂ 88/0 57/2 53/1 4/1 6/2 16/2 43 03/0 37/0- 

µ̂t 12/2 68/3 17/3 82/2 3/4 88/2 54 3/1 9/1- 

α̂ 01/0 08/0 04/0 02/0 0/30 002/0 04/0 01/0 01/0 

α̂t 15/2 08/4 16/3 13/2 24/0 64/0 24 7/2 8/1 

β̂ 3/89- 5/108 03/23 63/80 8/86 46/75 74/0 01/0 24/0- 

β̂t 2/2- 86/3 24/0 01/2 8/3 37/2 93 4/0 1/2 - 

d̂ 3/0 06/0- 13/0- 36/0- 01/0- 18/0- 40 1/0- 07/0 

d̂t 05/1 31/0- 27/0- 3/1- 06/0- 86/0- 77/0 9/1- 44/0 

δ̂ 06/0 08/0- 01/0- 05/0- 06/0- 05/0- 03/0- - - 

δ̂t 2/2 86/3- 25/0- 01/2- 8/3- 36/2- 9/3- - - 

γ̂ 21/0- 42/0- 32/0- 27/0- 7/0- 39/0- 4/0- 05/0- 28/0- 

γ̂t 2/2- 75/3- 22/3- 68/2- 2/4- 9/2- 4/4- 4/2- 5/2- 
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 های ریشه واحد برای متغیرهای اصلی  نتایج آزمون. 3جدول

 :است تعریف متغیرها به شکل زیر 

REERBM 
موزون تجاری، نرخ ارز (ثر واقعی ارزؤنرخ م

 )1361=100(سطح قیمت داخلی CPI۶١ )بازار آزاد

REEROM 
موزون تجاری، نرخ ارز (ثر واقعی ارزؤنرخ م
 نسبت مانده اعتبارات داخلی به تولید EXCR )رسمی

GDPM۶١ 
تولید ناخالص داخلی وافعی به قیمت 

 )1361=100(بازار
XNOD دالر) (کاال و خدمات(صادرات غیرنفتی( 

LTOT۶١ 
 نسبت [) 1361=100(رابطه مبادله تجاری 

 ]ی به وارداتیکاالهای صادرات قیمت شاخص
CLOSE 

نسبت مالیات بر واردات (وارداتی  محدودیت
 )به کل واردات کاال

OER  دالر بر حسب ریال(نرخ رسمی ارز( IMTD  واردات کاال و خدمات)دالر( 

IMCAPD دالر(ای  واردات سرمایه( DUM۵٧۶٧ 
 مساوی 1367تا 1357 ۀدور( یزمتغیر مجا

 )ها صفر ، بقیه سالبا یک

 متغیر
  نتیجه

 نمودار

  نتیجه
 ACFآزمون

 نتیجه
 ADFآزمون 

  نتیجه
 Perronآزمون

نهایی  نتیجه
 درجه تجمعی

LREERBM غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن[I(١)] 

 

LREEROM غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن[I(١)] 

 

LGDPM۶غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن ١[I(١)] 

 

LTOT۶غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن ١[I(١)] 

 

LOER غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن[I(١)] 

 

LCLOSE غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن[I(١)] 

 

LEXCR غیرساکن ساکنغیر غیرساکن غیرساکن غیرساکن[I(١)] 

 

LXNOD غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن[I(١)] 

 

LCPI۶غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن غیرساکن ١[I(١)] 
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 تجمعی مون هم آز.4-2
نتایج حاصل از آزمون هم تجمعی برای الگوهای صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز به شرح ذیل 

 :است
دهد که دو بردار  تجمعی نشان می های مربوط به تعداد بردارهای هم  آزمون. صادرات غیرنفتی)الف
ری، موزون تجا( واقعی ارز ثرؤتجمعی بین متغیرهای صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ م هم

 از طرفی، با در نظر گرفتن .فروشی و رابطه مبادله تجاری، وجود دارد ، شاخص قیمت خرده)بازار آزاد
نظر  روابط نظری حاکم بر الگوی صادرات غیرنفتی و نیز تحلیل حساسیت هر یک از بردارهای مورد

از . تر است دوم نسبت به بردار اول مناسبتوان نتیجه گرفت که بردار  های مختلف، می تکانهنسبت به 
رو، بردار دوم برای تبیین روابط بلندمدت بین متغیرهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته و در   این

 ).6 تا 4های  جدول(مانده این بردار تشکیل شده است نتیجه، مدل تصحیح خطا بر مبنای جمالت باقی
 

عی بر اساس الگوی صادرات و حداکثر تجم آزمون تعداد بردارهای هم. 4ل جدو

 *مقادیر ویژه

 مقدار بحرانی
 Maxλ 95% 90%آماره  فرضیه مقابل فرضیه صفر

r =٠ r =١ 7/56 6/33 31 

r<=١ r =٢ 7/39 4/27 25 

r<=٢ r =٣ 6/19 1/21 19 

r<=٣ r =۴ 3 9/41 13 

r<=۴ r =۵ 6/1 1/8 5/6 

     * Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix. 
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 *ثیرأدیر تاتجمعی بر اساس الگوی صادرات و مق  آزمون تعداد بردارهای هم.5جدول
 Traceλ 95% 90%آماره  فرضیه مقابل فرضیه صفر مقدار بحرانی

r=٠ r>=١ 5/120 5/70 2/66 

r<=١ r>=٢ 8/63 9/48 7/45 

r<=٢ r>=٣ 1/24 5/31 8/28 

r<=٣ r>=۴ 5/4 9/17 8/19 

r<=۴ r=۵ 6/1 1/8 5/6 

   * Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix.    
 

تجمعی بر اساس الگوی صادرات، با استفاده از   آزمون تعداد بردارهای هم.6 جدول
 معیار انتخاب مدل

 رتبه
 آماره

 نمایی حداکثر درست
 معیار

 *اطالعات آکاییک
 معیار

 **شوارز بیزین
 معیار

 ***کویین-حنان
r=٠ 3/148 3/138 8/129 2/135 

r=١ 7/176 7/157 4/141 7/151 

r=٢ 5/196 5/170 2/148 4/162 
r=٣ 3/206 3/175 7/148 6/165 

r=۴ 8/207 8/173 6/144 2/163 
r=۵ 6/208 6/173 6/143 6/162 

* Akaike Information Criterion 
** Schwarz Baysian Criterion 
*** Hnnan-Quinn Criterion 

 

 آزمون تعيين تعداد بردار هم تجمعي بر اساس الگوي نرخ واقعي ارز بيانگر اين . نرخ واقعي ارز)ب
، رابطه )آزاد ارموزون تجاري، باز(ثر واقعي ارز ؤاست كه يك بردار هم تجمعي بين متغيرهاي نرخ م

مبادله تجاري، محدوديت وارداتي، نسبت مانده اعتبارات سيستم بانكي به بخش دولتي و غيردولتي به 
 ).۹ تا ۷ هاي جدول(توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص داخلي واقعي، نرخ رسمي ارز، وجود دارد 
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اقعی ارز و ثر وؤتجمعی براساس الگوی نرخ م آزمون تعداد بردارهای هم. 7جدول
 *حداکثر مقادیر ویژه

 مقدار بحرانی
 Maxλ 95% 90%آماره  فرضیه مقابل فرضیه صفر

r=٠ r=١ ۵١/٢ ۴٣/۶ ۴٠/٨ 

r<=١ r=٣ ٢۴/٣ ٣٧/٩ ٢۵ 

r<=٢ r=٢١ ٣/۶ ٢٩/١ ٣١/٨ 

r<=٣ r=۴ ١٢/۴ ٢۵/۴ ٢٣/١ 

r<=۴ r=۵ ۶/۴ ١٧/٢ ١٩/٢ 

* Cointegration LR Test Based on Maximal Eigenvalue of the Stochastic Matrix. 
 
 
 

ثر واقعی ارز و ؤتجمعی براساس الگوی نرخ م  آزمون تعداد بردارهای هم.8 جدول
 *ثیرأمقادیر ت

 مقدار بحرانی
 Traceλ 95% 90%آماره  فرضیه مقابل فرضیه صفر

r=٠ r>=١١ ١٣١/٢ ١۵/١١٠ ٩/۶ 

r<=١ r>=٨٢/٩ ٨٧/٢ ٨٠ ٢ 

r<=٢ r>=٣ ۴۵/٨ ۶٣ ۵٩/٢ 

r<=٣ r>=۴ ٢۴/٢ ۴٣٩/٣ ٢/٣ 

r<=۴ r>=۵ ٢ ١١/٨۵/٢٣/١ ٨ 

* Cointegration LR Test Based on Trace of the Stochastic Matrix. 
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ثر واقعی ارز، با ؤم تجمعی بر اساس الگوی نرخ بردارهای هم  آزمون تعداد.9 جدول
 دلاستفاده از معیار انتخاب م

 آماره رتبه
حداکثر درستنمایی

 معیار
 *اطالعات آکاییک

 معیار
 **شوارز بیزین

 معیار
 ***کویین-حنان

r=١٠١/٣ ٩٨/٢ ١٠٣/١ ١٠٩/١ ٠ 
r=١٣ ١۴/١١ ٧۶/١١١ ١٠٢ ٧/۵ 
r=١ ٢۵١١ ١٠٠/٩ ١٢٣/٨ ١/٨۵/۶ 
r=١ ٣۶٢/۶ ١٢۶/۶ ١١ ٩٧/١۶/١ 

4r= ١۶١٢ ٨/٨۶/٩٢ ٨/۴ ١١۴/۶ 

5r= ١٢ ١٧٢۶ ١١٢ ٨٨/٣/۶ 

r=۶ ١٧۴/١٢ ٧۶/٨٧ ٧/۴ ١١٢/٧ 
* Akaike Information Criterion       
** Schwarz Baysian Criterion 
*** Hnnan-Quinn Criterion 
 

  تفسیر نتایج آزمون هم تجمعی.4-3
، حاکی از وجود رابطه 1380-1338آزمون هم تجمعی با استفاده از روش یوهانسن، طی دوره 

صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ واقعی ارز، شاخص قیمت بلندمدت بین متغیرهای 
)  10بردار دوم در جدول( تجمعی منتخب ضرایب بردار هم. استفروشی و نرخ مبادله تجاری  خرده

دهد که رابطه متغیر صادرات غیرنفتی با متغیرهای تولید و نرخ واقعی ارز، مثبت و متغیرهای  نشان می
دهد که متغیرهای نرخ واقعی ارز و  مقایسه مذکور نشان می. له تجاری، منفی استقیمت و رابطه مباد

به طوری که با افزایش یک درصدی . ندهستترین عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی  تولید مهم
.  درصد افزایش یابد6مدت بیش از ود میزان صادرات غیرنفتی در بلندر نرخ واقعی ارز و تولید انتظار می

  درصد برآورد -8/1 و -2 مذکور برای متغیرهای قیمت و رابطه مبادله به ترتیب   یاهحالی که اثردر 
این ضرایب بیانگر کشش پذیری صادرات غیرنفتی نسبت به تمامی متغیرهای مذکور در . شده است

 . باشد بلندمدت می
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 نرخ واقعی ارز با آزمون هم تجمعی بر اساس الگوی نرخ واقعی ارز بیانگر این است که رابطه
 ،براساس این نتایج). 11 جدول(تمامی متغیرهای الگو به استثنای شاخص مانده اعتبارات، منفی است 

نتایج این آزمون . باشد مدت میکننده نرخ واقعی ارز در بلند ترین عامل تعیین تولید ناخالص داخلی مهم
ثیر مثبت متغیر مانده  اعتبارات أت. ندهستدهد که تمامی متغیرها دارای عالمت مورد انتظار  نشان می

توان به عملکرد آن در جهت تعدیل تورم و افزایش نسبی قیمت کاالهای  بر نرخ واقعی ارز را می
 .تجاری نسبت داد

 
 *تجمعی برآورد شده براساس الگوی صادرات غیرنفتی  بردارهای هم.10جدول 

 بردار دوم بردار اول متغیر

LXNOD ٠/٢۵٠/٠٩ (١/٠٠٠-) ٢۶ (-١/٠٠٠) 
LGDPM۶١ -٠- (١/١٣٧) ٠/٢٨٧/۵٨٣ (۶/٠٨۵) 
LREERBM ٠/٠۶٠- (٠/٢٧٢-) ٩/۵٨٣ (۶/٠٩٣) 
LCPI۶١ -٠/٠۶۵ (٠/٢۵۶) ٠/١٩۵ (-٢/٠۴٠) 
LTOT۶١ ٠/١۴۵ (-٠/۵٧۴) ٠/١٧۴ (-١/٨٢٠) 

 .ندهست اعداد داخل پرانتز بیانگر مقادیر نرمال شده *      
 

 *ثر واقعی ارزؤ برآورد شده بر اساس الگوی نرخ م بردارهای هم تجمعی.11جدول 

 بردار اول متغیر

LREERBM -٠/۶(١/٠٠٠-) ٧٢ 
LTOT۶١ -(٠/٢٧٨-) ٠/١٨٧ 
LCLOSE -٠/۴۴٣ (-٠/۶۵٩) 
LEXCR ٠/۴۵۶ (٠/۶٨٠) 
LGDPM۶١ -٠/٩٨۶ (-١/۴۶٩) 
LOER -٠/٠۴۶ (-٠/٠۶٩) 
TREND ٠/٠۶(٠/٠٩١) ١ 

 .ندهستر مقادیر نرمال شده  اعداد داخل پرانتز بیانگ*      
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  الگوی تصحیح خطا.4-4
مدت مورد بررسی  این الگو در واقع نقش تعادلی و بلندمدت متغیرها را در تعدیل نوسانات کوتاه

با توجه به وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در الگوهای صادرات غیرنفتی و نرخ . دهد قرار می
غیرها از طریق تشکیل الگوی تصحیح خطا مورد بررسی مدت مت واقعی ارز، رفتار پویای کوتاه

 .قرار گرفته است
دهد که   نشان مینتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا برای متغیر صادرات غیرنفتی

 دارای عالمت مورد انتظار بوده و در سطح اطمینان باالیی [(١-)ECM] مدتضریب تعدیل بلند
 درصد عدم تعادل توسط 25دهد که حدود  ر نشان میضریب مذکو). 12 جدول( استدار  معنی

ماند که به جریانات عدم تعادلی  خود سیستم قابل تعدیل بوده و بقیه آن بدون تعدیل باقی می
های مناسب برای تعدیل کامل سیستم،  از این رو، اتخاذ سیاست. گردد های قبل افزوده می دوره

صحیح خطا، متغیرهای تولید، رابطه مبادله از طرفی براساس الگوی ت. اجتناب ناپذیر است
کننده صادرات غیرنفتی در  ترین عوامل تعیین مهماز تجاری و صادرات با یک وقفه زمانی 

ای در مورد متغیرهای نرخ واقعی ارز و قیمت قابل استنباط  اما چنین نتیجه. ندهستمدت  کوتاه
 . نیست

دهد که ضریب تعدیل  رز نشان میرای متغیر نرخ واقعی انتایج الگوی تصحیح خطا ب
). 13جدول( دار است بلندمدت از عالمت مورد انتظار برخوردار بوده و به لحاظ آماری معنی

م تعادل توسط خود سیستم تعدیل  درصد عد60ضریب مذکور حاکی از آن است که حدود 
. ارناپذیر استاری برای تعدیل نرخ واقعی ارز انکزبنابراین از این حیث نیز، سیاستگ. شود می
دهد که وضعیت نرخ واقعی ارز در دوره قبل، تولید ناخالص  تایج برآورد الگوی مذکور نشان مین

ثر بر نرخ واقعی ارز در ؤترین عوامل م داخلی، مانده اعتبارات و رابطه مبادله تجاری از مهم
 . ندهستمدت  کوتاه
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  الگوی تصحیح خطا برای متغیر صادرات غیرنفتی.12جدول 
 متغیر ضریب متغیر tماره آ

-٢/۴١- ٨/۶٧ Intercept
٩/۶٠ ١/۶٣ DLXNOD(-١)
-٠/١٢- ٠/٧٨ dLREERBM
٢/٨۴ ٠/۵۴ dLGDPM۶١
٠/٢ ٢/٣٢۶ dLTOT۶١
-٠/١- ٢/٣٩۵ DUM۵٧۶٨
-٢/۵٠/٢- ٢۴ ECM(-١)

 DW=٢/٣ R٠=٢/۶٧ 
 

 ثر واقعی ارزؤ الگوی تصحیح خطا برای متغیر نرخ م.13جدول
 متغیر ب متغیرضری tآماره 

-۴/٣- ٧٩۶/۶٣ Intercept
٠/١٨ ٢/٠٢ dLREERBM (-١)
-۴/١/٠٨- ٨٣ dLGDPM۶١
-١/۶٠/٢- ١۵ dLEXCR
٠/٣٠ ٣/١٠ dLTOT۶١
-۴/١۶ -٠/٠٠۴ TREND
-۵/۴٠- ٢/۶٢ ECM(-١)

 DW=١/٩۵ R٠/٧٨=٢ 
 
 های مختلف تکانهتجمعی نسبت به  حساسیت بردارهای هم. 4-5

دار بودن  تجمعی و یا ارزیابی معنی ترین بردار هم مول برای انتخاب مناسبهای مع یکی از روش
های وارده بر سایر   تکانهبردارهای انتخاب شده، بررسی حساسیت این بردارها نسبت به 

برای این منظور به هر یک از متغیرهای سیستم، یک تغییر ناگهانی . استمتغیرهای درونزا 
دار هم تجمعی مورد العمل بر وارد شده، سپس عکس) ف معیارمعموالً به اندازه یک انحرا(

  .گرفته استبررسی قرار 
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ثر واقعی ؤ به میزان یک انحراف معیار در متغیرهای نرخ متکانهنتایج حاصل از وارد کردن 
ارز، صادرات غیرنفتی، تولید، قیمت و رابطه مبادله تجاری، براساس الگوی صادرات غیرنفتی 

تجمعی، از پایداری الزم برخوردار بوده و پس از تغییر در دوره  هر دو بردار همدهد که  نشان می
های دو بردار مورد  العمل  عکسۀ مقایس،از طرفی. گردند کوتاهی، دوباره به حالت تعادل باز می

لذا از این حیث . رسد تر از بردار اول به حالت تعادل می دهد که بردار دوم سریع نظر، نشان می
 ).5 تا 1نمودارهای (گیرد  یید قرار میأخاب بردار دوم به عنوان بردار اصلی مورد تنیز انت

 
 ثر واقعی ارزؤ نرخ متکانه عکس العمل بردارهای هم تجمعی نسبت به .1نمودار 

 
 

 

  صادرات غیرنفتیتکانهالعمل بردارهای هم تجمعی نسبت به  عکس. 2نمودار 

 

  Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock
in the equation for LREERBM

 CV١ 
 

 CV٢ 
 

Horizon

-٠٫٠٢ 
٠٫٠٠ 
٠٫٠٢ 
٠٫٠۴ 
٠٫٠۶ 
٠٫٠٨ 
٠٫١٠ 

٠ ۵ ١ ١٠۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠

   Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock 
in the equation for LXNOD

 CV١ 
  

 CV٢ 
  

Horizon

-٠٫٠١ 
-٠٫٠٢ 
-٠٫٠٣ 
-٠٫٠۴ 
-٠٫٠۵ 

٠٫٠٠ 
٠٫٠١ 
٠٫٠٢ 
٠٫٠٣ 
٠٫٠۴ 
٠٫٠۵ 

٠ ۵ ١ ١٠۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠
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Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock 
in the equation for LTOT۶١ 

 CV١ 
 

 CV٢ 
 -٠٫٠١ 

-٠٫٠٢ 

٠٫٠٠ 
٠٫٠١ 
٠٫٠٢ 
٠٫٠٣ 
٠٫٠۴ 

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠

Horizon 

  تولید ناخالص داخلیتکانهتجمعی نسبت به  العمل بردارهای هم عکس. 3نمودار 

 
  شاخص قیمت خرده فروشیتکانهتجمعی نسبت به  العمل بردارهای هم عکس. 4نمودار 

 
  رابطه مبادله تجاریتکانهتجمعی نسبت به  دارهای همالعمل بر  عکس.5نمودار 

  Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock 
in the equation for LCPI۶١

 CV١ 
 

 CV٢ 
 

Horizon

-٠.٠٠۵ 
-٠٫٠١٠ 
-٠٫٠١۵ 
-٠٫٠٢٠ 

٠٫٠٠٠ 
٠٫٠٠۵ 

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠

  Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock 
in the equation for LGDPM۶١

 CV١ 
 

 CV٢ 
 

Horizon

-٠٫٠٠۵ 
-٠٫٠١٠ 
-٠٫٠١۵ 
-٠٫٠٢٠ 
-٠٫٠٢۵ 

٠٫٠٠٠ 
٠٫٠٠۵ 
٠٫٠١٠ 
٠٫٠١۵ 
٠.٠٢٠ 
٠٫٠٢۵ 
٠٫٠٣٠ 

٠ ۵ ١ ١٠۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠
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 به میزان یک انحراف معیار در متغیرهای نرخ تکانههمچنین نتایج حاصل از وارد کردن 
ثر واقعی ارز، رابطه مبادله تجاری، محدودیت وارداتی، مانده اعتبارات داخلی، تولید ناخالص ؤم

 ارز بیانگر این است که بردار ثر واقعیؤاساس الگوی نرخ م داخلی و نرخ رسمی ارز بر
به سرعت به حالت تعادل بر تجمعی در نظر گرفته شده، پس از تغییر در دوره کوتاهی،  هم
تجمعی با  ه تغییرات اولیه در نمودارهای همذکر است کشایان ). 11 تا 6نمودارهای (گردد  می

 .وهای مختلف، سازگاری داردضرایب برآورد شده برای هر یک از متغیرهای درونزا در الگ
 
 

 ثر واقعی ارزؤ نرخ متکانهالعمل بردار هم تجمعی نسبت به  عکس. 6نمودار 

 
  رابطه مبادله تجاریتکانهتجمعی نسبت به  عکس العمل بردار هم. 7نمودار 

 

  Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock 
in the equation for LREERBM

 CV١ 
  

Horizon

-٠٫٠١ 
-٠٫٠٢ 
-٠٫٠٣ 
-٠٫٠۴ 
-٠٫٠۵ 

٠٫٠٠ 

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠

  Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock 
in the equation for LTOT۶١

 CV١ 
  

Horizon

-٠٫٠۵ 

-٠٫١٠ 

-٠٫١۵ 

٠٫٠٠ 

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠
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  محدودیت وارداتیتکانهالعمل بردار هم تجمعی نسبت به  عکس .8نمودار                

 
  مانده اعتبارات داخلیتکانهتجمعی نسبت به   عکس العمل بردار هم.9نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock
in the equation for LCLOSE

 CV١ 
  

Horizon

-٠٫٠٢ 
-٠٫٠۴ 
-٠٫٠۶ 
-٠٫٠٨ 
-٠٫١٠ 

٠٫٠٠ 

٠ ۵ ١ ١٠۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠

  Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock 
in the equation for LEXCR

 CV١ 
  

Horizon

٠٫٠٠ 

٠٫٠٢ 

٠٫٠۴ 

٠٫٠۶ 

٠٫٠٨ 

٠ ۵ ١ ١٠۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠
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  تولید ناخالص داخلیتکانهتجمعی نسبت به  العمل بردار هم  عکس.10نمودار 

 
  نرخ رسمی ارزتکانهتجمعی نسبت به  العمل بردار هم  عکس.11نمودار 

 
  عملکردهای پویایی کوتاه مدت.4-6

 و تجزیه 1العمل آنی مدت معموالً از طریق توابع عکس تجمعی، تحلیل پویایی کوتاه در روش هم
 .شود  انجام می2واریانس

                                                 
١. Impulse Response Function 
٢.Variance Decomposition 

  Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock 
in the equation for LGDPM۶١

 CV١ 
  

Horizon

-٠٫٠١ 
-٠٫٠٢ 
-٠٫٠٣ 
-٠٫٠۴ 
-٠٫٠۵ 
-٠٫٠۶ 

٠٫٠٠ 

٠ ۵ ١ ١٠۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠

   Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock 
in the equation for LOER

 CV١ 
  

Horizon

-٠٫٠٠۵ 

-٠٫٠١٠ 

-٠٫٠١۵ 

٠٫٠٠٠ 

٠ ۵ ١ ١٠۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠
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 العمل آنی  توابع عکس.4-6-1 
تجمعی و الگوی  های معمول برای تکمیل تفسیر نتایج حاصل از برآورد بردارهای هم یکی از روش

در این روش در یک زمان مشخص، به هر یک . العمل آنی است تصحیح خطا، استفاده از توابع عکس
العمل سایر متغیرها   د شده و سپس عکس وارتکانهاز متغیرهای درونزا به میزان یک انحراف معیار، 

 .شود نسبت به آن سنجیده می
 براساس الگوی t=۰ به میزان یک انحراف معیار در زمان تکانهنتایج حاصل از وارد کردن 

ثر واقعی ؤالعمل صادرات غیرنفتی نسبت به متغیرهای نرخ م دهد که عکس صادرات غیرنفتی نشان می
همچنین توابع .  به متغیرهای قیمت و رابطه مبادله تجاری، کاهشی استارز و تولید، افزایشی و نسبت

ثر واقعی ارز ؤثیرپذیری مثبت متغیر نرخ مأثر واقعی ارز، بیانگر تؤالعمل آنی برای الگوی نرخ م عکس
ثیرپذیری منفی آن نسبت به متغیرهای رابطه مبادله تجاری، أنسبت به مانده اعتبارات داخلی و ت

 .استاتی، تولید و نرخ رسمی ارز محدودیت وارد
 

  تجزیه واریانس خطای پیش بینی.4-6-2
ثر واقعی ارز، ؤدهد که نرخ م ای متغیر صادرات غیرنفتی نشان میبینی بر تجزیه واریانس خطای پیش

براساس ). 12 نمودار( ندهستمدت  ؤثر بر صادرات غیرنفتی در کوتاهترین عوامل م قیمت و تولید مهم
شود، اما  مدت توسط خودش توضیح داده می تغییرات صادرات غیرنفتی در کوتاه منبع اصلی این معیار،
 توضیح صادرات ثر واقعی ارز، قیمت و تولید درؤمدت و بلندمدت، سهم متغیرهای نرخ م در میان

ر ثیر را بأبه عالوه رابطه مبادله تجاری نسبت به سایر متغیرها، کمترین ت. یابد غیرنفتی افزایش می
این نتایج برای الگوی نرخ واقعی ارز حاکی از آن است که متغیرهای . متغیر صادرات غیرنفتی دارد

ؤثر بر نرخ واقعی ارز در ترین عوامل م تولید، محدودیت وارداتی و مانده اعتبارات به ترتیب مهم
عی ارز، بسیار ناچیز ثر واقؤثیر متغیر نرخ رسمی ارز بر متغیر نرخ مأبر این اساس، ت. ندهستمدت  کوتاه
 ).13 نمودار(باشد  می
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 بینی مربوط به متغیر صادرات غیر نفتی  تجزیه واریانس خطای پیش.12نمودار 

      Generalized Forecast Error Variance
Decomposition for variable LXNOD

 LXNOD        

 LGDPM۶١      

 LREERBM      

 LCPI۶١       

 LTOT۶١       

Horizon

٠٫٠
٠٫٢
٠٫۴
٠٫۶
٠٫٨
١٫٠

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠

 
 

 ثر واقعی ارزؤبینی مربوط به متغیر نرخ م  تجزیه واریانس خطای پیش.13نمودار

     Generalized Forecast Error Variance
Decomposition for variable LREERBM

 LREERBM      

 LTOT۶١       

 LCLOSE       

 LEXCR        

 LGDPM۶١      

 LOER         

Horizon

٠٫٠
٠٫٢
٠٫۴
٠٫۶
٠٫٨
١٫٠

٠ ۵ ١٠ ١۵ ٢٠ ٢۵ ٣٠ ٣۵ ۴٠ ۴۵ ۵٠

 
 

 اهگیری و پیشنهاد نتیجه .5

 :تبیین استنتایج اصلی این تحقیق به شرح زیر قابل 
ثر واقعی ارز بر مبنای ؤهای م دهد که نرخ  متغیرهای نرخ واقعی ارز نشان می جایگزینی)الف

های واقعی  ارز برای  در مقایسه با سایر نرخ) با استفاده از نرخ ارز بازار آزاد(موزون تجاری و صادرات 
 . تر است  آن بر صادرات غیرنفتی، مناسبهایتحلیل تغییرات نرخ رسمی ارز و اثر

 بررسی خواص متغیرهای سری زمانی در نظر گرفته شده در الگوهای صادرات غیرنفتی و نرخ )ب
لذا آزمون . ارز بیانگر این است که کلیه این متغیرها غیرساکن بوده و از درجه تجمعی واحد برخوردارند

 .گردد هم تجمعی، روش مناسبی برای تحلیل و برآورد الگوهای مذکور تلقی می
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 -از روش یوهانسن  با استفاده 1380-1340 برآورد الگوی صادرات غیرنفتی در دوره )ج
دهد که متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت و رابطه  لیوس نشان مییسوج

این نتایج . مدت است نفتی در بلندکننده صادرات غیر ترین عوامل تعیین مبادله تجاری به ترتیب مهم
ثیر متغیرهای أثیر متغیرهای تولید و نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی، مثبت و تأدهد که ت ان مینش

 . قیمت و رابطه مبادله تجاری بر آن منفی است

دهد که متغیرهای تولید، نسبت مانده  الگوی نرخ واقعی ارز نشان می نتایج حاصل از برآورد )د
، محدودیت وارداتی، رابطه مبادله تجاری و نرخ رسمی ارز اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی

. استدر بلندمدت )  بازار آزاد–موزون تجاری (ثر واقعی ارز ؤثر بر نرخ مؤترین عوامل م ترتیب مهم به
ثیر أدهد که به استثنای متغیر مانده اعتبارات، سایر متغیرها بر نرخ واقعی ارز ت این نتایج نشان می

 .منفی دارند

های  دهد که سیاست ؤثر واقعی ارز نشان میبر متغیر نرخ م) اسمی(ثیر منفی نرخ رسمی ارز أ ت)هـ
گردد بلکه،  جر به افزایش صادرات غیرنفتی نمیتعدیل از طریق کاهش ارزش پول داخلی، نه تنها من
و های مناسب پولی   اتخاذ سیاست،از این رو. به دلیل افزایش تورم ممکن است آن را کاهش دهد

های تعدیل از طریق کاهش ارزش  مالی در جهت کاهش تورم، به منظور دستیابی به اهداف سیاست
 .پول داخلی از جمله توسعه صادرات غیرنفتی، اجتناب ناپذیر است

 24دهد که تنها  ای متغیر صادرات غیرنفتی نشان می نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا بر)و
این رقم برای . شود یک دوره توسط خود سیستم تعدیل میاز درصد عدم تعادل در هر دوره، پس 

های  اریزنتایج مذکور بیانگر ضرورت سیاستگ.  درصد برآورد شده است62ثر واقعی ارز، ؤمتغیر نرخ م
 .استمناسب برای مقابله با تغییرات نامطلوب بخش صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز 

ثر ؤدهد که نرخ م متغیر صادرات غیرنفتی نشان میای بینی بر  واریانس خطای پیش تجزیه)ز
براساس این . ندهستمدت  ؤثر بر صادرات غیرنفتی در کوتاهترین عوامل م واقعی ارز، قیمت و تولید مهم

شود، اما در  مدت توسط خودش توضیح داده می معیار، منبع اصلی تغییرات صادرات غیرنفتی در کوتاه
 توضیح صادرات غیرنفتی ثر واقعی ارز، قیمت و تولید درؤهای نرخ ممدت و بلندمدت، سهم متغیر میان

این نتایج برای الگوی نرخ واقعی ارز حاکی از آن است که متغیرهای تولید، . یابد افزایش می
ارز در ثر بر نرخ واقعی ؤترین عوامل م محدودیت وارداتی و مانده اعتبارات داخلی به ترتیب مهم
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ثر واقعی ارز، بسیار ناچیز ؤثیر متغیر نرخ رسمی ارز بر متغیر نرخ مأن اساس، تبر ای. ندهستمدت  کوتاه
 .است
داری بین صادرات  دهد که ارتباط مثبت و معنی  به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می)ح

های مناسب نرخ ارز در جهت تعدیل نرخ واقعی  لذا اتخاذ سیاست. غیرنفتی و نرخ واقعی ارز وجود دارد
تواند نقش بسزایی در افزایش ظرفیت آینده تولید و دستیابی به   به دلیل رونق صادرات غیرنفتی میارز،

 .رشد اقتصادی داشته باشد
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