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ـ تـوان ارا مناسبي مـي ) الگوي(درات غيرنفتي، چه مدل     ي ارزي و رشد صا    هاسياست ه ئ

"؟داد

دهد كـه   ه شده در اين مطالعه نشان مي      ئاراالگوي  ويژه  ه  هاي اين پژوهش، ب   يافته

) 1382-1338يهـا سـال (سپاري ارزي طي دورة مورد مطالعـه        چنانچه سياستِ پيمان  

ملكـرد واقعـي    نسـبت بـه ع   درصـد 31شد، مجموع صادرات غيرنفتي كشور اجرا نمي 

. يافتافزايش مي

آمد، ي مورد مطالعه به اجرا در ميهاسالك نرخي ارز طي تهمچنين، اگر سياست 

يافت كه نسبت  افزايش مي درصد44مجموع صادرات غير نفتي نسبت به رقم واقعي،         

.به صادرات غير نفتي، رقم قابل توجهي است

ضرورت و اهميت پژوهش. 1

نفتـي و افـزايش سـهم كشـور در تجـارت جهـاني و               به ويژه صادرات غيـر    امروزه رشد صادرات،    

المللي، كاهش وابستگي شديد اقتصاد به درآمدهاي ارزي به دسـت آمـده از فـروش          بازارهاي بين 

ترين وظيفـه مطـرح بـوده، و يكـي از     نفت و رهايي از اقتصاد تك محصولي نفت به عنوان فوري   

چگونگي تعيين نرخ ارز، اثر بسيار زيادي بر رشد صادرات          .شودهاي مهم اقتصادي تلقي مي    هدف

و ساير متغيرهاي اقتصادي دارد و به همين جهت مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفته است ولي در                

. اين مورد وحدت نظر وجود ندارد

برخي اعتقاد دارند كه افزايش نرخ برابـري ارز باعـث افـزايش صـادرات و كـاهش واردات و           

در حالي كه گروهي ديگر معتقدند كه نرخ ارز جزء متغيرهاي كليـدي             . گرددز تجاري مي  بهبود ترا 

اقتصاد است و افزايش آن منجر به تغيير ساير متغيرهاي اقتصادي همانند تـورم، توليـد ناخـالص                  

اي اما در غالب موارد، نحوة تغييراتِ ساير متغيرها به گونـه          . شودمي... داخلي، صادرات و واردات و    

.برددست آمده در زمينة افزايش صادرات و كاهش واردات را از بين ميست كه نتايج بها

در كشور ما نه تنها همين اختالف نظرها وجود دارد، بلكه به لحاظ قانونگـذاري نيـز ديـدگاه            

. شـود هايي در قـوانين مشـاهده مـي       هاي مورد بررسي وجود ندارد و تناقض      واحدي در طول سال   
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 دولـت مكلـف بـه    86ماده ) 3(اساس بند قانون برنامة سوم توسعه، در حالي كه بر      براي مثال در    

راهكارهاي اجرايي، دولت مكلـف اسـت       ) 11(فصل  ) 4(حفظ ارزش پول ملي است، بر اساس بند         

ي ارزي را به نحوي تنظيم نمايد كه نرخِ مؤثرِ حقيقي ارزِ صادراتي به سبب تورم داخلي       هاسياست

. كاهش نيابد

ن امر باعث اتخاذ سياست بر مبناي سعي و خطا و عدم ثبات سياستگذاري در اين زمينه                 همي

شده كه متغيرهاي كالن اقتصادي را به شدت تحت تـأثير قـرار داده و در عرصـة كـار، توليـد و                       

.هاي  منفي در پي داشته استهاي اقتصادي بازتابفعاليت

هـاي  هاي علمي، نظير مدل   ا استفاده از روش   ي ارزي ب  هاسياستبنابراين، تعيين ميزان تأثير     

، از بروز مشكالت ياد شـده پيشـگيري نمـوده، و چـارچوبي مشـخص                )علت و معلولي  (اقتصادي  

كند كه بر اثر استفاده از آن، ضمن هموار شدن راه براي رقابت صـحيح بـا سـاير كشـورها در          مي

.شودبازارهاي جهاني، زمينة رشد و توسعة كشور نيز فراهم مي

مباني نظري . 2

)رويكرد اقتصاد خرد (ها  كششة نظري.2-1

اين نظريه كه اثر نرخ ارز بر متغيرهاي كالن اقتصادي را از سـمت تقاضـاي كـل اقتصـاد مـورد                      

ترين تحليل در مورد سياست كاهش ارزش پول ملي باشـد كـه   شايد معروفدهد،  بررسي قرار مي  

 اين ديـدگاه   ).11،1983كروگر (كندياست را تحليل ميواكنش واردات و صادرات كشور به اين س    

 بـا   40مطـرح شـد و سـپس در دهـه           ) 1923 (32و مارشال ) 1920 (21ك بيكردي از سوي اولين بار   

).1992 ، 65كمپ (ي خود رسيديشكوفابه اوج) 1949 (54و متزلر) 1947 (43سونبـينـات راـطالعـم

1. Kuruger
2. Bickerdike
3. Marshal
4. Robinson 
5. Metzler
6. Kemp
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 تشـويق صـادرات و تحديـد واردات         ، اسمي ارز   افزايش نرخ  ةهدف اولي بر مبناي اين نظريه،     

شود كه به تبع آن شدن پول خارجي مي در واقع سياست كاهش ارزش پول ملي باعث گران   .است

) قيمـت داخلـي واردات كشـور خـارجي        (قيمت داخلي واردات افزايش و قيمت خـارجي صـادرات           

هاي ي، بستگي به كششهاي داخلواكنش حجم واردات دو كشور نسبت به قيمت   . يابدكاهش مي 

هاي مورد نظر بزرگ باشند، كاهش واردات و افزايش صادرات قابل مالحظه            اگر كشش . آنها دارد 

طور كلي اگـر مجمـوع ايـن دو كشـش           ه  ب. شودها مي خواهد بود كه منجر به بهبود تراز پرداخت       

شود كه به  ها مي تتر از يك باشد، سياست افزايش نرخ اسمي ارز منجر به بهبود تراز پرداخ             بزرگ

 لرنر برقرار باشد، اجراي     - در صورتي كه شرط مارشال     ،بنابراين.  لرنر معروف است   -شرط مارشال 

).1983كروگر، (ها اثر مثبت دارد تراز پرداختسياست كاهش ارزش پول ملي بر

هاي مطرح براي تحليل كاهشِ ارزش پـول ملـي،        ها، به عنوان يكي از ديدگاه     كششديدگاه  

).2000، 1دونا و ميوتي(ريزي شده است پايهفروض زير اساس بر 

 عامل اصلي تعيـين نـرخ ارز و  ،در بازار ارز  ،  )صادرات و واردات  (عرضه و تقاضاي ارز     −

. استت آن ناسانو

هاي ملي كه برحسـب پـول داخلـي          صادرات و تقاضاي واردات تنها به قيمت       ةعرض−

 متقاطع قيمتي بين بازارها ناديـده گرفتـه   هايشود، بستگي دارد و اثرميگيري  اندازه

.شده است

 تـورمي در    ياهـ در واقـع اثر   . نيسـت ها متأثر از افزايش نرخ اسـمي ارز         سطح قيمت −

 .اندرفته شدهگتحليل مذكور ناديده 

 حجم و تركيـب واردات، صـادرات        ،عبارت ديگر ه  ب. استصادرات از واردات مستقل     −

 .دهدأثير قرار نميتكشور را تحت 

 درآمدي و ظرفيت    اثرهاي به   ، كاهش ارزش پول   هايدر اين ديدگاه براي تحليل اثر     −

.شودهيچ توجهي نمي) نرخ بهره(توليدي و شرايط پولي 

1. Dunna  &  Mutti
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توجه بـه حجـم     اي كه بايد بر آن تأكيد نمود اين است كه،           با توجه به فروضِ ياد شده، نكته      

ول، حجـم   پ در اثر كاهش ارزش      ،ست چرا كه ممكن ا    .واردات و صادرات نيز بسيار ضروري است      

 از آنجا كه حجم واردات چندين برابر صادرات غيرنفتـي  اماواردات و صادرات هر دو كاهش يابند،    

 برابر حجم صـادرات  چهار حجم واردات 1379 تا 1375طور متوسط در كشور ما از سال    ه  ب (است

مـذكور الي كه هدف اصلي سياست  در حيابدميبهبود  كمي  ها  ، تراز پرداخت  )غير نفتي بوده است   

. استتشويق صادرات 

 جذبةنظري. 2-2

اين نظريه نيز اثر نرخ ارز بر متغيرهاي كالن اقتصادي را از سمت تقاضاي كـل اقتصـاد بررسـي                    

هـا معـادل اخـتالف      در اين ديدگاه تراز پرداخت    . كندكرده، و به رويكرد كالن اقتصادي توجه مي       

 براساس اين نظريه تنها هنگامي سياست       ،به عبارت ديگر  . داخلي است ميان توليد داخلي و جذب      

بيشـتر از جـذب     ) Y(شود كه افزايش توليد   ها مي كاهش ارزش پول موفق به بهبود تراز پرداخت       

 ) I( گـذاري و مخـارج سـرمايه  )G( مخارج دولـت   )C( مجموع مخارج مصرفي  ، يعنيداخلي

.باشد

: شده، به صورت زير استياد) رابطة(بيان رياضي مطلب 
Y= C+I+G+X-M 
X-M=Y- (C+I+G) 
∆ (X-M)= 
∆Y- ∆(C+I+G) 
IF: ∆y > ∆ (C+I+G) ∆(X-M) > 0

.هاستكه به مفهوم بهبود تراز پرداخت

)1،1995تيلور(:دهد، به صورت زير قابل تبيين استهاي اين ديدگاه را تشكيل ميفروضي كه پايه

1. Taylor M.P 
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مكن مزيراشود،  تورمي سياست كاهش ارزش پول ناديده گرفته ميياه اثر،در اين ديدگاه-

 درودهد نهاي نسبي رخ ها به حدي باشد كه اساساً تغييري در قيمتاست افزايش قيمت

. خواهد كردن آغازين اين الگوست، عمل ةها كه نقط ديدگاه كشش،اين صورت

ها اكنشو و ها كنشةتوان به درستي هم به همين دليل نميشودميفته گرنرخ بهره ناديده -

. دارا نشان د

كه  در حاليپردازد، اين ديدگاه صرفاً به حساب جاري مي،طور كه در ابتدا اشاره شدهمان-

هي به آن نشده د كه در اين ديدگاه هيچ توجوشها شامل حساب سرمايه نيز ميترازپرداخت

. است

ةها به واسطر وضعيت اشتغال كامل باشد، در اين ديدگاه و در ديدگاه كششاگر اقتصاد د-

اينكه امكان افزايش توليد وجود ندارد، انتقال مخارج رخ نداده و كانال تأثيرگذاري سياستِ

منجر سياست اين كند و اجراي ها از همان ابتدا عمل نميكاهش ارزش پول بر تراز پرداخت

. شودخلي مي و تغيير جذب دامبه تور

 پوليةنظري.2-3

اين نظريه نيز اثر نرخ ارز مانند نظريه جذب، اثر نرخ ارز بر متغيرهاي كالن اقتصادي را از سـمت          

ه در ـد كـ كـر رح ـبراي اولـين بـار مطـ   را  دگاه  ـاين دي )1950 (1دمي. كندتقاضاي كل بررسي مي   

از نظـر پوليـون، كسـري       . دادندش  گسترآن را   ) 1967 (3و ماندل ) 1960 (2ونـســ جان ،60ـةده

منجر به افـزايش تقاضـا   نيز  بيش از حد پول     ةعرض. است پول   ةتراز تجاري ناشي از اضافه عرض     

. شود ميبراي كاالها، خدمات و دارايي

 بيش از حـد پـول    ةها عرض  از آنجا كه از نظر پوليون تنها دليل كسري تراز پرداخت           ،بنابراين

).2000دونا و ميوتي، (است پول ة عرضز كاهشِ تنها راه حل آن نياست،

1. Mead
2. Jonson
3. Mandel
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 از نظر آنها بعد از اجراي سياست      زيرا ها در اقتصاد كاركرد ندارد     ديدگاه كشش  ،از نظر پوليون  

 درصـد افـزايش نـرخ اسـمي ارز افـزايش            ةها به انـداز   ها و هزينه   تمام قيمت  ،كاهش ارزش پول  

) در جهـت افزايشـي  (فتن تغييـرات نـرخ بهـره      در نظر نگـر    ةواسطه   جذب نيز ب   ةيابند و نظري  مي

. ها را نشان دهدتواند به درستي همة كنش و واكنشنمي

هـا   افزايش سطح عمومي قيمـت    سياست كاهش ارزش پول ملي،     ة نتيج ،براساس اين نظريه  

شود، اين شرايط در دو حالـت قابـل بررسـي           ، كه به تبع آن حجم واقعي پول كم مي         است) تورم(

:است

در اين صورت با افزايش تورم، حجم واقعي  كه ار پول با مازاد عرضه مواجه باشدباز

.شود رفع مي، پولي داردأها كه منششده و در نتيجه كسري تراز پرداختپول كم

ها، حجم واقعي پول در اين صورت با افزايش سطح قيمت كه بازار پول در تعادل باشد

، انحراف تراز است مقدار مطلوب داراياضاي واقعي پول شود و از آنجايي كه همواره تقكم مي

دادن آن به سطح شود كه عوامل اقتصادي به منظور سوقواقعي از سطح مطلوب آن باعث مي

احتكار پول موجب . مايند نمطلوب خود، تقاضاي اسمي پول را باال ببرند و يا اقدام به احتكار

 كل صعودي ة تحت شرايطي كه منحني عرضدر اقتصاد كاهش يابد وشود كه تقاضاي كلمي

. شودباشد، به توليد كمتر منجر مي

شود كه  هنگامي سياست كاهش ارزش پول ملي با شكست مواجه مي،براساس اين نظريه

 كسري تراز ، چرا كه طبق الگوي پولي. سياست پولي يا مالي انبساطي اجرا شود،متعاقب آن

. ها، منشأ پولي داردپرداخت

ها موفق نها هنگامي سياست كاهش ارزش پول در بهبود تراز پرداختري اينكه، تيادآو

،مثالراي ب. كند) انقباضي(شود كه بانك مركزي اقدام به اجراي سياست پولي مناسب مي

چاپ پول براي مالحظه در بودجه، بانك مركزي را هاي قابلها نبايد به منظور رفع كسريدولت

) . ميالدي2000ا و ميوتي، دون (تحت فشار بگذارند
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دربارة اين موضوع، موارد . اي كنيمدر اينجا الزم است به فروضِ مربوط به نظرية پولي اشاره

)11979رابينسون،: (توان برشمردزير را مي

. صادر كننده و وارد كنندهوجود توابع تقاضاي با ثبات براي پول در هر دو كشور-

 امكان ،هاي چسبنده هر چند كه در الگوي پولي با قيمت.خريدمي برابري قدرت يجود داو-

 هم در الگوي پولي با ، در بلندمدت،انحراف از برابري قدرت خريد در كوتاه مدت وجود دارد

هاي چسبنده، اين فرض جود دارد و پذير و هم در الگوي پولي با قيمتهاي انعطافقيمت

.بايد برقرار باشد

داخلي ها و نرخ برابري بهرة    رابري قيمت و دارايي مالي كه به مفهوم ب      تحرك كامل كااليي    -

ه، معـادل مقاديرجهـاني      داده شـد   ةنـرخ بهـر   ها و ، قيمت عبارت ديگر ه  يا ب . و خارجي است  

.ندهست

اثر افزايش نرخ اسمي ارز بر متغيرهاي كالن اقتصادي از سـمت عرضـه              . 2-4

)رويكرد هزينه (اقتصادكل

هاي تواند قيمت داخلي نهادهكاهش ارزش اسمي پول ميانان معتقدند كه برخي از اقتصادد

 به طرف چپ كلةاي وارداتي را افزايش دهد و موجب انتقال منحني عرضاي و واسطهسرمايه

 )2يوضعيت ركود تورمِ(شود ها و كاهش سطح توليد مي كه منجر به افزايش سطح قيمتبشود،

ها، گذاري شده باشند، افزايش سطح قيمتها شاخصسطح قيمتو يا اگر دستمزدهاي اسمي با 

شود تا دستمزدهاي اسمي نيز باال رود كه باز موجب ناشي از كاهش ارزش اسمي پول، موجب مي

ها  در نتيجه سطح توليد كاهش و سطح قيمتكه به چپ خواهد شد ه كلانتقال منحني عرض

.)1377،پدرام(يابد افزايش مي

1. Robinson
2. Inflationary Recession 
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احتمال موفقيت سياست كاهش ارزش پول بسيار كم بوده و در غالب تئورين، به عقيدة آنا

11هاها، اجراي اين سياست منجر به تورم، كاهش سطح توليد و بدترشدن وضعيت ترازپرداخت)نظريه(

:شوندياز اين سياست را به شرح زير متذكر مآثار ديگري آنان . شودمي

شود كه به تبع آن ها مي افزايش سطح قيمتاعمال سياست كاهش ارزش ريال منجر به-
 كاهش درآمد واقعي افراد قابل توجه ،در يك اقتصاد باز. شوددرآمد واقعي شهروندان كم مي

. است
 بازپرداخت قروض خارجي كه بر  پول داخلي، معادلپولبعد از اعمال سياست كاهش ارزش -

در واقع اصل وام و ميزان بهرة آن، . يابدحسب پول خارجي بايد بازپرداخت شود، افزايش مي
.يابد درصد افزايش نرخ اسمي ارز افزايش ميةبه انداز

ترين بدهكار برحسب پول خارجي  دولت بزرگ،)2در حال توسعه(2ان سومجهدر كشورهاي -
هاي خارجي بدهيپول داخلي با افزايش نرخ اسمي ارز، معادل . استبه كشورهاي ديگر 

هاي با افزايش هزينه. افزايش نرخ اسمي ارز افزايش خواهد يافتدولت با توجه به درصد 
ه شرط اصلي كي انقباضي هاسياست اتخاذ ،)هاي دولتخاطر افزايش بدهيه ب(دولت 

.گرددي غير ممكن مي، بسيار مشكل و يا حتاستپول موفقيت سياست كاهش ارزش 
پول خارجي بدهكار كساني كه بر حسب 3يل از اعمال سياست كاهش ارزش پول مبعد-

ةكنند، از سود سرمايداري ميكنند، اما كساني كه پول خارجي نگههستند ضرر مي
 را دارند، حجم مذكورسوداگراني كه انتظار اجراي سياست . شونداي برخوردار ميمالحظهقابل

از اجراي كنند، در نتيجه بعد داري ميبه شكل پول خارجي نگهزيادي از دارايي خود را
اي ز سود سرمايه قابل مالحظهاي آنها بر حسب پول داخلي سياست كاهش ارزش پول مل

. شوند اقتصاد متحمل ضرر ميهاية بخشحالي كه بقيگردند درمند ميبهره
تقسيم  تجاري و غير تجارية به دو دست،شده در داخلبا توجه به اينكه كاالهاي توليد

كاالهاي صادراتي جانشين ( قيمت كاالهاي تجاري ، مذكور بعد از اجراي سياست،شوندمي

1. Balance of Payments
2. Developing Countries
3. Home Currency
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خدمات بخش دولتي و يا ( قيمت كاالهاي غير تجاري ، در حالي كه.يابدافزايش مي) واردات

 به مفهوم افزايش درآمد واقعي  اينيابد كه افزايش نمي،)شوند ميصنايعي كه به شدت حمايت

 منجر به توزيع مجدد درآمد در اقتصاد ،يدهاين پد. استدر بخش اول و ايجاد ضرر در بخش دوم 

.  بلندمدتي را به همراه داردآثارد كه شومي

مطالعات انجام شده. 3

پيشينة پژوهش در جهان. 3-1

 محسن خان–الگوي گلداشتاين . 3-1-1

براي برآورد توابع عرضه و تقاضاي صادرات يك كاال هر كشور ترين الگوهايي كه يكي از معروف

 و محسن 1د، الگويي است كه موريس گلداشتاينبرر سيستم معادالت همزمان به كار ميبه طو

3.انددادهارائه آن را 2خان

4الگوي تعادلي

در اين الگو تقاضا براي صادرات يك كشور به صورت تابع نيمه لگاريتمي به شكل زير خواهد 

:بود

tYWlog2a+tPXWPX )/log(1a+0a= d
txlog

:كه در آن
dx =مقدار صادرات تقاضا شده

1. Morrise Goldstein 
2. Mohsin S.khan
3.  C. F: Morris Goldstein and Mohsin S.khan. The Supply and Demand for Exports: 
A Simultaneous Approach: Review Of Economic and Statistics (Cambridge 
Massachusetts) Vol.60, (May 1978), 275-86.
4. Equilibrium Model

)�(
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px =قيمت صادرات

PXW = هاي صادرات به طرفين تجاري كشورقيمتمتوسط وزني

YW =متوسط وزني درآمد واقعي طرفين تجاري كشور

 كشش 2a و 1aبه صورت لگاريتمي بيان شده، پارامترهاي ) 1(از آنجا كه معادله 

ها باال چون وقتي قيمت كاال( منفي1aرود كه  ميقيمتي و درآمدي تقاضا خواهند بود و انتظار

چون وقتي درآمد واقعي كشوري ( مثبت باشد2aو ) يابدرود تقاضا براي صادرات كاهش ميمي

).رودرود تقاضاي آن كشور براي كاالهاي صادراتي كشورهاي ديگر باال ميباال مي

گر عرضه براي صادرات يك كشور به صورت تابع نيمه لگاريتمي زير ارائه از طرف دي

:شودمي

0
tY2β+tPPX )/log(1β+0β = s

txlog

:كه در آن
sx =مقدار صادرات عرضه شده

px =قيمت صادرات

p = شاخص قيمت داخلي
0Y =لگاريتم شاخص ظرفيت توليدي داخل

راندازه نسبت قيمت كاالهاي چون ه( هر دو مثبت باشند 2β و 1βرود پارامترانتظار مي

و از ) يابدصادراتي به قيمت كاالهاي داخلي بيشتر شود عرضه كاالهاي صادراتي افزايش مي

طرف ديگر هر چقدر ظرفيت توليدي يك كشور افزايش يابد مقدار عرضه براي صادرات نيز 

).يابدافزايش مي

)�(
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نتايج تجربي 

ه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، انگلستان و الگوي مطرح شده براي هشت كشور بلژيك، فرانس

.اند برآورد شده1970-1955مريكا براي دوره زماني ااياالت متحده 

جز به(هاي قيمتي در تابع تقاضاي صادرات بر اساس نتايج به دست آمده، تمامي كشش

دار ا معنa=%5از نظر آماري در سطح وانتظار بودداراي عالمت منفي مورد) كشور ژاپن

دهندةتر از يك بوده كه اين امر نشانكشش قيمتي بزرگ)  مورد6(در اكثر موارد . هستند

. استهاي نسبيتغييرات قيمتحساسيت نسبتاً زياد تقاضاي صادرات به 

a=%1در تمامي موارد داراي عالمت مثبت مورد نظر بوده و در سطح درآمديهايكشش

.دار هستنداز نظر آماري معنا

شود كه معادالت تقاضاي صادرات به خوبي  مشخص مي2Rبا توجه به مقادير نسبتاً باالي 

.اندبرآورد شده

 بر اساس برآورد .تابع عرضه صادرات به دست آمده استبارة در عين حال نتايج مفيدي در

نظر بوده و در مورد هفت در تابع عرضه داراي عالمت مثبت مورد انجام شده ضريب صادرات 

نتايج حاصل از برآورد متغير ظرفيت توليدي .دار بوده استااز نظر آماري معن) جز ژاپنبه(كشور 

و در عين حال عاليم نيز با مباني ،دار بودن ضريب اين متغير در تمامي كشورها بودهان معنمبي 

.نظري هماهنگي دارند

 از نظر آماري a=%1متغير قيمت داخلي داراي عالمت مثبت مورد نظر بوده و در سطح 

تر بوده در كل نتايج حاصل از برآورد توابع عرضه در مقايسه با توابع تقاضا ضعيف. دار استمعنا

د امري معمول هاي صادراتي دارنكه اين موضوع براي توابعي كه سعي در توضيح رفتار قيمت

.است



10215مجله برنامه و بودجه، شماره 

 باندمطالعات . 3-2

بر اساس معادالتي است كه گلداشتاين و خان آن را به كاربرد 1معادالت عرضه و تقاضا كه باند

از منطقه كشور در حال Kآن را براي صادرات كاالي  و باندكردند استفاده از آن1978در سال 

.دست آوردبه  و نتيجه زير را ، مورد تخمين قراردادهRتوسعه 

ضرايب قيمتي تخمين زده شده در معادله تقاضا  داراي عالمت منفي مورد انتظار براي اكثر 

دار هستند به جز يك مورد در ساير  معناa=5%گروه كاالها بوده و از نظر آماري نيز در سطح 

العمل محدود تقاضاي  عكسدهندةمعادالت كشش قيمتي كمتر از واحد به دست آمده كه نشان

.مدت استها در كوتاهصادرات به تغييرات نسبي قيمت

هاي درآمدي تخمين زده شده داراي عالمت مثبت مورد نظر بوده و در سطح كشش

%5=aدار هستند از نظر آماري معنا .ن آن است كه صادرات نتايج به دست آمده مبي

مدت در كوتاه) ذايي، دخانيات و آشاميدني و مواد خام كشاورزيمواد غ(محصوالت كشاورزي 

در مقايسه با ساير كاالهاي صادراتي همچون (حساسيت كمي نسبت به نوسانات تقاضاي جهاني 

.دارند) هاي معدنيكاني

 عرضه در مجموع چندان قوي نيست، ضرايب به دست آمده ةنتايج به دست آمده براي معادل

از نظر .  شيب مثبت منفي عرضه استةدر برخي موارد مثبت بوده كه تأييدكنندبراي متغير قيمت 

 در حالي كه مقادير ، براي منطقه آسيا بهتر از ساير مناطق بوده استحاصلجغرافيايي نتايج 

در اين منطقه . ندرا ندارفريقا هم بزرگ هستند و هم عالمت مورد نظر امشابه براي منطقه 

60ةجر به كاهش قيمت واقعي توليد محصوالت غذايي در اواخر دهي سقف قيمت منهاسياست

در نتيجه توليد محصوالت غذايي . يافتد، در حالي كه قيمت صادراتي افزايش ميش70و 

كاهش يافت و اين امر به همراه افزايش جمعيت منطقه باعث كاهش مواد غذايي براي صادرات 

 صادرات و محصوالت توليد شده ديگر پابرجا  عادي بين قيمتةتحت چنين شرايطي رابط. شد

.نخواهد بود

1. Marian E.Bond
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 و از ،نتايج به دست آمده براي كشش با وقفه در اكثر موارد عالمت مورد انتظار را نداشته

.دار نيستانظر آماري نيز معن

هاي عرضه و تقاضابررسي كشش

هند، حال آنكه نتايج دهاي به دست آمده اطالعات مفيدي را به دست ميدر طرف تقاضا، تخمين

ن هاي درآمدي مبيمقادير به دست آمده براي كشش. مشابه در طرف عرضه نسبتاً ضعيف هستند

در عين حال . كشش استست كه تقاضا براي محصوالت كشاورزي نسبت به درآمد بي اآن

ديگر . تقاضا براي محصوالت صادراتي نسبت به تغييرات كوتاه مدت قيمت چندان حساس نيست

ها مدت نسبت به تغيير قيمتآنكه عرضه محصوالت صادراتي در بلندمدت بيشتر از كوتاه

تر از ارقام هاي قيمتي عرضه در مجموع كوچكدهد و در عين حال كششحساسيت نشان مي

.ستمشابه براي تقاضا

الگوي الكونگا. 3-3

كشور نيجريه ارائه نمود و صادرات  الگوي زير را براي عرضه صادرات غير نفتي 1994در سال 1الكونگا

 درصد 70ذكر است كه نزديك به شايان 2.دكر برآورد قرار 1990-1970ةغير نفتي آن كشور را  در دور

دهد با توجه به اينكه نيجريه يك ارزش صادرات غير نفتي اين كشور را توليدات كشاورزي تشكيل مياز 

 در نتيجه بررسي الگوي ،است) معيت قابل توجه مسلمانبا سهم ج( نفت و كم توسعه ةكشور صادر كنند

ريزي الگوي تواند نكات مفيدي براي طرحمورد استفاده براي عرضه صادرات غير نفتي اين كشور مي

.صادرات غير نفتي ايران به دست دهد

هاي مطرح شده در آن بررسي سنجي الزم است تا پيش فرض از ارائه الگوي اقتصاد بيش

ين الگو فرض اصلي آن است كه كاالهاي صادراتي جانشين كاملي براي كاالهاي در ا. شود

 مستقيم ةهمچنين فرض شده كه تقاضاي صادراتي با تحوالت اقتصاد جهاني رابط. داخلي نيستند

1. Inutu Lukonga (1994)
2.  C.F: inutu Lukonga, Nigerias Non – oil Exports: Detemiants Of Supply And 
Demand. 1970-90. IMF Working Paper,WP/94/59,(May 1994)
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به قيمت ساير كاالهاي جانشين ) براي كشور صادركننده(و با نسبت قيمت كاالهاي صادراتي 

 مستقيم با ة در عين حال فرض شده كه تابع عرضه صادرات رابط. معكوس داردةخارجي رابط

.ها دارد معكوس با قيمت دادهةقيمت كاالهاي صادراتي و ظرفيت توليدي و رابط

 به صورت سيستم معادالت همزمان تخمين زده ددر اكثر مواقع توابع عرضه و تقاضا باي

 قيمت در ة كوچك و گيرندةكننددرون كشور نيجريه به عنوان يك صاشوند ولي در اين مورد چ

 در نتيجه تابع تقاضايي كه با آن مواجه است خطي افقي بوده و ،بازارهاي جهاني مطرح است

 محقق تنها ، از اين رو؛نهايت استكشش تقاضاي خارجي براي كاالهاي صادراتي اين كشور بي

. كرده استتخمين تابع عرضه صادرات بسندهبه 

) مدل( الگو. 3-3-1

هاي مطرح شده شكل نظري تابع عرضه صادرات غير نفتي براي كشور فرضبا توجه به پيش

:ده استشنيجريه به قرار زير ارائه 

DumDdYppx ttdxt logloglog)/log(log 3
0

210 ++++= ββββ )1 ( 

:كه در آن

tx =مقدار عرضه صادرات

xP =قيمت صادرات

dP =شاخص قيمت داخلي

tY =شاخص ظرفيت توليدي داخل

tDd =تقاضاي داخلي

Dum=0هاي قبل از تغيير سياست  براي سال
ي بعد از تغيير سياستهاسال براي 1

dx قيمت داخلي در مخرج نسبت به كارگيري PP كه نخست آن. كند دو هدف را دنبال مي/

در هر سطح از قيمت صادراتي، زماني كه هزينه عوامل توليد در صنايع كاالهاي صادراتي 
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از آنجا كه آنكه دوم، . يابد، سوددهي صادرات اين نوع كاالها كاهش خواهد يافتافزايش مي

 استفاده نيزتواند در توليد ساير كاالها ر گرفته شده در توليد كاالهاي صادراتي ميمنابع به كا

 در نتيجه سوددهي نسبي فروش كاالهاي صادراتي با افزايش قيمت داخلي كاهش خواهد شود،

به عالوه به دست آوردن كشش جانشيني توليد بين كاالهاي صادراتي و غير صادراتي كه . داشت

گردد تا مشكل همبستگي خطي شود باعث مي صادراتي و داخلي محاسبه مياز نسبت دو قيمت

.كنندسو حركت ميبروز نكند چرا كه هر دو قيمت در يك

متغير ظرفيت توليدي داخل بيانگر اين فرضيه است كه به شرط ثابت بودن ساير عوامل با 

دهندةموهومي نشانمتغير . افزايش توان توليدي كشور ميزان صادرات افزايش خواهد يافت

 متغير .ستهاسياست تغيير در ة يا تغيير شيب تابع عرضه به واسطأانتقال در عرض از مبد

.كند را تعيين ميصادر شدنيتقاضاي داخلي ميزان مازاد محصول 

1βده در نتيجه پارامترهاي ش خطي ارائه –از آنجا كه شكل تابع عرضه به صورت لگاريتمي

دهند و انتظار بر اين است كه  به دست مي"ظرفيت توليدي" و "قيمت"هاي  كشش2βو 

بيانگر كشش صادرات با توجه به متغير در تقاضاي 3βپارامتر . عالمت مثبت داشته باشند

.رود عالمت آن منفي باشدداخلي بوده و انتظار مي

نتايج تجربي .  3-3-2

پس . استفاده شده است ) OLS(، از روش حداقل مربعات معمولي مذكوربراي تخمين معادالت 

. است ارائه 1از رفع مشكالتي همچون خود همبستگي، نتايج تجربي در پيوست 

اكائو و كائوچو هاي قيمتي براي كگردد كه كشش، مشخص ميدست آمدهه     براساس نتايج ب

يز پارامتر متغير موهوم ن. ظار هستند و داراي عالمت مثبت مورد انت،دار بودهمعنااز نظر آماري 

انگر بيدار و داراي عالمت مثبت مورد انتظار بوده كه اكائو و كائوچو از نظر آماري معنابراي ك

 ضعيف بين ميزان ةرابط.  است1986 و شيب تابع عرضه از سال أوجود تغيير در عرض از مبد

يب كوچك قيمت نسبي و متغير موهومي ا ضرةوسيله هاي روغني و قيمت كه بصادرات دانه
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هاي روغني  به عنوان محصول  روغن نخل و دانهزيرانشان داده شده چندان دور از انتظار نيست 

هاي روغني براي صادرات و روغن نخل دانه. آيدمشترك بوده، كه از يك نوع ميوه به دست مي

در اقتصاد معيشتي كه وابسته به محصولي است كه هم در . شوديد مي تولي داخلةبراي استفاد

گيرد كه ارتباط بين قيمت  تحت تأثير عواملي قرار ميد، مسلماًشوداخل مصرف و هم صادر مي

دست آمده براي پارامتر متغير ظرفيت ه نتايج ب. سازدصادرات و ميزان صادرات را ضعيف مي

در عين .  به سمت بازارهاي داخلي گرايش داردي نيجريه اساساً آن است كه كشاورزمبينتوليدي 

به عالمت منفي مورد انتظار نيز دار بودن ضريب تقاضاي داخلي از نظر آماري با توجه احال، معن

. كندنتيجه تأكيد ميبر اين 

 مطالعاتِ انجام شده در ايران.3-4

هـاي آن، كشـش واردات را برابـر         زيـربخش  بر اساس الگـوي واردات و      1371ي در سال    يشكيبا
گيري كرد كه تنها بر اساس كشش واردات و بدون توجه به كشـش   برآورد نمود و نتيجه  -529/1

صادرات، اجراي سياست كاهش ارزش پول از طريـق محـدود كـردن واردات باعـث بهبـود تـراز           
. در اقتصاد ايران استلرنر-مارشالها شده كه به مفهوم برقراري شرط پرداخت

ــد، دورة 1372بهمــن اســكويي در ســال  ــرخ ارز و تولي ــر اســاس الگــوي رابطــة ميــان ن  ب
د و نتيجه گرفت كـه بـين نـرخ ارز و توليـد ناخـالص داخلـي، رابطـة                    كر را مطالعه    1338-1369

. استبلندمدت منفي وجود دارد كه به مفهوم انقباضي بودن اثر افزايش نرخ ارز در بلندمدت 
 مطالعـه   1371-1350يهاسال،هاي آن زير بخش  اساس الگوي واردات و     بر 1373دي در سال    اس

 قبل باالترين حساسيت را به ترتيب ةد و نتيجه گرفت كه، واردات با توليد ناخالص داخلي و واردات دوركر
هـاي  دهد و به مفهوم آن است كه، احتمـاالً توليـدات داخلـي جـايگزين               نشان مي   درصد 56 و    درصد 66

.نديست كاالهاي وارداتي نمناسبي براي
هـاي آن دورة    بر اسـاس الگـوي بخـش تجـارت خـارجي وزيـر بخـش               1376تقي در سال    

د و نتيجه گرفت كه، كاهش ارزش پول ملـي منجـر بـه بهبـود تـراز                  كر را مطالعه    1353-1374
يـن  البته بايد توجه داشت كه ا.  استلرنر_مارشال شود كه به مفهوم برقراري رابطة  ها مي پرداخت

. كندكاهش رابطة  مبادله را بدتر مي
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 بر اساس الگوي بخـش تجـارت خـارجي و زيـر          1376پژوهشي كه زيبايي فريماني در سال       
دهد كه، كشش واردات نسـبت بـه          انجام داده، نشان مي     1373-1338هاي آن براي دورة     بخش

 برقـراري شـرط      بوده كـه بـه مفهـوم       3/1 و كشش صادرات معادل      -11/3نرخ ارز واقعي معادل     
. استلرنر-مارشال

هـاي آن در   دربـارة صـادرات و زيـر بخـش         1377گـوني در سـال      نتيجة مطالعة فتحي قـره    
 درصد  271/0دهد كه، كشش صادرات نسبت به نرخ ارز معادل           نشان مي  1374-1353هاي  سال

ـ      . هم قوي نيستاست كه البته چندان     رش و در ميان صـادرات غيـر نفتـي، صـادرات صـنعتي، ف
در حالي كه صادرات    . اندپذيري را نسبت به نرخ ارز داشته      صنايع دستي به ترتيب بيشترين كشش     

معدني، فلزات و صادرات كشاورزي نيز به ترتيب داراي كمترين كشش نسبت به تغييرات نرخ ارز                
.در اين بين، رابطة ميان توليد ناخالص داخلي و صادرات نيز مثبت بوده است. اندبوده

1377-1350 پژوهشـي را بـراي دورة    براساس الگوي كـالن سـنجي   1379والنور در سال    ذ
در اقتصـاد ايـران،     ) J(توان وجـود منحنـيِ    از جمله نتايجي كه ذوالنور به آن رسيد، مي        . انجام داد 

 لرنر براي اقتصاد ايران در كوتاه مـدت،     �يافتة مارشال   هاي تعميم برقرار نبودن هيچ يكِ از شرط     

مدت و بلندمدت، افزايش توليد در كوتاه مدت ولي كـاهشِ    ها در ميان  برقرار بودن همين شرط   اما  
.مدت و بلندمدت را نام بردمداوم توليد ناخالص داخلي در ميان

ها و سـطح قيمـت  كاالهـا و    همچنين، ذوالنور به اين نتيجه رسيد كه،  سطح عمومي قيمت          
يش يافته، و با گذشت زمان به تدريج از نرخ افـزايش            مدت به شدت افزا   خدمات مصرفي در كوتاه   

مـدت بـا نرخـي فزاينـده و در     ضمن آنكه، نرخ ارز غير رسمي كشور، در كوتاه        . شودآن كاسته مي  
.يابدمدت و بلندمدت با نرخي كاهنده افزايش ميميان

 تجمعي   بر اساس الگوي كالن سنجي پويا و با استفاده از روابط هم            1379نوفرستي در سال    
 مطالعــه كــرد و در واكــنش 1377-1338ســازي پويــا، متغيرهــاي اقتصــادي را در دورة و شــبيه

45/0بـه ميـزان   GDP درصد افزايشِ نرخ ارز نتيجـه گرفـت كـه   10متغيرهاي الگو، نسبت به    
 درصد و واكـنش صـادرات   3/21در اين ميان، كاهش واردات به ميزان    . درصد كاهش يافته است   

ضمن آنكه كاهش واردات، تراز حساب جاري     .  افزايش نرخ اسمي ارز صفر بوده است       غير نفتي به  
. درصد بهبود بخشيد8/61كشور را به ميزان 
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دهدكه با توجه به اندازة شاخص تبعـيض         نشان مي  1380همچنين، مطالعة آهنگري در سال      
ي خـارجي در    هاي دولـت در زمينـة تعيـين نـرخ ارز و عناصـر سياسـتي بازرگـان                 تجاري، سياست 

، به ترتيب در جهت جايگزيني واردات  و تشويق صادرات           1357-1353و    1352-1342هاي  سال
 انـدازة  1360 تـا  1358هـاي  ، بـه جـز سـال      1377هاي پس از انقالب تا سالِ     در سال . بوده است 

.گيري به نفع صادرات استشاخص مذكور، بيانگر جهت
 مطالعـه كـرد و   1376-1350ور را دورة  بخش تجارت خـارجي كشـ  1380ابريشمي در سال    

 درصد نوسانات صادرات را 13نتيجه گرفت كه، شكاف توليد يا مازاد قابل صدور، قادر است حدود         
، عرضة صادرات را بـا      )هاي توليد شامل هزينه (هاي نسبي صادراتي    همچنين، قيمت . توضيح دهد 

اه مـدت نيـز عـالوه بـر  شـاخص            در كوت . كششِ نزديك به واحد در بلندمدت متأثر ساخته است        
قيمت صادراتي، نرخ ارز بازار موازي نرخ مـوزون رسـمي و همچنـين  نـرخ ارز حقيقـي اثرهـاي                     

بـه عـالوه،  اهميـت نـرخ ارز حقيقـي در نوسـانات       . با اهميتي بر صادرات غير نفتي داشته اسـت     
ا عرضة بلندمدت   در رابطه ب  . هاي ارز رسمي و شاخص قيمت صادراتي است       صادرات بيشتر از نرخ   

هاي نسبي، ظرفيت توليد غير نفتي و تا اندازة كمتري واريـانس نـرخ ارز   صادرات، عالوه بر قيمت   
.اند، نيز عرضة صادرات را متأثر ساخته)اطميناني نسبت به نرخ ارزبي(

هـاي اقتصـادي وزارت     ريـزي و بررسـي    اي به سفارش معاونت برنامه    ، مطالعه 1383در سال   
گيرد تأثير عوامل قيمتي و      را در بر مي    1379-1354هاي  اين مطالعه كه سال   . نجام شد بازرگاني ا 

.غير قيمتي بر صادرات غير نفتي را بررسي و تحليل كرده است
Xاست كـه در آن X = F (BE,AP,PRO,Z,W)شكلِ تابعِ  استفاده شده در اين مطالعه

 نـرخ   APدر بـازار آزاد،     ) نرخ ارز (دالر امريكا   ، قيمت   BE،  )ميليون دالر (مقدار صادرات غير نفتي     
Wو ) نسبت صادرات ايران بـه جهـان   ( متغير رقابت پذيري     Zوري نيروي كار،     بهره PROتورم،  

.متغير تأثيرات جنگ تحميلي است
توان دريافت كه افزايش نـرخ ارز در    ترين نتايج به دست آمده از انجام اين مطالعه مي         از مهم 

 دهد، به طوري كه كششِ صادرات نسـبت          يك وقفه، صادرات را تحت تأثير قرار مي        بازار آزاد، با  

. درصد است245/0به وقفة اولِ نرخِ ارزِ بازارِ آزاد، معادل 
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تورم نيز با يك وقفه صـادرات       . شودهمچنين، افزايش نرخ ارز در بازار آزاد منجر به تورم مي          

-288/0بت به وقفة اولِ  متغيرِ تورم،  معادل          طوري كه كششِ صادرات نس    دهد، به را كاهش مي  

.شودرو، اثرهاي مثبت افزايش نرخ ارز بر صادرات، توسط تورم تعديل مياز اين. درصد است

مدت وري ماهيت كوتاه  اساساً بهره . وري نيز داراي تأثير با وقفه است      در اين ميان، متغير بهره    

بـه  ) 94/4(داري آن ست كه با توجه به سـطح معنـا   ا2/3وري معادل   ضريب بلندمدت بهره  . ندارد

.وري بر صادرات غير نفتي استالعاده مهم بهرهخوبي بيانگر تأثيرِ فوق

هاي مطالعات بندي و يافته جمع.3-5

هاي ارزي در توسعه صادرات نظريات مختلفي ارائه شده دربارة چگونگي تأثير سياست. 3-5-1

: بر اساس اين نظريه . هاي به عمل آمده داردشتري با بررسياست كه نظريه جذب همخواني بي

مؤثر است ) M(و كاهش واردات ) X(كاهش ارزش پول ملي به شرطي در افزايش صادرات 

، ) C(ناشي از اجراي اين سياست، بيشتر از مجموع مخارج مصرف داخلي ) y(كه افزايش توليد 

. شدبا) I(و مخارج سرمايه گذاري ) G(مخارج دولت 

دهد كه اين مطالعات بررسي مطالعات انجام شده، دربارة موضوع اين پژوهش نشان مي.3-5-2

: هاي كليدي زير اشاره دارند بر نكته

ها ، توليد ناخالص داخلي و تورم رابطه برابري نرخ ارز برتر از پرداخت-

وري و صادرات غير نفتي رابطه بهره-

رابطه واردات و توليد ناخالص داخلي -

وري بر تجارت خارجي ر توليد، مصرف و بهرهاث-
هايي كه سياست توسعه صادرات و يا جلوگيري از واردات در مشخص كردن سال-

.كشور اجرا شده است
الگوي تعادلي محسن خان و گلداشتاين و به تبع آن مطالعات باند كه اثر اين الگو را.3-5-3

خيز نيجريه مورد شور نفتاي بررسي كرده و الگوي الكونگا كه در كبه صورت منطقه
: دهد كه آزمون قرار گرفته است نشان مي
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برآورد متغير ظرفيت توليدي مبين معنادار بودن اين متغير در تمام كشورها بوده است، -
بدين معنا كه افزايش ظرفيت توليدي با شرط اعالم شده در نظريه جذب باعث افزايش 

. شود ي ميصادرات و كاهش واردات و بهبود تراز تجار
هاي  است كه صادركنندگان به دليل افزايش نسبي قيمتمتغير قيمت داخلي بيانگر آن-

اما بايد توجه . دهندصادراتي نسبت به قيمت داخلي ميزان صادرات را افزايش مي
هاي يك دورة قبل داشت كه صادركنندگان همواره رفتار خود را متناسب با قيمت

. دهندمطابقت مي
دهد كه اگر ه كار برده شده توسط الكونگا و روائي به دست آمده آن، نشان ميالگوي ب-

زده چه، بايد در اكثر مواقع، توابع عرضه و تقاضا به صورت معادالت همزمان تخمين
 درصد صادرات آنها را نفت 70شوند، كشورهايي نظير نيجريه و ايران كه بيش از 

ن يك صادركننده كوچك مطرح هستند داراي دهد و در بقية كاالها به عنواتشكيل مي
تابع تقاضاي خطي افقي بوده و كشش تقاضاي خارجي براي كاالهاي صادراتي اين 

بنابراين تخمين توابع عرضه صادرات در مورد اين كشورها . نهايت استكشورها بي
. كندكفايت مي

معرفي مدل، تصريح و برآورد آن و تفسير نتايج. 4

هاي ارائه شده، مدل تعادلي عرضه و تقاضاي همزمان گلداشتاين و محسن خان بر مبناي نظريه
و مدل كشور نفت خيز نيجريه كه توسط الكونگا ارائه شده و با شرايط ايران همساني دارد و 

. شود صادرات غيرنفتي ارائه ميةمطالعات انجام شده در ايران، مدل زير در بعد عرض
گونه كه در بررسي كشور نيجريه اعالم شده با توجه به اينكه نهمااست يادآوري شود الزم 

هاي ايران در سالصادرات غيرنفتي(كشور ما نيز به عنوان يك صادركننده كوچك مطرح است 

توان نتيجه گرفت كه  ميبنابراين،1)شود درصد صادرات كل جهان را شامل مي34/0اخير معادل 

 قيمت در بازارهاي جهاني مطرح ة كوچك و گيرندةركنندكشور ايران به عنوان يك كشور صاد

.1381گمرك ايران سال = آمار بازرگاني خارجي كشور . 1
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است و تابع تقاضاي آن خطي افقي بوده و كشش تقاضاي خارجي براي كاالهاي صادراتي كشور 

توان به تخمين تابع عرضه صادرات  به جاي معرفي الگوي تعادلي مي، از اين رو.نهايت استبي

.بسنده كرد

)1                           ([ ])/(,, 11 −−= tttt PEXWPWEXEXWVATFEXW

tEXW : كاالها و خدمات كشور(صادرات كاالها و خدمات غيرنفتي(

tVAT :هاي اقتصادي غير از نفت بخشارزش افزوده

1−tPWEX : قيمت صادرات غيرنفتي كشور در سال قبل

1−tPEXW: قيمت صادرات جهاني در سال قبل 

صورت ه دنياي واقع عموماً ببا توجه به اينكه روابط اقتصادي حاكم بين متغيرهاي مذكور در

 لگاريتمي استفاده  در تصريح تابع مربوط به صادرات غيرنفتي از شكلاست، بنابراينغيرخطي 

.ايمنموده

ttttt ULPEXRLEXWLVALEXW ++++= −− 131210 ββββ )2  (

:كه در آن

tLEXW:لگاريتم طبيعي صادرات غيرنفتي 

tLVA:هاي مختلف اقتصادي لگاريتم طبيعي ارزش افزوده بخش

1−tLPEXR:جهـاني ادراتصـ به قيمـت    ايراننفتيغير صادرات   قيمتنسبتطبيعيلگاريتم

)]([
t

t

PEXW
PWEXLسال  قبل در

tU =جزء اخالل

3210 ,,, ββββ =ضرايب مدل
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ت سال بعد و همچنين بها صادرات سال قبل در صادرياهاست كه با توجه به اثرشايان ذكر 

دو عامل در الگو با اين ،شوندؤثر واقع ميها  با يك وقفه در ميزان صادرات معلت اينكه قيمت

.  يك وقفه در نظر گرفته شده است 

اي از ي ارزي به عنوان مجموعههاسياست براي نشان دادن اثر مذكورةدر مدل تصريح شد

 متغيرهاي كمي كالن اثرگذار هستند از روش متغيرهاي مجازي يا بري كيفي كه هاسياست

در اين روش براي نشان دادن اثر يك متغير كيفي . ده استاستفاده ش) DUMMY(مـوهومي 

مانند اجراي سياست مشخص ارزي برروي متغيرهاي كمي كالن مثل صادرات غيرنفتي 

 و شودها سياست مذكور اجرا شده هاي زماني را به دو قسمت زماني كه در آن دورهدوره

.شود معرفي ميtDوهومي مانند  متغير م،كه در آن، سياست مذكور اجرا نشده استيي هادوره

tDارزش و نيز كه سياست مذكور اجرا نشده باشد يي هاگيرد در دوره ارزش صفر به خود مي

 به 3ة بنابراين در اين روش رابط.كند زماني كه سياست مذكور اجرا شده باشديك را اختيار مي

:شكل ذيل خواهد شد

)3(tttttt DLPEXRLEXWLVALEXW µ+∝+∝+∝+∝+=∝ −− 4131210

طور كه اشاره  جزء اخالل مدل جديد خواهند بود و همانtµها ضرايب و∝كه در آن 

 تحت اين شرايط در است اثر سياست مشخص ارزي ةدهند متغير موهومي كه نشانtDشد

 خواهد بود و در صورت 2 قابل ارائه به صورت رابطه3ياست ارزي مدلصورت عدم اجراي س

:اجراي سياست مشخص ارزي مدل مذكور به شكل ذيل تغيير خواهد يافت

)4(ttttt LPEXRLEXWLVALEXW µ++∝∝+∝+∝+∝= −− 1312140 )(

ر صادرات غيرنفتي بتوان اثر اجراي سياست ارزي را  مي4 و 2ةبنابراين با مقايسه رابط

صادرات غيرنفتي اثر ربو شود  اگر سياست ارزي اجرا 4ةر اساس رابط ب.بررسي و تحليل كرد
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∝4خواهد بود و بسته به اينكه مقدار ∝4 مدل به اندازه أ باعث تغيير عرض از مبد1.داشته باشد

. دشاهد  كاسته يا اضافه خوأمثبت يا منفي باشد به همين مقدار از عرض از مبد

2اي موارد به روش متغيرهاي مجازي اثرگذاري از طريق تغيير در شيب رابطه در پاره

شود و در اين حالت متغير موهومي در قالب ضريب مربوط به يكي از بررسي و تحليل مي

:شود كه در اين مورد خواهيم داشتمتغيرهاي توضيحي نشان داده مي

ttttttt LEXWDLPEXRLEXWLVALEXW µδδδδδ ′+++++= −−− 14131210 * )5(

در لگاريتم صادرات غيرنفتي سال قبل tDه در آن حاصل ضرب متغير موهومي ك

1−tDLEXW وtµ′ 0 جزء اخالل وδ4تاδ در اين حالت درصورت . ندهست  نيز ضرايب مدل

 برقرار خواهد بود ولي با اجراي سياست 2 رابطه همچنانت مشخص ارزي عدم اجراي سياس

. به صورت ذيل تغيير خواهد يافت5ارزي مشخص رابطه 

ttttt LEXWLPEXRLVALEXW µδδδδδ ′+++++= −− 1421310 )( )6(

ر صادرات بتوان اثر اجراي سياست مشخص ارزي را  مي6 و 2 رابطه ةبنابراين با مقايس

اجراي سياست ) 4رابطه( اين حالت بر عكس حالت قبل در. غيرنفتي بررسي و تحليل كرد

شده و در ) ضريب لگاريتم صادرات غيرنفتي سال قبل(مشخص ارزي باعث تغيير شيب معادله 

و در شود مي مقدار شيب متغير مذكور به اندازه اين ضريب اضافه 4δصورت مثبت بودن مقدار 

.يابدمي كاهش 4δة مقدار شيب به انداز4δصورت منفي بودن مقدار

بر اساس روش متغيرهاي مجازي يا موهومي شرايط و ويژگي استفاده از متغيرهاي موهومي 

طور جداگانه يا در ه هاي مذكور ب متفاوت بوده و امكان استفاده از روشأدر شيب يا عرض از مبد

ي مشخص ارزي از هر دو هاسياستدر اين مقاله براي نشان دادن اثر . د داردكنار هم نيز وجو

.استفاده شده است)  و تأثير روي شيبأتأييد روي عرض از مبد(روش 

: عبارتند از،اندشدهي ارزي كه در اين تحقيق بررسي هاسياست

.شودهاي آماري آزمون  روشاز طريقاين موضوع بايد . 1
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سياست حذف پيمان سپاري ارزي) الف

ارز) تك نرخي كردن(سياست يكسان سازي ) ب

ي حذف پيمان سپاري ارزي و اعمال تك نرخي ارز هاسياست.4-1-1

 صادرات كاال يبر اساس سياست پيمان سپاري ارزي صادركنندگان كاال مكلف بودند در ازا

 ارزي هم تنظيم نمايند كه بر اساس آن با نرخ مشخصي كه از سوي بانك مركزي ةنامتعهد

 ريال ،و در مقابلبدهند اال را به سيستم بانكي تحويل شد ارز حاصل از صادرات كاعالم مي

 بر اساس اعمال تك نرخي ارز نيز دولت نرخ .مربوط را با توجه به نرخ تعيين شده تحويل بگيرند

هاي مختلف نسبت به اجراي سياستاقدام به يا كند را اعالم ) نزديك به نرخ بازار آزاد(واحدي 

صادركنندگان كاال نيز ارز حاصل از صادرات خود را در .نمايدتنظيم بازار بر اساس نرخ مذكور 

ك تت سجاي سياه ها ب در برخي از دوره اما.نددرسانفروش ميه بازار و بر اساس نرخ واحد ب

 فروش ارز صادراتي را در ةنرخي دولت سياست چند نرخي را اعمال نموده و به صادركنندگان اجاز

. بازار آزاد نداده است

گيري صادركنندگان اثرگذار بوده و صادركنندگان ي مذكور در تابع تصميمهاسياستاجراي 

اري  يا پبر مبناي محاسباتي كه بر اساس نرخ ارز اعالم شده و در زمان اعمال سياست پيمان س

داد نسبت د داشت، انجام ميمان اعمال سياست تك نرخي ارز وجوآزاد در زنرخ ارزي كه در بازار

گيري ي قابل اندازهصورت كمه  بهاسياستكردند، اما از آنجا كه اثر اين ال اقدام ميكابه صدور

ر صادرات بصورت كيفي اثر هريك از آنها را ه توان با روش متغيرهاي موهومي بدقيق نيست مي

. دداارائه را ها  در اين زمينهمطرحال اساسي ؤگيري نمود و پاسخ دو سغيرنفتي اندازه

ر صادرات غيرنفتي دارد؟ يا اينكه اثر بداري ا اثر معنهاسياست هريك اين آيا اجراي.�

. يستاجراي سياست مذكور قابل توجه ن

�.؟استهاي  مذكور چقدر ي اجراي هر يك از سياستميزان اثرگذاري كم
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و ) 1377-1374(و ) 1364–1360(هاي اري در دورهپي كه سياست پيمان سياز آنجا

اجرا شده ) 1382-1378(و ) 1372-1368(و ) 1357-1338(هاي ر سالك نرخي ارزدتسياست 

ي كه يهارود براي سالكار ميه  متغيرهاي موهومي كه براي نشان دادن اين اثر باز اين رواست، 

هايي كه سياست مذكور اجرا ي مذكور اجرا نشده مقدار صفر و براي سالهاسياستهر يك از 

2هاي پايه  براي وارد كردن اين متغيرها در مدل،بنابراين. كننديشده است مقدار يك را اختيار م

هاي صفر و استفاده نمود كه ارزشD2 و1Dتوان از متغيرهاي مانند با تعريفي كه ارائه شد مي

اما قبل از تصريح مدل الزم است مشخص . كننديك را بر حسب تعريف ارائه شده اختيار مي

و مطالعات انجام شده انتظار اثرگذاري اجراي هر ) نظري(هاي تئوريك  بر مبناي ديدگاهگردد كه

هاي پيمان سپاري ارزي و آزاد سازي بر صادرات غيرنفتي، ساختاري و بلندمدت سياستيك از 

ي مذكور در رفتار هاسياست كه آيا اجراي هريك از ا، بدين معن استمدت و گذرايا اينكه كوتاه

گيري تابع خاص رفتاري شده يا دگان، تغييرات اساسي و بنيادي داشته و منجر به شكلصادركنن

اينكه صادركنندگان آن سياست را پايدار و پيوسته قلمداد نكرده و با اين انتظار كه در مقطعي 

سياست مذكور كنار گذاشته خواهد شد و صرفاً براي شرايط زماني خاص اقتصاد كشور وضع 

اند و يا اينكه هر سياست تغيير دادهاين صورت موقتي تعديل و متناسب با ه  را بشده، رفتار خود

مدت نسبت به اجراي سياست مذكور واكنش دو اتفاق توأماً افتاده يعني صادركنندگان هم دركوتاه

دار خواهد بود و رفتار بلندمدت خود اندكه اين سياست ادامهاند و هم اين تلقي را داشتهنشان داده

 اجراي سياست، تابع تصميم صادركنندگان را دستخوش ، به عبارت ديگر.اندا نيز تغيير دادهر

. تغييرات اساسي نموده است

برآورد مدل. 4-1-2

حذف (هاي مورد بررسي سياستبا توجه به معرفي مدل مورد نظر در قسمت قبل و تعريف 

دل برآوردي هر كدام در اين قسمت م) ارزسپاري ارزي و آزاد سازي يا تك نرخي كردنپيمان

.شودارائه مي
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مدل مناسب بررسي اثر سياست پيمان سپاري ارزي. 4-2-1

ها و از آنجا كه اصوالً پيمان سپاري ارزي سياستي موقتي و صرفاً براي مقابله با بحران

ز ن اقتصادي اكمبودهاي ارزي در مقاطع خاصي از دوره بررسي مورد اجرا شده و عمده عامال

ن رسد كه واكنش عامال به نظر ميبنابراينجمله صادر كنندگان نيز بر اين موضوع واقفند 

 موقتي و كوتاه مدت بوده و به به صورتيشاناقتصادي به اين سياست صرفاً تغييرات در رفتارها

ن ساختار رفتاري خود را متناسب با اجراي اين سياست تغيير نداده و با فرض هيچ وجه اين عامال

اينكه بعد از گذشت مدتي اين سياست كنار گذاشته خواهد شد توابع تصميم خود را به صورت 

ساختاري تغيير نداده و با تعديل رفتار خود در كوتاه مدت پاسخي براي سياست مذكور ارائه 

 تا 1338 با استفاده از آمار مربوط به متغيرهايي از سال 3براساس اين نظريه مدل . دهندمي

). آمده است2نتايج تفصيلي در پيوست : (كار گرفته شده و نتايج ذيل حاصل شده استه ب1382

ttttt DLPEXRLEXTLVATLEXT −−− −−++−= 111 348/0116/0695/0318/0236/1 )7(
      (0/85)       (0/105)        (0/0898)           (0/0398)       (0/082)
      (-1/4)        (3/02)          (7/74)                (-2/92)        (-4/23)

978/02 =R 975/0
2

=R  F=426/64     N=44

د عالمت برآوردي پارامترهاي مدل شودست آمده مشاهده ميه كه از نتايج بهمچنان

: يعني، مطابقت داردنظري با انتظارات همگي

0>
∆
∆

t

t

LVAT
LEXT

0
1

>
∆
∆

−t

t

LEXT
LEXT

0
1

<
∆
∆

−t

t

LPEXR
LEXT

:دهد كهعبارت ديگر برآورد مدل نشان ميه ب

.افزايش ارزش افزوده باعث افزايش صادرات غيرنفتي خواهد شد.�

.افزايش صادرات سال قبل باعث افزايش صادرات غيرنفتي خواهد شد.�

درات افزايش نسبت قيمت صادرات كشور نسبت به صادرات جهاني باعث كاهش صا.�

.غيرنفتي خواهد شد
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دهد كه تمامي ضرايب  آنها نشان ميtدست آمده پارامترهاي مدل و آماره ه همچنين نتايج ب

 و آمارهاي 3 بر اساس مدل ،به عبارت ديگر. دار هستندامعن)  درصد99باالتر از (در سطح بااليي 

99اعتماد باالي ضرايب اصلي در سطح 1هاي عدم فرضيه1382-1338مربوط به سري زماني 

: داريمtLVAT ضريب مربوط به ∝1 نمونه در خصوص براي. شونددرصد رد مي

:tLVAT0 بودن ضريب امعن فرضيه بي– فرضيه عدم * 10 =∝H

:tLVAT0ودن ضريبدار با معن فرضيه–) آلترناتيو( فرضيه مقابل * 1≠∝AH

مذكور تابع آزمون كننده فرضيه *

)8(
∧

∧

∝

∝−∝
=

)(. 1

11*

ES
t

و ) است استيودنت t داراي توزيع باالةرابط(شود محاسباتي خوانده ميt اصطالحاً t*كه در آن 
∧

∝ )(. 1ES نيز انحراف معيار ضريب برآوردي 
∧

.ندهست1∝

نتايج تفصيلي  (7ةدست آمده در رابطه  و نتايج ب8ةحال با توجه به تابع آزمون كننده رابط

:خواهيم داشت)  آمده است4مدل برآوردي در پيوست 

)9(02/3
105/0

0318/0* =
−

=t

است،41/2 مشاهده و مدل مذكور معادل 44 درصد و 99 استيودنت در سطح tمقدار 

در نتيجه  ) 02/3<41/2 (است جدول بيشتر t محاسباتي از مقدار t*بنابراين چون قدر مطلق 

7ر گزارش نتايج مدل برآوردي در رابطه د. شود رد و آلترناتيو آن پذيرفته مي0Hفرضيه 

هاي برآوردي ذيل هر ضريب محاسباتي تك تك ضرايب بعد از انحراف معيار پارامترt*مقادير

دار و اد تمامي ضرايب معنشومالحظه ميطور كه ناداخل پرانتزها ارائه شده است و هم

و ضريب تعديل شده 2Rضريب تعيين . شوندهاي عدم رد ميفرضيه
2

Rدهد كه بيش  نشان مي

1. Null Hpfothesis
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)( درصد تغييرات متغير وابسته 97از  tLEXT تصريح 7توسط متغيرهاي توضيحي كه در مدل 

 متغيرهاي مذكور توضيح داده1382-1338 در شكل لگاريتمي بر اساس سري زماني ،اندشده

. استاند كه توضيح دهي بسيار بااليي شده

دار بودن كل مدل را تأييد ا گزارش شده فرضيه معن64/426 محاسباتي نيز كه معادل F مقدار-

99 مشاهده در سطح 44 براي اين مدل با است،شر ي جدول كه همان توزيع فFمقدار(كند مي

سبـاتي بـه مـراتـب بـيشتـر از آن  محـاFو از آنـجا كه ) است31/7درصد اعـتمـاد مـعادل 

 فرضيه صفر بودن همزمان تمامي پارامترها در جامعه اصلي رد ،بنابراين) 64/426<31/7 (است

: يعني،شودمي

0:
0:

1

43210

≠∝
==∝=∝=∝∝

AH
H

ك نرخي ارزتمدل مناسب اثر سياست . 4-2-2

كه بحران  در زماني و سياست چند نرخياستك نرخي ارزي سياستي بلندمدت تاصوالً سياست 
 كه در اثر كاهش صادرات، و ، بدين معناشودوجود آيد اعمال ميه در درآمدهاي ارزي كشور ب

 و در نتيجه قيمت ارز در بازار ،هم خوردهه افزايش نياز ارزي براي واردات تعادل عرضه و تقاضا ب
در اين مواقع . ودش بانك مركزي داراي اختالف مياز سويبا قيمت ارز اعالم و عرضه شده 

ك نرخي را ت بنابراين .را به حالت تعادل برگردانندنند كه آنكسياستگذاران همواره سعي مي
همين جهت ه  ب.توان قلمداد نمودسياستي بلندمدت و چند نرخي را سياستي كوتاه مدت مي

اجراي اين  تغيير در ساختار رفتاري متناسب با به صورتواكنش عاملين اقتصادي به اين سياست 
1382 تا 1338 با استفاده از آمار مربوط به متغيرهايي از سال 5بر اين اساس مدل . استسياست 

.) آمده است3نتايج تفضيلي در پيوست  (:كار گرفته و نتايج ذيل حاصل شده استه ب

1211 037/0119/0691/0272/0884/0 −−− −−++−= ttttt LEXTDLPEXRLEXTLVATLEXT )10(
 (0/89)   (0/109)       )0/098)           (0/043)             (0/011)

            (-0/99)        (2/48)       (7/05)            (-2/76)              (3/40)
2
R =0/975

2
R =0/972          F=378/11             N=44
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د عالمت برآوردي پارامترهاي مدل شودست آمده مشاهده ميه يج بكه از نتاهمچنان

: يعني، مطابقت داردنظري با انتظارات همگي

0>
∆
∆

t

t

LVAT
LEXT

0
1

>
∆
∆

−t

t

LEXT
LEXT

0
1

<
∆
∆

−t

t

LPEXR
LEXT

:دهد كهعبارت ديگر برآورد مدل نشان ميه ب

.غيرنفتي خواهد شدافزايش ارزش افزوده باعث افزايش صادرات .�

.افزايش صادرات غيرنفتي سال قبل باعث افزايش صادرات غيرنفتي خواهد شد.�

افزايش نسبت قيمت صادرات كشور نسبت به صادرات جهاني باعث كاهش صادرات .�

.غيرنفتي خواهد شد

دهد كه تمامي ضرايب در سطح  آنها نشان ميtدست آمده پارامترهاي مدل و آماره ه نتايج ب

 و آمارهاي مربوط به 6 بر اساس مدل ، به عبارت ديگر.دار هستندامعن)  درصد99باالتر از (يي باال

 درصد رد 99هاي عدم، ضرايب اصلي در سطح اعتماد باالي  فرضيه1382-1338سري زماني 

.شوندمي

ك ضرايب بعد از  محاسباتي تك تt* مقادير 10در گزارش نتايج مدل برآوردي در رابطه 

انحراف معيار پارامترهاي برآوردي ذيل هر ضريب داخل پرانتزها ارائه شده است چنانكه مالحظه 

.شوند رد مي،هاي عدمدار و فرضيهاد تمامي ضرايب معنشومي

ضريب تعيين -
2
R و ضريب تعديل شده 

2
Rدرصد تغييرات متغير 97ز دهد كه بيش ا نشان مي 

، در شكل لگاريتمي اند تصريح شده6 توسط متغيرهاي توضيحي كه در مدل tLEXTوابسته

اند كه توضيح دهي بسيار  متغيرهاي مذكور توضيح داده شده1382-1338اساس سري زماني بر

.استبااليي 

دار بودن كل مدل را اده فرضيه معندست آمه  ب11/378 محاسباتي نيز كه معادل Fمقدار 

 مشاهده در سطح 44 براي اين مدل با است جدول كه همان توزيع فيشر Fمقدار (كند تأييد مي

 جدول F محاسباتي به مراتـب بيـش از F از آنجا كه است31/7 درصـد اعـتـماد معادل 99
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ترها در جامعه اصلي رد بنابراين فرضيه صفر بودن همزمان تمامي پارام) 11/378<31/7 (است

.شودمي

طور همزمان تصريح مدل به عمل ه منظور مشخص شدن اثر دو سياست مذكور به  ب: مهمةنكت

ها سياست تركيب ه دليل، ب مشخص شده4گونه كه در پيوست دست آمده همانه  بةآمد نتيج
. داده استدست دار بودن خود را ازا چند گانه جواب چند معنهايو وجود اثردر همديگر

تفسير نتايج. 4-3

رشد صادرات غيرنفتي از سياست حذف پيمـان ارزي بـه چـه ميـزان تـأثير                 . 4-3-1

پذيرفته است؟

1سازييند شبيهآبراي بررسي بيشتر اثر پيمان سپاري ارزي بر صادرات غيرنفتي با استفاده از فر

جراي سياست مذكور  اثر ا2بر مبناي روش تحليل سياست) 1382-1338(در دوره برآورد 

)1( 1 =tD 0(يا عدم اجراي سياست( 1 =tD صادرات غيرنفتي بررا با فرض ثبات ساير شرايط 

:آوريمه دست ميهاي ذيل را به كمك مدل ببه بيان ديگر پاسخ پرسش. يمكنرا اجرا مي

شد مقدار صادرات زي اجرا مي سياست پيمان سپاري ار1382-1338اگر در طول دوره ) الف

شد؟هاي مورد بررسي و در مجموع دوره چقدر ميغيرنفتي در اين دوره به تفكيك سال

شد مقدار صادرات  سياست پيمان سپاري ارزي اجرا نمي1382-1338اگر در طول دوره ) ب

شد؟هاي مورد بررسي و در مجموع دوره چقدر ميغيرنفتي در اين دوره به تفكيك سال

هاي  تنها الزم است مقادير مربوط به ارزش افزوده بخشهااين پرسشبراي پاسخ به 

هاي صادراتي جهاني را و نسبت قيمت كاالهاي صادراتي ايران به قيمت) بدون نفت(اقتصادي 

طي دوره مورد بررسي بر اساس آنچه در واقعيت اتفاق افتاده به مدل داده شود و با صفر يا يك 

1. Simulation
را بر متغير وابسته  با تغيير مقدار متغير مستقل در دوره برآورد اثر آندر اين روش بعد از برآورد مدل. 2

.كنندميبررسي 
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دست ه مقادير صادرات غيرنفتي براي دوره مورد بررسي بtD1 متغير موهومي قراردادن ارزش

,1EXTFODجدول اين در . داده شده است نشان5پيوست يند درآنتايج حاصل از اين فر. آيد

10EXTFD,11EXTFDبيني شده صادرات غيرنفتي قادير بيش مةدهند به ترتيب نشان

بدون اعمال سناريو، صادرات غيرنفتي بر اساس اعمال سناريو عدم اجراي سياست پيمان سپاري 

)0(ارزي  1 =TD و صادرات غيرنفتي بر اساس اعمال سناريو اجراي سياست پيمان سپاري ارزي

)1(هاي مورد بررسيدر طول سال 1 =tDهاي مورد بررسي در نتيجه اينكه در تمام سال. است

 و از سطح بدياميصورت اجراي سياست پيمان سپاري ارزي سطح صادرات غيرنفتي كاهش 

. گيردعملكردي فاصله مي

: د كه كردر نتيجه مي توان اعالم 

رشد صادرات غيرنفتي از سياست حذف پيمان سپاري ارزي تأثير مثبت پذيرفته است 

:به نحوي كه

 ميليون دالر و 27908هاي دوره پيمان اخذ مي شد صادرات كل معادل اگر در كل سال.�

.  ميليون دالر شد 2724 معادل 1382صادرات سال 

82 ميليون دالر و صادرات سال 66332آنچه در واقع اتفاق افتاده صادرات كل  معادل .�

.ر شده است ميليون دال6636معادل 

 ميليون دالر و 86654شد صادرات كل معادل دوره پيمان اخذ نميكه كل در صورتي.�

.شد ميليون دالر مي8519 معادل 82صادرات سال 

ك نرخي ارز به چه ميزان تأثير پذيرفته ت رشد صادرات غيرنفتي از سياست .4-3-2

است؟

سازي  د شبيهك نرخي كردن ارز بر صادرات غيرنفتي با استفاده از فرآينتبراي بررسي بيشتر اثر 

در دوره مورد بررسي، برآورد را بر مبناي روش تحليل سياست براي دو حالت اجراي سياست 

 صادرات بررا با فرض ثبات ساير شرايط ) tD2= 0(و عدم اجراي سياست ) tD2= 1(مذكور 
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دست ه هاي ذيل را به كمك مدل ب به عبارت ديگر پاسخ پرسش،يمكنغيرنفتي اجرا مي

:آوريممي

شد مقدار صادرات ك نرخي ارز اجرا ميت سياست 1382-1338اگر در طول دوره ) الف

شد؟هاي مورد بررسي چقدر ميغيرنفتي در اين دوره به تفكيك سال

شد مقدار صادرات ك نرخي ارز اجرا نميت سياست 1382-1338اگر در طول دوره ) ب

شد؟هاي مورد بررسي چقدر مياين دوره به تفكيك سالغيرنفتي در 

هاي  تنها الزم است مقادير مربوط به ارزش افزوده بخشهااين پرسشبراي پاسخ به 

هاي صادراتي جهاني را و نسبت قيمت كاالهاي صادراتي ايران به قيمت) بدون نفت(اقتصادي 

تاده به مدل داده شود و با صفر يا يك طي دوره مورد بررسي بر اساس آنچه در واقعيت اتفاق اف

دست ه  مقادير صادرات غيرنفتي براي دوره مورد بررسي بtD2قراردادن ارزش متغير موهومي 

 ، EXTFOD2جدول اين در .  نشان داده شده است6يند در پيوستآنتايج حاصل از اين فر. آيد

EXTFD20 ،EXTFD21صادرات غيرنفتي بدون ةبيني شد مقادير پيشةدهند به ترتيب نشان 

) tD2= 0(ك نرخي ارز تاعمال سناريو، صادرات غيرنفتي بر اساس سناريو عدم اجراي سياست 

هاي مورد بررسي ك نرخي ارز در طول سالتو صادرات غيرنفتي بر اساس سناريو اجراي سياست 

)1 =tD2 (هاي مورد بررسي در نشان داده شده در تمام سال6كه در پيوست همچنان. است

ك نرخي ارز سطح صادرات غيرنفتي افزايش يافته و از سطح عملكردي تصورت اجراي سياست 

 .   گيردفاصله مي

ك نرخي كردن ارز تأثير مثبت پذيرفته است، به ترشد صادرات غيرنفتي از سياست 

:نحوي كه 

شد صادرات كل معادل هاي دوره سياست آزاد سازي نرخ ارز اجرا ميسالاگر در كل .�

. شد ميليون دالر مي9802 معادل 1382 ميليون دالر و صادرات سال 95789

 ميليون دالر و صادرات سال 66332آنچه در واقع اتفاق افتاده صادرات كل معادل .�

.  ميليون دالر شده است 6636 معادل 1382
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39097ر كل دوره سياست چند نرخي اجرا مي شد صادرات كل معادل كه ددر صورتي.�

.  ميليون دالر مي شد 3615 معادل 1382ميليون دالر و صادرات سال 

ه هاي اول و دوم واضح است بپرسشدست آمده براي ه از طرف ديگر با توجه به نتايج ب

مدت ه  نرخي ارز ب سال و اجراي سياست چند9اجراي سياست پيمان سپاري به مدت دليل 

:د كهكرگيري توان نتيجه سال از كل دوره مي15

 نسبي به نفع صادرات غيرنفتي بوده به صورتهاي ارزي  در مجموع اثر سياستگذاري.1

.است

ي مذكور در كل دوره صادرات غيرنفتي هاسياست توجه داشت كه در صورت اجراي د باي.2

اثر توان گفت كه پذيرفت، از اين رو مييها مثير مثبت بيشتري از سياستگذاريأت

.ها به صورت مطلق به نفع صادرات غيرنفتي نبوده استسياستگذاري

گيري نتيجه. 5

:نتايج پژوهش حاضر به طور مختصر به شرح زير است

.شودعدم اجراي سياست اخذ پيمان ارزي باعث افزايش صادرات مي�

.شودفزايش صادرات مياجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز باعث ا�

بـه   سال گذشته به نفع صادرات بـوده ولـي   44 نسبي در طول   به صورت ي ارزي   هاسياست�

 سـال سياسـت   9 سال گذشته   44در طول   ( شده است    جر مطلق به ضرر صادرات من     صورت

.) سال سياست چند نرخي ارز اجرا شده است15پيمان سپاري و 

ي هـا سياسـت شـوند كـه سـاير       صـادرات مـي    زماني باعث رشـد      مذكوري ارزي   هاسياست�

. باشدهااين سياستاقتصادي هماهنگ با 

هـاي جـدول،     آن بـا آمـاره     ةبا توجه به ضرايب حاصل از تصريح مدل معرفي شده و مقايس           �

.شود تأييد مي درصد99دار بودن مدل با احتمال بيش از افرضيه معن
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قيمـت صـادرات كاالهـاي    دهـد كـه كـاهش نسـبت          مدل نشان مـي    ةدهندعناصر تشكيل �

صادراتي نسبت به قيمت كاالهاي عرضه شده در كشـور مقصـد صـادرات باعـث افـزايش                  

.شودصادرات مي

افزايش صادرات هر سال باعث افزايش بيشـتر صـادرات در سـال آتـي شـده باعـث رشـد                     �

.صادرات خواهد شد

 خواهـد شـد     افزايش ارزش افزوده در كشور صادر كننده باعث افزايش صـادرات آن كشـور             �

هاي موجود و رقابتي    گذاري براي توليد، استفاده بهينه از ظرفيت      جهت افزايش سرمايه  بدين

. باعث افزايش صادرات خواهد شد،كردن توليد

سياست اخذ پيمان در شرايط اقتصـادي كشـور همـواره بـه عنـوان سياسـتي كوتـاه مـدت                   �

و صادر كننـدگان    است  ن تلقي شده    هاي ارزي از ديد صادركنندگا    منظور مبارزه با بحران   ه  ب

.اندرفتار خود را به اين منظور تغيير نداده

ك نرخي ارز در شرايط اقتصادي كشور همواره سياسـتي بلندمـدت از ديـد               تاجراي سياست   �

.اند رفتار خود را بر اين مبنا تنظيم نمودهنيزو صادركنندگان است صادركنندگان تلقي شده 

 افزايش قيمـت  ،هاي ارزي اتخاذ شده است  منظور مبارزه با بحران   ه اگرچه ب  هاسياستتغيير  �

 نشـان   هـا سياسـت گونه  ارز در بازار آزاد غير رسمي و كاهش صادرات حاصل از اجراي اين            

دهد كه نه تنها اين امر به رفع بحران كمك نكرده، بلكه زيان غير قابـل جبرانـي را بـه                مي

.صادرات كشور تحميل نموده است
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Dependent variable : LEXT
Method : Least squares
Date : 03/26/05    Time : 12:31
Sample (adjusted): 1339-1382
Included observation : 44 after adjusting endpoints
     Variable             Coefficient         Std .Error      t-Statistic            Prob 
        C                    -1/235804 0/855511 -1/444521 1/1566

      LVAT                  0/317680 0/105201 3/019732 0/0044
       LEXT(-1)              0/694936 0/089802 7/738528 0/0000
      LPEXR(-1)        -0/116317 0/293841 -2/919563 0/0058
      D2LEXT(-1)      -0/347813 0/082269 -4/227761 0/0001

R- squared                  0/977658      Mean dependent var                   6/619043
Adjusted R-squared    0/975366      S.D.  dependent var                   1/234705
S.E. of regression       0/193790      Akaike info criterion                 -0/337444
Sum squared reside     1/464620      Schwarz criterion                     -0/134695
Log likelihood             12/42376      F-statistic                                  426/6395
Durbin-Watson stat     1/327229      Prob(f-statistic)                         0/000000

 به سياست پيمان سپاري اجرا شدهنتيجة اجراي مدل با توجه. 2پيوست 
در طول دوره

نتايج به دست آمده توسط الكونگا. 1پيوست 
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نتيجة اجراي مدل با توجه به سياست تك نرخي كردن ارز. 3پيوست 
ر برده شده در طول دورهبه كا

هاي يك نرخي ارز ونتيجه اجراي مدل با تأثير سياست. 4پيوست 
پيمان سپاري ارزي اجرا شده در طول دوره
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نتايج شبيه سازي مدل با اعمال و بدون اعمال سياست پيمان سپاري . 5پيوست 

t1Dارزي بر متغير موهومي 
Year EXT EXTFOD

1
EXTFD10 EXTFD11

1338 102/6
1339 111/4 119/7 119/7 84/6
1340 127/9 133/0 133/0 73/8
1341 125/0 143/9 143/9 67/5
1342 138/0 153/4 153/4 64/0
1343 153/0 163/6 163/6 62/9
1344 181/0 180/0 180/0 65/5
1345 157/0 192/2 192/2 67/2
1346 182/0 208/5 208/5 71/0
1347 217/0 226/1 226/1 75/5
1348 245/0 241/0 241/0 79/4
1349 286/0 257/8 257/8 84/2
1350 379/0 278/0 278/0 90/2
1351 498/0 311/2 311/2 100/5
1352 635/0 344/2 344/2 110/8
1353 582/0 403/5 403/5 129/7
1354 592/0 475/5 475/5 152/6
1355 540/0 570/4 570/4 182/8
1356 523/0 654/3 654/3 209/6
1357 543/0 733/2 733/2 234/7
1358 812/0 792/6 792/6 253/6
1359 645/0 846/7 846/7 270/9
1360 340/0 630/7 893/1 285/7
1361 284/0 526/4 949/2 303/6
1362 357/0 490/8 1046/8 334/8
1363 361/0 467/4 1120/5 358/3 
1364 465/0 458/5 1191/9 381/2
1365 916/0 643/6 1250/2 399/8
1366 1161/0 910/8 1444/8 462/0
1367 1036/0 1221/4 1683/1 538/2
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نتايج شبيه سازي مدل با اعمال و بدون . 5پيوست ادامه 

t1Dاعمال سياست پيمان سپاري ارزي بر متغير موهومي 
Year EXT EXTFOD

1
EXTFD10 EXTFD11

1368 1044/0 1520/1 1899/5 607/4
1369 1312/0 1836/5 2144/0 685/6
1370 2649/0 2190/6 2439/5 780/1
1371 2988/0 2625/3 2829/1 904/7
1372 3747/0 2991/8 3151/4 1007/7
1373 4831/0 3311/8 3433/6 1098/0
1374 3257/0 2612/5 3793/3 1213/0
1375 3120/0 2354/2 4319/6 1381/3
1376 2910/0 2254/3 4866/8 1556/3
1377 3185/0 2176/4 5260/9 1682/3
1378 3941/0 3086/4 5699/5 1822/6
1379 4181/0 4196/6 6427/2 2055/3
1380 4565/0 5317/5 7150/9 2286/7
1381 5271/0 6385/0 7844/5 2508/5
1382 6636/0 7383/2 8518/7 2724/1

66331/9 62887/6 86653/9 27908/2
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ك نرخي تسازي مدل با اعمال و بدون اعمال سياست نتايج شبيه. 6پيوست 

t2Dارزي بر متغير موهومي 
Year EXT EXTFOD2 EXTFD20 EXTFD21
1338 102/6 102/6 102/6 102/6
1339 111/4 121/5308 102/427 121/5308
1340 127/9 136/5614 101/9574 136/5614
1341 125/0 149/3143 102/0018 149/3143
1342 138/0 159/7522 102/7217 159/7522
1343 153/0 170/97 105/0467 170/97
1344 181/0 187/9509 111/4818 187/9509
1345 157/0 200/9627 115/613 200/9627
1346 182/0 216/1953 122/4197 216/1953
1347 217/0 233/09 129/8377 233/09
1348 245/0 248/1108 135/7616 248/1108
1349 286/0 265/2543 142/7234 265/2543
1350 379/0 285/8478 151/1622 285/8478
1351 498/0 320/3559 165/6634 320/3559
1352 635/0 357/0849 180/0005 357/0849
1353 582/0 420/0324 206/1691 420/0324
1354 592/0 490/7703 237/2623 490/7703
1355 540/0 580/6954 277/6336 580/6954
1356 523/0 657/0736 312/8076 657/0736
1357 543/0 727/2894 345/6194 727/2894
1358 812/0 780/2601 369/8237 780/2601
1359 645/0 657/8822 392/7496 842/5561
1360 340/0 591/3334 414/0381 890/9057
1361 284/0 562/6248 439/8123 926/1754
1362 357/0 571/9884 482/4925 994/395
1363 361/0 578/0792 513/9601 1052/45
1364 465/0 590/4633 544/3963 1110/283
1365 916/0 605/0263 572/0047 1174/267
1366 1161/0 690/7017 664/4299 1404/943
1367 1036/0 801/6553 780/4613 1699/165
1368 1044/0 899/6209 883/1197 1953/593
1369 1312/0 1299/226 992/3117 2220/109
1370 2649/0 1757/732 1119/288 2�/226
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سازي مدل با اعمال و بدون اعمال نتايج شبيه. 6ست پيوادامه 

t2Dك نرخي ارزي بر متغير موهومي تسياست 
Year EXT EXTFOD2 EXTFD20 EXTFD21
1371 2988/0 2353/715 1287/975 3039/753
1372 3747/0 2905/842 1425/628 3467/562
1373 4831/0 3423/362 1544/512 3867/975
1374 3257/0 2943/022 1698/105 4380/13
1375 3120/0 2809/957 1921/693 4985/965
1376 2910/0 2796/754 2150/992 5594/632
1377 3185/0 2769/456 2310/028 6003/021
1378 3941/0 2820/496 2488/258 6483/862
1379 4181/0 4132/287 2791/233 7344/626
1380 4565/0 5507/017 3086/383 8194/037
1381 5271/0 6838/579 3357/951 8999/299
1382 6636/0 8108/68 3614/726 9802/557

66331/9 63827/2 39097/29 95789/19
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فارسي) الف

جاري و تأثير آن بر تحوالت بخش اقتصادي        هاي ارزي و ت   سياست).1380 (آهنگري، عبدالمجيد 
.بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

.سياست مناسب نرخ ارز براي جمهوري اسالمي ايران).1372(آقولي، بيژن 
.، گمرك جمهوري اسالمي ايران1338–1378هاي بازرگاني خارجي، طي سالآمار

هاي اقتصـادي  اداره بررسي ). 1369 (قتصادهاي ارزشيابي پــول ملي و آثار آن برا       انتخاب سياست 

. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

از ديدگاه مولـديت  : كاهش ارزش ريال طي دوره پس از انقالب  ). 1374(بهمني اسكويي، محسن    
.هاي پولي و ارزي، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكيپنجمين كنفرانس سياستبازدهي، و

هـاي   تأثير كاهش نرخ ارز واقعي بر سطح توليد در ايران طي سال             بررسي ).1377(پدرام، مهدي،   
.، دانشگاه شهيد بهشتي )المللپايان نامه دوره دكتري اقتصاد بين. (1374-1358

نامـه  پايـان ( تأثير تغييـر نـرخ ارز بـر صـادرات غيـر نفتـي و واردات ايـران،          ).1378 (تقي، هومن 

.، دانشگاه تهران )كارشناسي ارشد

 بررسي تورم فشار هزينه ناشي از كاهش ارزش پول ملـي و محاسـبه        ).1379 (اده، ابراهيم زحاجي
، دانشـگاه    )پايان نامه كارشناسـي ارشـد     (.تغييرات درآمد صادراتي بخشهاي اقتصادي در ايران      

.عالمه طباطبائي 

ري بــانك مــركزي جــمهو      اقــتصادي    هـاي حساباداره  هاي مختلف، مـلي، سال هاي  حساب

.اسالمي ايران 

هاي اقتصـادي بانـك مركـزي جمهـوري          اداره حساب ،1379-1380هاي   ملي، سال  هايحساب

.اسالمي ايران 

هاي اقتصادي، بانك مركـزي جمهـوري اسـالمي          خالصه تحوالت اقتصادي كشور، اداره بررسي     

.ايران
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نامـه پايـان (ارز در ايـران،   بررسي رابطه متقابل تـورم و تغييـرات نـرخ           ).1378(دهقاني، منوچهر   

.، دانشگاه تهران)كارشناسي ارشد

يـك  : كاهش ارزش پول، تورم و توليد واقعي      ).1379( دره شيري    ذوالنور، سيدحسين و محمدرضا   
.مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي،سازي در مورد اقتصاد ايرانالگوي شبيه

راز تجارت خارجي ايران از طريق منحنـي         بررسي تأثير تنزل ارزش پول بر ت       ).1376(رزمهر، الهه   
نامـه دوره   پايان(،)1342-1377(صنعت در ايران،  ،  سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان     جي،

.، دانشگاه تربيت مدرس)دكتر علوم اقتصادي

بررسـي اثـرات كـاهش ارزش پـول ملـي بـر تجـارت خـارجي،                 ).1376 (زيبايي فريماني، حسن  
.  ريزي و توسعه، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه)ارشدنامه كارشناسي پايان(

، )پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد    (،تأثير كاهش ارزش پول بـر واردات  ). 1371( عليرضا،   شكيبايي،

.دانشگاه عالمه طباطبائي

، )پايـان نامـه دوره دكتـري   (بررسي و تدوين الگوي نرخ ارز مناسـب،      ).1378 (صمصامي، حسين 

.شتيدانشگاه شهيد به

بررسي كشش پذيري صادرات صنعتي نسبت بـه تغييـرات نـرخ    ). 1377( يحيي   فتحي قره گوني،  
. دانشگاه عالمه طباطبائي،)پايان نامه كارشناسي ارشد(،ارز و تخمين مدل صادرات صنعتي

هاي اصالح سياست  غالمعلي فرجادي،   و  نادر حبيبي، محمد طبيبيان    ترجمة). 1374( آن   كروگر ، 
.ريزي توسعه  مؤسسه عالي پژوهش در برنامهدي در كشورهاي در حال توسعه،اقتصا

معاونت امور اقتصـادي، وزارت      اصول و معيارهاي تخصيص مناسب ارز،      ).1374(كميجاني، اكبر،   

.امور اقتصادي و دارائي

ي هـا ، طي سـال   )ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه   (گزارش اقتصادي سازمان برنامه و بودجه       

.    مورد بررسي

.گزارش اقتصادي سازمان برنامه و بودجه 

.1378-1382هاي سالگزارش ساليانه آمار صادرات و واردات گمرك،
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هـاي  هاي پولي و ارزي جمهوري اسالمي ايران، تـازه        ارزيابي سياست ).1375(محسن  نوربخش،  

.53اقتصاد، شماره 

جمعـي در چـارچوب   هاي پولي و ارزي به روش هـم تتحليل آثار سياس). 1379 (نوفرستي، محمد 

. دانشگاه شهيد بهشتي،)نامه دوره دكتريپايان(، يك الگوي اقتصاد سنجي كالن پويا
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