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تخمین تابع صادرات غیرنفتی و بررسی سرعت همگرایی انحراف از تعادل
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نظر به اهمیت سیاستهای اقتصادی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی در هر کشور ،لزوم بررسی متغیرهای اثرگذار
بر این تابع ،ثبات ساختاری و میزان سرعت تعدیل انحراف از تعادل ،این تابع را حائز اهمیت میکند .از این رو در این
تحقیق به تخمین تابع صادرات غیرنفتی در ایران برای دوره ( )1350–1395به روش خود توزیع برداری پرداخته شدده
است .نتایج به دستآمده نشان میدهند که رابطه بلندمدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود دارد .طبق یافتههای
این تحقیق ،ضریب متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت و معنیدار بر تدابع صدادرات
غیرنفتی هستند .از طرفی متغیرهای حجم پول و تورم دارای اثر منفی و بیمعنی بر ایدن تدابع هسدتند .همچندین در ایدن
تحقیق آزمونهای ثبات و تصحیح خطا روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج آزمونها حداکی از آن اسدت
که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری بوده و ضریب تعدیل (تعدیل انحراف از تعادل) به میدزان %53
است .بنابراین ،تابع صادرات غیرنفتی در ایران باثبات و دارای سرعت تعدیل متوسط است.
طبقهبندی .F1,F13,F14,F21,F40 :JEL
واژگان کلیدی :صادرات غیرنفتی ،تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم ،نرخ ارز ،تصحیح خطا.

* تاریخ دریافت1396/6/25 :

تاریخ پذیرش1397/1/23 :
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 .1مقدمه
با توجده بده اهدداف چشدماندداز  ،راهبردهدای توسدعه تجدارت ،الزامدات و متددلوژیهدای مناسدب،
راهكارهای جدید توسعه صادرات غیرنفتی ،بدا ناداهی ندو بده فرصدتهدا و چدال هدای پدی

رو،

تسهیل بهبود و نوسازی فرایندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیرنفتی ،بهیندهسدازی زنجیدرهای
محصوالت و خدمات برای افزای

صادرات ،آزادسازی تجارت جهان (جهانیسازی) با نااهی نو

به توانمندی تولید صدادرات گدرا ،موضدوعات مهمدی اسدت کده مدا را در ارتقدای میدزان صدادرات
غیرنفتی کشور یاری میکند .تالش برای رسیدن به اهداف چشمانداز  20ساله و ایجاد ظرفیتهدای
جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره ازجملده راهبردهدای بلندمددت کشدور در عرصده
اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است .هرچند که در طول برنامدههدای توسدعه اقتصدادی کشدور،
وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از رقم پی بینیشده کمتر بود ،اما در سالهای بعد از آن در برنامه
توسعه اقتصادی کشور میزان آن از رقم پی بینیشده نیز فراتدر رفتده اسدت (هوشدمند و همكداران،
.)1389
اولین تحوالت جهانی شدن اقتصاد مربوط به اواخر قرن نوزدهم است .اقتصاد آن مقطع نه بده
وسعت جهانی شدن اواخر قرن بیستم ،بلكه با توجه به شرایط خاص آن دوره ،جهانی بدوده اسدت.
از عوامل مؤثر بر جهانی شدن در اواخر قرن نوزدهم ،افزای

حجم تجارت بوده است؛به طدوری

که سهم صادرات قسمت عمدهای از حجم تجارت را تشكیل داده و بسدیاری از کشدورها جهد
قابل تأملی در صادرات تجربه کدردهاندد .عامدل مهدم جهد

صدادرات ،سیاسدتهدای آزادسدازی

دولتها بوده است .این روند تا دهه  1970بهکندی و پس از آن با سرعت بیشتری به حرکت ادامه
داد تا در دهه  1990به اوج خود رسید .در این میان ،افزای

حجم تجارت خارجی و سیاستهای

توسعهای صادرات نمونههای از موفقیت این کشورها بوده است (شاکری.)1383 ،
بنابراین به طور کلی نظر به اهمیدت تدابع صدادرات غیرنفتدی در هدر کشدور ،بده بررسدی رابطده
بلندمدت تعادلی بین متغیرها و میزان اثرگذاری هریک از آنها بر ایدن تدابع ،ثبدات در بلندمددت و
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سرعت تعدیل این تابع (تعدیل انحراف از تعدادل) بدر اثدر هرگونده شدو

واردشدده بده اقتصداد در

راستای سیاستگذاریهای اقتصادی ،پرداخته خواهد شد .در حقیقت ایدن تحقیدق بده دنبدال پاسدخ
ال متغیرهدای اثرگدذار چاونده بدر تدابع صدادرات غیرنفتدی تدأثیر
دادن به این سدؤالهدا اسدت کده او م
تعدیل انحراف از تعادل این تابع زیاد است؟
مقاله حاضر در ش

بخ

تنظیم شده است .بعد از مقدمه ،بیان موضدو و سد س در بخد

سوم پیشینه تحقیق آورده شده است .بخ
ارائه نتایج و بررسی تحلیلها ،بخ

چهارم به معرفی مدل و بخ

پنجم بده بدرآورد مددل و

ششم نتیجهگیری و در آخر به منابع اختصاص یافته است.

 .2ادبیات نظری
تجربه کشورهای مختلف در اواخر قرن بیستم حاکی از مفید بودن سیاست برونگرایی و توجه به
صادرات برای مقابله با جهانی شدن و حضور در صحنههای بدینالمللدی و غلبده بدر رقابدت شددید
بینالمللی است .در دو دهه اخیر رشد تكنولوژی ،ارتباطات و سرمایهگذاری خدارجی بدر جهدانی
شدن اقتصاد مؤثر بوده که این عوامل ،افزای

تجارت خارجی و سهم صدادرات را در پدی داشدته

است .در سایه استراتژی برونارا و توسعه صادرات ،تجارت آزاد به تخصیص بهینه منابع به تولیدد
کاالهای دارای مزیت میانجامد .تقسیم کار بینالمللی و تخصصی شدن فعالیتها و روی آوردن
به صادرات کاالهای صنعتی و به طور کلی غیرنفتی از مزایای دیار سیاست توسعه صادرات است.
بنابر آنچه گفته شد اهمیت توسعه اقتصادی ،توسعه صادرات و همچنین بررسی تابع صادرات نفتدی
و غیرنفتی در کشورهای در حال توسعه یكی از موارد بسیار مهم و بااهمیت است.
در مدلهای مازاد محور و مبتنی بر طدرف عرضده نکوکالسدیکهدا بدا ایدن فدر

کده واردات

معادل استفاده از مازادهای خارجی برای تشكیل سرمایه است ،بر رشدد صدادرات در مراحدل اولیده
رشد و توسعه تأکید ندارد (استرن )1973،1و در مقابل روی واردات به معندای فدوت تأکیدد دارد .بدا
1. Stern
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نااهی بر شكل خالصهشده مدل رشد نکوکالسیكی (شاکری ،)1383،میتوان گفت که در مراحل
ابتدایی رشد و توسعه که تأکید اصلی روی طرف عرضه  ،باید تشكیل سرمایه محدور قدرار گیدرد و
این به هیچ وجه بدان معنی نیست که صادرات در مدلهای رشد برای همیشه کماهمیدت اسدت .امدا
صادرات و تأثیر سرمایهگذاری و تأثیر سرمایهگذاری بر رشد ،بر نق

مثبت صدادرات بدرای رشدد

تأکید میشود .با نااهی بر این مدل ،به نظر میرسد جایااه این نظریه بعد از مرحله تأمین نیازهدای
مبنایی رشد است یعنی وقتی اقتصادی زیرساختهای خود را ایجاد کرد و سرمایههای ضدروری را
شكل داد و زمینههای تولید صنعتی انبوه را فراهم کرد ،اتخاذ سیاست تشویق صادرات و یا رهبدری
صادرات به عنوان عامل حفد پویدایی اقتصداد سیاسدت بجدا و الزم اسدت .در ایدن مددلهدا مقددار
صادرات تابعی از سطح قیمتهای خارجی و مقدار بهرهوری است .اما در مدلهای کینزی به دلیل
توان باالی طرف عرضه اقتصاد و کمبود تقاضای کلف صادرات از طریدق ضدریبی بده ندام ضدریب
فزاینده مخارج ،رشد را به طور قابل مالحظه متأثر میسازد .در این ضریب ،میل نهایی بده مصدرف
نرخ مالیات ،حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره ،حساسیت تقاضای پول نسبت به درآمدد و
نرخ بهره موجود است .در این مدل توانایی عرضه و کیفیت و رقابتپذیری مسلم فر

شده اسدت

(درنبوش و فیشر.)1994،1
طبق نظریات جدید تجارت بینالملل که بر استفاده از صرفههای مقیاسی تأکید میکند ،حتدی
اگر دو کشور از نظر مزیت نسبی یكسان باشند ،برای هر دو آنها بهتر است که در تولید یک کداال
تخصصی شوند؛ زیرا تخصصی شدن هر کشدور بده آن مجدال مدیدهدد کده از فرصدت صدرفههدای
مقیاسی تولید بهتر اسدتفاده کندد و ایدن خدود هزینده تولیدد کداال را کداه

داده و بندابراین ،قلمدرو

تجارت بین کاالیی سودآور را گسترش میدهد .همین منطق موجب شده است کده بدرای اسدتفاده
بیشتر از صرفه های مقیاسی تجارت درون صنعتی نیز گسترش پیدا کند ،زیرا تخصصیتدر شددن هدر

1. Dornbush and Stunly
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کشور در یک کاالی خاص و یا قطعهای از یک کاال به بهرهبرداری بیشدتر از صدرفههدای مقیاسدی
منجر میشود .بنابراین رقابت پذیری قیمتی کاال در این دیدگاه مستلزم استفاده از صرفههای مقیاسی
بالقوه است و این خود مستلزم تخصصی شدن و صادرات کاالها و یا اجزای کاالهاست .بدر اسدا
ویژهای باز کرد (هل من.)1993 ،1

 .3صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب
در چندین سال گذشته کشورهایی همچون چین ،سنااپور و مدالزی در عرصده صدادرات غیرنفتدی
بسیار موفق عمل کردهاند .برنامه صادراتی مالزی تا  2012میالدی نموندهای اسدت کده در آن  10تدا
 15هزار دالر سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این موضو اشاره به آن است که کشور ما نیز
میتواند تا پایان برنامههای توسعهای اقتصادی خدود (سدال  1393و بعدد از آن) بده سدرانه صدادرات
 500تا یک هزار میلیارد دالر دست یابد .بررسی تاریخی صادرات غیرنفتی نشان میدهد صادرات
غیرنفتی ایران به کشورهای آسیای میانه و قفقاز از سال  73تا سال  83روند کاهشی در پی

گرفتده

است .همچنین شایان ذکر است که سهم ایران از این بازار اکنون تنهدا  2/5درصدد اسدت و ایدن در
حالی است که سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز  36درصد و سهم روسیه از بازارهدای آسدیای میانده
 33درصد ،سهم ترکیه  8درصد و آمریكا  6درصد است .این نكته از آنجدایی حدائز اهمیدت اسدت
که با نااهی به آمارها میتوان گفت در حالی که بازار بزرگ آسیای میانده و قفقداز بده روی ایدران
باز شده است اما هنوز کشور ایران نتوانسته از این بازارها به نحو شایستهای بهره گیدرد .ایدن مطلدب
میتواند زنگ هشداری باشد برای برنامه ریزان تا با توجه جدی به امر صادرات غیرنفتدی و بدا تكیده
بر برنامهریزیهای منسجم بتوانند به این بازارها دست یابند.

1. Helpman
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 .4مطالعات انجامگرفته در زمینه صادرات غیرنفتی
 .1-4مطالعات خارجی
در بین مطالعات انجامگرفته در این زمینه میتوان به مطالعات انجامشده در چند کشور خدارجی بده
گلد استاین و خان )1987( 1در مقالهای بده بررسدی توابدع عرضده و تقاضدای صدادرات هشدت
کشور بلژیک ،فرانسه ایتالیا ،ژاپن هلند ،انالستان و آمریكا طی سالهای  1955-1970با استفاده از
روش معادالت همزمان پرداختهاند .نتایج حاصل از مطالعه آنها نشدان داد کده تمدامی کشد هدای
قیمتی در تابع تقاضای صادرات بهجز ژاپن دارای عالمدت منفدی بدوده و کشد هدای درآمددی در
تمامی موارد دارای عالمت مثبت هستند .همچنین ضریب صدادرات در تدابع عرضده دارای عالمدت
مثبت بوده و در مورد تمام کشورها از نظر آماری معنیدار بوده است.
مروار )1944( 2در مقالهای به تخمین توابع تقاضای واردات و صادرات در کرواسی پرداخته و
با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برای آمارهای ماهانه دوره  1990تا  1993نشان میدهدد
یک رابطه معنیدار مثبت بین نرخ ارز حقیقی و ارزش صادرات وجود دارد.
چاوانگ )2002( 3به بررسی اجدزای تعیدینکنندده تقاضدای واردات و صدادرات بدا اسدتفاده از
روش یوهانسون  -جوسلیو

و آمار سالیانه اقتصداد تایلندد طدی دوره  1999-1975مدیپدردازد .او

نتیجه میگیرد که تقاضای واردات در بلندمدت نسبت بده قیمدت و درآمدد باکشد تدر اسدت و در
تقاضای صادرات در مورد کش

قیمتی نمیتوان اظهار نظر کرد.

شرما )2003( 4در مقالهای به بررسی عوامل تعیینکننده عملكرد صادرات هند میپردازد .او بدا
استفاده از آمار سالیانه  1970-1998با استفاده از سیستم معادالت هم زمان نشان میدهد که افزای

1. Goldstain and Khan
2. Mervar
3. Chwang
4. Sharma
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صورت زیر اشاره کرد.
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قیمت به طور معكو

بر عملكرد صادرات هند تأثیر میگذارد و عرضه صادرات ارتباط بدا مقددار

صادرات دارد و سرمایهگذاری خارجی از لحاظ آمداری بدر عملكدرد صدادرات تدأثیر نمدیگدذارد
هرچند ضریب این متغیر مثبت به وجود آمده است.

کشورهای توسعهیافته طی سالهای  1965-1990پرداخته و بیان میکند که عملكرد کلی صادرات
آمریكا تأثیر معنیدار و مثبتی بر صادرات بخ های ذینفع و گروههای تولیدی در آمریكدا دارد .از
طرفی ضرورت شناخت ارتباط بین دریافت اعتبارات دولتی میتواند به افزای

عملكدرد صدادراتی

آمریكا کمک کند.
پهلوانی و دهمرده ) 2007( 2به تخمدین تدابع تقاضدای صدادرات و واردات در اقتصداد ایدران بدا
استفاده از روش همجمعی خود توضیحی با وقفههای توزیعی به بررسی ایدن موضدو پرداختدهاندد.
مطالعه آنها با استفاده از آمارهای سدری زمدانی  1385-1335انجدام گرفتده و نشدان مدیدهندد کده
درآمد ملی تأثیر مثبت و معنیدار و قیمتهای نسبی واردات و ندرخ ارز تدأثیر منفدی و معندیدار بدر
تقاضای واردات دارد .از طرفی در تابع تقاضای صادرات متغیرهای درآمد جهانی و ندرخ ارز تدأثیر
مثبت و معنیدار و قیمتهای نسبی صادراتی تأثیر منفی معنیداری بر تابع صادرات داشتهاند.
 .2-4مطالعات داخلی
در این زمینه مطالعات مختلفی در داخدل کشدور انجدام گرفتده اسدت کده مدیتدوان بدرای نمونده بده
مطالعات زیر اشاره کرد:
شاکری ( )1383در مقاله ای به نق

عوامل تأثیرگذار قیمتی و غیرقیمتی بر صدادرات غیرنفتدی

پرداخته است .نتایج حاصل از بدرآورد مددل نشدان داد کده صدادرات غیرنفتدی بده طدور اساسدی بده

1. Seyoum
2. Pahlavani and Dahmardeh
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وضعیت متغیرهای بهرهوری و رقابتپذیری وابسته ا ست امدا متغیرهدای قیمتدی ندرخ ارز اگرچده بدر
صادرات تأثیر مثبت داشته ،لیكن این تأثیر قابل مالحظه و تعیینکننده نبوده است.
هوشمند ،دان نیا ،عبدالهی و اسكندریپور ( )1389در مطالعهای به اهمیت صادرات غیرنفتدی
درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و معنیداری بر تقاضای صادرات داشته است .همچندین
سرمایهگذاری زیرساختی دولت دارای تأثیر مثبتی بر عرضه صادرات خواهد داشت.
حیدری و سعیدپور ( )1391در مقالهای با استفاده از دادههدای سدری زمدانی ایدران بده بررسدی
رابطه پویایی بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،مصرف انرژی ،صادرات
غیرنفتی ،تشكیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال و همچنین برآورد تابع پرداختدهاندد .آنهدا در ایدن
مدل از تكنیک اقتصادسنجی آزمون کرانهها به همجمعی و الاوی تصحیح خطا استفاده کردهاند.
گودرزی و دیلمی ( )1393در مقالهای به برآورد توابدع عرضده و تقاضدای صدادرات غیرنفتدی
برای کشور ایران با استفاده روش همجمعی پرداختهاند .نتایج مطالعه آنها حاکی از آن اسدت تدابع
تقاضای غیرنفتی کشور ایران شامل متغیرهای تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران ،نرخ ارز
مؤثر واقعی است.
رنجبر ،کریمزاده و معتقد ( )1393در مقالهای بدا بررسدی صدادرات نفتدی بدا اسدتفاده از روش
حداکثر راستنمایی یوهانسن  -جوسیلیو

و مكانیزم تصحیح خطای بدرداری بیدان مدیکنندد کده

صادرات نفتی و غیرنفتی در بلندمدت اثرات خارجی مثبت و معنیداری بدر رشدد اقتصدادی بخد
صنعت در ایران گذاشتهاند .همچنین آنها نیز به تخمین تدابع صدادرات نفتدی و غیرنفتدی و بدرآورد
اثرات این توابع بر رشد اقتصادی پرداختهاند.
تقوی و پورکارساالری ( )1395در مطالعهای نشان دادند کده اهمیدت سدرمایهگدذاری مسدتقیم
خارجی در تابع صادرات غیرقابل انكار است .آنها همچنین با استفاده از تكنیدک پاندل بده تخمدین
عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی کشورهای در حال توسعه که شامل  108کشور طدی دوره زمدانی
 2013-1997پرداختهاند.
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آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور پرداختهاند .نتایج حاصل از مطالعه نشدان مدیدهدد کده
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با بررسی مطالعات فوت و مطالعات انجامشده خارجی و مقایسه آنها مدیتدوان گفدت در تدابع
صادرات غیرنفتی میتدوان متغیرهدایی نظیدر سدطح عمدومی قیمدتهدای داخلدی و خدارجی ،تولیدد
ناخالص داخلی ،نرخ ارز ،بهرهوری ،سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به عنوان متغیرهای مسدتقل
به عنوان مثال محسدن خدان  1تدابع صدادرات غیرنفتدی را بدا توجده بده ارزش واقعدی صدادرات
غیرنفتی ،تابعی از سطح عمدومی قیمدتهدای داخلدی و جهدانی ،درآمدد واقعدی کشدورهای جهدان،
درآمد داخلی ،در نظر گرفته و مدل را تخمین میزند .پسران  2در مقالهای تابع صدادرات غیرنفتدی
نسبت به نرخ ارز ،قیمت جهانی کاالها و قیمت داخلی کاالهای تولیدشده را بدرآورد کدرده اسدت.
نوفرستی نیز در تابع خود تولید ناخدالص داخلدی ،ندرخ ارز آزاد و مصدرف واقعدی را لحداظ کدرده
است .شاکری نیز در برآورد تابع صادرات غیرنفتی متغیرهایی نظیر سدطح عمدومی قیمدتهدا (ندرخ
تورم) ،بهرهوری نیروی کار ،سنجه رقابتپذیری ،نرخ ارز در بدازار آزاد و متغیدر دامدی از فراگدرد
تعدیل جزئی برای بررسی بلندمدت و کوتاهمدت استفاده کرده است .مددل پیشدنهادی شداکری بده
صورت زیر است:
)X = f (BE, AP, PRO, Z, W

که در آن
 :APسطح عمومی قیمتها (نرخ تورم)؛
 :PROبهرهوری نیروی کار؛
 :Zسنجه رقابتپذیری؛
 :BEنرخ ارز در بازار آزاد؛
 :Wمتغیر دامی (تأثیرات جنگ).
LEX = 0/645 LBE + 2/33 LPRO – 0/144 LAP + 17/56 Z – 0/60 W

البته باید توجه داشت که در مدل فوت به جای متغیر بهرهوری نیروی کار از متغیدر جدایازین،
تولیددد ناخددالص ملددی و متغی در نسددبت صددادرات ایددران بدده صددادرات جهددان بدده جددای متغیددر سددنجه
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رقابتپذیری استفاده شده است .تقدوی نیدز در مقالده اثدر متغیرهدای کدالن اقتصدادی بدر صدادرات
غیرنفتی در ایران به بررسی موضو پرداخته و مدل تحقیقاتی خود را به شرح زیر انتخا میکند:
)LEXPO = f (LEX, LGDPr,P

 :Pسطح عمومی قیمتها (نرخ تورم)؛
 :LEXنرخ ارز در بازار آزاد لااریتم؛
 :LGDPrلااریتم تولید ناخالص داخلی واقعی.
)𝐿𝐸𝑋𝑃𝑂 = 𝐶 + 𝑎1 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑟 + 𝑎2 𝐿𝐸𝑋 + 𝑎3 𝑃 + 𝑎4 𝐴𝑅(1) + 𝑎5 𝑀𝐴(2

که در آن:
( :)MA2میاناین متحر

نو دوم؛

( :)AR1خطای خود رگرسیون درجه اول.
)LEXPO =- 19/40+3/01 LGDPr +0/87 LEX +0/3 P +0/57 AR(1) +0/21 MA(2
R2 = 0/92 D.W = 14/2 F = 18/56

 .5معرفی متغیرهای تابع
بسیاری از پژوهشاران در بررسیهای مربوط به تابع تقاضای پول از حجم پول و حجم نقدینای به
عنوان متغیر وابسته اسدتفاده کدردهاندد .همچندین متغیرهدای درآمدد ،ثدروت ،درآمدد مدورد انتظدار و
مخارج ناخالص ملی یا داخلی را به عنوان متغیرهای مقیدا

بده کدار بدردهاندد .متغیرهدایی همچدون

تولید ناخالص ملی یا داخلی بیانار چاونای توزیع درآمد و ثروت بودهاند .در ایدن تحقیدق نیدز از
تولید ناخالص داخلی به عنوان جانشینی برای حجم معامالت استفاده شده است .همچنین در اینجدا،
تابع تقاضای پول حجم واقعی نقدینای خصوصی (تعریف گسترده پول  )𝑀2برآورد شده است .از
نرخ تورم نیز به عنوان ابزاری برای سنج

هزینه فرصت ناهداری پول استفاده شده است .از آنجدا

که نرخ بهره به عنوان یک عامل مؤثر بر تقاضای پول در نظریههدای مختلدف در نظدر گرفتده شدده
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است ،بنابراین ،در این مقاله نیز از نرخ بهره بلندمدت و کوتاهمددت اسدتفاده شدده اسدت .همچندین
یكی دیار از متغیرهایی که میتواند وارد تابع تقاضای پول شود ،نرخ ارز است.
LXNO؛ لااریتم طبیعی صادرات غیرنفتی؛
LGDP؛ لااریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت؛
LEX؛ لااریتم طبیعی نرخ ارز در بازار آزاد؛
LIN؛ لااریتم طبیعی نرخ تورم؛
LLIN؛ لااریتم طبیعی نرخ بهره (نرخ س رده بلندمدت بانكی) در بلندمدت؛
LSIN؛ لااریتم طبیعی نرخ بهره (نرخ س رده کوتاهمدت بانكی) در کوتاهمدت؛
D59؛ متغیر مجازی مربوط به دوران جنگ در ایران؛
همچنین در این روش به علت سالیانه بودن سری زمانی مورد اسدتفاده بدرای تعیدین طدول وقفده
بهینه از معیار شوارتز – بیزین و وقفه بهینه  4استفاده شده است.

با توجه به آزمون ریشه واحد برای بررسی ماندایی متغیرهدا ،دیكدی فدولر تعمدیمیافتده  ADFو
فیلی س پرون  PPدر اقتصادسنجی ،نتایج این آزمون در مورد متغیرهای مربوط به الاوی این مقالده
و مقایسه با مقادیر بحرانی این آزمون (در سطح  )%5به صورت جدول زیر آورده شده است:
جدول  .1آزمون ريشه واحد ديکي فولر و فیلیپس -پرون
ADF

PP

PP

Trend and Intercept
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(2

مأخذ :یافتههای تحقیق

)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(0
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(2

ADF

نام متغیر

Intercept
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(0
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(1

)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(0
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(1
)𝐼(0

LXNO
LEX
LIN
LGDP
LSIN
LLIN
LM2
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 .6برآورد الگو و تجزیهوتحلیل نتایج
با توجه به متدولوژی مورد استفاده در این مقاله ،الاوی زیر به منظور تعیین تابع صدادرات غیرنفتدی
در نظر گرفته شده است:
i 

B6i LLINt  i  D59

p6



2i

i 

B5i LSIN t  i 

i 

p5


i 

i 1

B4i LIN t  i 

p4





i 

برای بررسی رابطه بلندمدت و تأیید عدم کاذ بودن این رابطه آزمون زیر صورت مدیگیدرد
که فرضیه صفر بیانار عدم وجود هم انباشتای یا رابطه بلندمدت است.
0/46113 – 1

= - 3/93020

=

0/13711

 -1مجموع ضرايب با وقفه متغیر وابسته
مجموع ضرايب انحراف معیار

از آنجایی که قدر مطلدق مقددار آمداره بدهدسدتآمدده ( )3/93از مقددار بحراندی ()3/82
بزرگتر است ،وجود رابطه بلندمدت در سطح معنیداری  %90تأیید میشود.
جدول  .2تخمین تابع در کوتاهمدت
احتمال
آزمون

tآزمون

انحراف معیار

ضريب

متغیر

0/003

3/3632

0/1371

0/46113

)LXNO(1

0/113

1/6۵90

0/7۵77

1/2۵71

LGDP76

0/002

3/4۸63

0/36۸4

1/2۸۵2

LEX

0/01۸

-2/۵7۸۸

1/901

-4/9001

LLIN

0/700

0/3912

1/3۵94

0/۵313

LSIN

0/011

-2/7912

3/1۵30

-۸/۸00۸

C

0/197

1/3361

0/19041

0/2۵44

LIN

0/479

-0/7207

0/60۵3

-0/4362

LM2

0/006

-3/0۵9۵

0/3377

-1/033

D59

2

R =0.97
مأخذ :یافتههای تحقیق

F =60.39
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LGDP t  i   B3i LEX t  i

p2

B

B1i LM 2ti 1 

p1



LXNO  C 
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با توجه به نتایج بهدستآمده از برآورد تابع صادرات غیرنفتی ،کش
( )1/25به دست آمده است .به بیان دیار یک درصد افزای
غیرنفتی را به اندازه ( )1/25درصد افزای

تولیدد ناخدالص داخلدی

در تولید ناخالص داخلدی ،صدادرات
تولید ناخالص داخلی مطابق

میدهد .مثبت بودن کش

عالمت مثبت و بیانار دیدگاههای اقتصادی در زمینه ارتباط بین صادرات غیرنفتی و نرخ ارز است.
همچنین با توجه به آماره بهدستآمده برای نرخ تدورم بدا ضدریب ( ،)0/25ندرخ بهدره کوتداهمددت
( )0/53و بلندمدت ( )-4/9است و میتوان گفت متغیر نرخ تورم و نرخ بهدره کوتداهمددت در تدابع
صادرات غیرنفتی کوتاهمدت بدیمعندی و متغیدر ندرخ بهدره بلندمددت در ایدن تدابع معندیدار اسدت.
همچنین عالمت ضریب متغیر نرخ بهره بلندمدت منفی است که نشاندهنده رابطه معكو

بین نرخ

بهره بلندمدت و صادرات غیرنفتی است .از طرفی ضریب متغیر حجم واقعی پول (نقددینای بخد
خصوصی) در تابع صادرات غیرنفتی کوتاهمددت بدیمعندی بدوده و ضدریب متغیدر جندگ ()-1/33
بین این متغیر و تابع صادرات غیرنفتی است.

است که نشاندهنده رابطه معكو

جدول  .3آزمونها و آمارههای تشخیص
Heteroscedasticity

Normality

Functional Form

Serial Correlation

0/2۸9

0/112

0/۵72

0/230

مأخذ :یافتههای تحقیق

با نااهی به آمارهای تشخیصی میتوان نتیجه گرفت کده مددل از لحداظ فدرو

کالسدیک و

آماره شكست ساختاری دارای بهترین حالت است و با مشكلی روبهرو نیست.
الاوی تصحیح خطا که به منظور تبیین رفتدار کوتداهمددت تدابع تقاضدای پدول اسدت کده ایدن
ضریب تصحیح خطا سرعت تعدیل به سمت تعدادل بلندمددت را نشدان مدیدهدد .نتدایج زیدر ناشدی
آزمون تصحیح خطای مدل حاصل شده است:
جدول  .4آزمون تصحیح خطا
احتمال آزمون

آزمونt

انحراف معیار

ضريب

متغیر

0/001

-3/390

0/1371

-0/۵3۸

ECM

مأخذ :یافتههای تحقیق
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با نظریههای اقتصادی در این زمینه است .ضریب برآورد شده بدرای ندرخ ارز بدازار آزاد ( )1/28بدا

132

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال ششم ،شماره  ،23پاییز 1397

برآورد مدل تصحیح خطا این تحقیق عبارت است از:
ECM=LXNO - 6/03566LGDP76 - 1/1989LEX + 9/0932LLIN + 3/0140LSIN

+16/3318C - 0/4721LIN +0/8095LM2 + 1/9773D59
هر سال در حدود نیمی از عدم تعادل یک دوره در تقاضای پول دوره بعد تعدیل میشود .بندابراین
تعدیل به سمت تعادل نسبتام با سرعت متوسط صورت میگیرد.

مأخذ :یافتههای تحقیق
نمودار  .1آزمون مجموع تجمعي جهت بررسي ثبات ساختاری تابع

مأخذ :یافتههای تحقیق
نمودار  .2آزمون مجموع مجذور تجمعي جهت بررسي ثبات ساختاری تابع
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با توجه به اینكه ضریب جمله تصحیح خطا برابر ( )-0/53برآورد شده است میتوان گفت در
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با توجه به آزمون مجمو تجمعی و مجمو مجذور تجمعدی و بدا توجده بده نمودارهدای فدوت
فرضیه صفر مبنی بر وجود ثبات ساختاری پذیرفته و عدم وجود آن رد میشود و در حقیقت وجود
ثبات ساختاری تأیید میشود.

احتمال آزمون

آزمونt

انحراف معیار

ضريب

متغیر

0/003

3/43۵۸

1/7۵66

6/03۵66

LGDP76

0/0۵7

2/0227

0/۵927

1/19۸9

LEX

0/027

-2/37۸۸

3/۸226

-9/0932

LLIN

0/23۵

-1/22۵3

2/4۵9

-3/0140

LSIN

0/006

-3/0۵0

۵/3۵3۸

-16/331۸

C

0/179

1/3916

0/3392

0/4721

LIN

0/49۵

-0/6949

1/1649

-0/۸09۵

LM2

0/00۸

-2/91۸9

0/6۵6۸

-1/9773

D59

مأخذ :یافتههای تحقیق

به طور کلی جدول ( )5نشاندهنده ضرایب متغیرهای موجدود در مددل صدادرات غیرنفتدی در
بلندمدت است .در حقیقت این جدول برآورد رابطه تعادلی بلندمدت صادرات غیرنفتی را با توجده
به متغیرهای مستقل آن نشان میدهد .برآورد تابع در بلندمدت این تحقیق نیز عبارت است از:
LXNO = 6/03566LGDP76 + 1/1989LEX -9/0932LLIN - 3/0140LSIN- 16/3318 C
+ 0/4721LIN - 8095 LM2 - 1/9773D59

با توجه به نتایج بهدستآمده از برآورد رابطه صادرات غیرنفتی ،کش
( )6/035معنیدار به دست آمده است .به عبارتی یک درصدد افدزای
صادرات را به اندازه ( )6/035درصد افزای

میدهد .مثبت بودن کش

تولید ناخالص داخلدی

در تولیدد ناخدالص داخلدی،
درآمدی تقاضا برای پدول
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مطابق با نظریههای اقتصادی در این زمینه است یعنی بدا توجده بده افدزای

تولیدد و تدأمین تقاضدای

داخلی ،اضافه تولید برای باال بردن صدادرات بده کدار گرفتده و باعدث افدزای

صدادرات مدیشدود.

ضریب برآورد شده برای نرخ ارز بازار آزاد با عالمت مثبت ( )1/19و معنیدار است که بیانار این
یافته و باعث بهبود تراز پرداختها میشود .ضریب نرخ بهدره بلندمددت ()-9/09

صادرات افزای

معنیدار است که نشان از ارتباط صادرات غیرنفتی و نرخ بهدره بلندمددت اسدت .در حقیقدت طبدق
دیدگاههای اقتصادی موجود ،افزای

نرخ بهره در بلندمدت سدبب کداه

خصوصی میشود که این کاه  ،کاه
نقدینای بخد

سدرمایهگدذاری بخد

صادرات را به دنبال خواهد داشت .عالمت ضریب متغیر

خصوصدی ( )-0/8095در تدابع صدادرات غیرنفتدی بلندمددت بدیمعندی اسدت کده

میتوان گفت به دلیل عدم هدایت صحیح بازارهای مالی بخ

خصوصی به سمت سرمایهگدذاری

است این خود به دلیل سودآوری سایر بخ های اقتصادی و بازارهای غیررسدمی اسدت .همچندین
ضریب متغیر تورم ( )0/472در این تابع بیمعنی و ضریب متغیر دامی جندگ ( )-1/91نشداندهندده
رابطه معكو

این متغیر با صادرات غیرنفتی است .تفسیر ضریب متغیر مجازی حكایت از آن دارد

که با وقو جنگ تحمیلی و در حقیقت احسا

ناامنی ،سدرمایهداران و سدرمایهگدذاران شدرو بده

خارج کدردن سدرمایه خدود از ایدران کدرده و مسدبب رکدود اقتصدادی ،فقددان انایدزه الزم جهدت
سرمایهگذاری ،تخریب مراکز اقتصادی در مناطق جنای شده که این سبب کاه
و به تبع آن کاه

سرمایهگدذاری

تولید و صادرات شد.

 .7نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اینكه ضریب جمله تصحیح خطا برابر ( )-0/53برآورد شده است میتوان نتیجده گرفدت
در هر سال در حدود نیمی از عدم تعادل یک دوره تعدیل میشود .معنادار بودن این ضریب داللت
بر وجود رابطه علیت بلندمدت از سمت متغیرهای الاو به سمت متغیر وابسته است .میتوان گفدت:
در صورت عدم تعادل در تابع ،نیم سال طول میکشد تا تعادل در تابع دوباره برقرار شود .همچندین
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آزمونهای تجمعی نشان میدهد که مدل از ثبات اقتصادی برخوردار است .در حقیقت ،ثبات تدابع
مورد تأیید است.
عالمت ضریب متغیر نقدینای بخ

خصوصی در تابع صادرات غیرنفتی بلندمددت بدیمعندی

سرمایهگدذاری اسدت کده ایدن خدود بده دلیدل سدودآوری سدایر بخد هدای اقتصدادی و بازارهدای
غیررسمی است .با توجه به پایین بودن کارایی بازارهای مدالی غیررسدمی گسدترش پدول و تقویدت
مؤسسات مالی رسمی (ازجمله بانکها) جهت تمرکز جریان سرمایه س ردهگذاران و هدایت آن به
سمت سرمایهگذاری اقتصادی در بخ های صنعتی میتواند باعث تسریع رشدد تولیدد و صدادرات
در ایران شود .ضریب نرخ بهره بلندمدت نشان از ارتباط صادرات غیرنفتدی و ندرخ بهدره بلندمددت
است .با کاه

نرخ بهره رسمی و افزای

اعتبارات بانكی ،میتوان سرمایهگذاری بخ

تبلیغات و با افزای

قددرت وامدهدی باندکهدا و حجدم

خصوصی را افدزای

داد .ذکدر ایدن نكتده ضدروری

است که مسائلی چون بهرهوری پایین و باال بودن هزینههای مالی تولید ،چال های رقابتی ،الزامات
قانونی محدودیتها در روند صادرات تدأثیر منفدی برجدای مدیگدذارد و ایدن در حدالی اسدت کده
مشوتها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تكنولوژیكی کشور را در مسدیر
رسددیدن بدده اهددداف صددادراتی قددرار مددیدهددد  .همچنددین بددا نادداهی بدده تحددوالت جهددانی در حددوزه
تصمیمسازیها و تصمیمگیریهدا ،مهدارت هدای فندی و تخصصدی مدورد نیداز صدادرات ،مددیریت
ریسک در امر صادرات غیرنفتدی و شناسدایی علمدی احتمداالت و چدال هدای پدی

رو ،مدا را در

پیمودن مسیر رشد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری میرساند.
مثبت بودن کش

درآمدی تقاضا برای پول مطابق با نظریههای اقتصدادی در ایدن زمینده اسدت

یعنی با توجه به افزای

تولید و تأمین تقاضای داخلی ،اضافه تولید برای باال بردن صادرات بده کدار

گرفته و باعث افزای

صادرات میشود .همچنین ضریب برآورد شده برای ندرخ ارز بدازار آزاد بدا

عالمت معنیدار است کده بیدانار ایدن مفهدوم اسدت بدا تضدعیف بیشدتر پدول داخلدی و ارزان شددن
صادرات و گران شدن واردات ،باعث افزای

صادرات و بهبود تراز پرداختها مدیشدود .بندابراین

Downloaded from qjfep.ir at 11:48 +0430 on Thursday April 25th 2019

است که میتوان گفت به دلیل عددم هددایت صدحیح بازارهدای مدالی بخد

خصوصدی بده سدمت
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چاونای بهرهگیری از ابزارها و روشها ،فناوریهای نوین ،زمیندهسدازی تحدولآفدرین در فرایندد
صدور کاال و خددمات ،یك ارچدهسدازی و همداهنای سیاسدتهدا و راهبردهدای سدایر بخد هدای
اقتصادی کشور با استراتژیهای توسعه صادرات و چاونای مهار تجدارت ،مبدادالت غیررسدمی و
احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف اسدت .بدرای
رسیدن به اهداف بلندمدت در توسعه صدادرات غیرنفتدی بدا بررسدی و کنكداش دقیدق فرصدتهدا و
تهدیدددهای پددی

روی اقتصدداد ایددران در حددوزه جهددانی شدددن مددیتددوان بدده رفددع محدددودیتهددا و

ضعفهای موجود در زیرساختهای اقتصادی کشور مدرتبط بدا صدادرات پرداخدت و حدوزههدای
مختلفی چون حملونقدل ،پایاندههدا ،بسدتهبنددی ،راههدای ریلدی ،جدادهای ،هدوایی ،دریدایی مدورد
کالبدشكافی قرار گیرد تا با ضعفها و محدودیتها آشنا شده و نسبت بده رفدع آنهدا اقددام شدود.
موافقت با ورود موفق کاال برای سهولت تولید و درنتیجه صادرات است و باید ترتیبدی اتخداذ شدود
که با درخواست های ورود به طور سریع موفقت شود .باید با توجه بده آزادسدازی تجدارت جهدانی
گرای

به تولید صادرات گرا ،مهارتهای الزم برای صادرات موفق از بستهبندی تا تبلیغدات بدا در

نظر گرفتن مزیتهای اقتصاد تهیه و تنظیم شود ،زیرا نمدیتدوان بددون داشدتن اسدتراتژی تجداری و
برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود .با توجه بده راهبردهدای توسدعه تجدارت ،الزامدات و
متدلوژیهای مناسب ،راهكارهای جدید توسعه صادرات غیرنفتی ،زیرساختهای موردنیاز توسدعه
صددادرات ،توجدده بدده امكانددات و محدددودیتهددای موجددود ،سدداماندهی و تسددهیل بهبددود و نوسددازی
فرایندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیرنفتی ،بهینه سدازی زنجیدرهای محصدوالت و خددمات
برای افزای

صادرات ،آزادسازی تجارت جهان (جهانیسازی) بدا ناداهی ندو بده توانمنددی تولیدد

صادراتگرا ،از موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیرنفتدی کشدور یداری
میکند.
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