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چكیده
بهعنوان يكى از مباحثاساسى سياست هاى كالن اقتصادى در ادبياتاقتصادى هر
لزوم توجه به نرخ ارز 
كشورى ضرورى است .نرخ ارز بيانگرارزش پول هر كشورى است و ارتباط ميان اقتصاد داخلى با دنياى خارج را
میتواند
میدهد؛بنابراين تنظيم مناسب نرخ ارز ،توجه به تغييرات آن و عواملمؤثر بر آن در هر شرايطى ،
نشان 
قابلبحث و بررسى باشد .از طرف ديگر افزايش صادرات غير نفتی ،اصلیترين سياست اقتصادی
موضوعى 
دولتايراندرچنددههاخيربودهاست.به منظوررهايیازاقتصادتکمحصولی،توسعهصادراتغيرنفتی

برایدولتايرانيکضرورتانكارناپذيراست .دراين مطالعه با تصريح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی
شودتااثراتكوتاهمدتوبلندمدتنرخ ارز واقعی بر صادرات غير نفتی ايران طى دوره

 VECMاستفادهمی
قرارگيرد.اينمدلبهرهوریرابهعنوانيکعاملغيرقيمتیدر كنار

زمانی 8831-8811مورد بررسى
میدهد كه دراينفاصلهزمانی،اثرنرخارزواقعی،
میبردونتايجحاصلازآننشان 
عواملقيمتیبهكار 

درآمدجهانی،توليدناخالصداخلی،رابطهمبادلهوبهرهورینيرویكار(دربخشغيرنفتی)برصادراتغير

نفتیمثبتبودهاست .
واژههای کلیدی :نرخ ارز واقعی ،صادرات غير نفتی ،درآمد جهانی ،توليد ناخالص داخلی ،رابطه مبادله،
بهرهوری.

طبقه بندی f31،f14،f23،f13:JEL
 -1استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خوراسگان (اصفهان) ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول).
saeedkarimzade@yahoo.com

 -2استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
afsanehshayesteh@ymail.com
 -3مدرس گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهر ری ،تهران ،ایران.

ghemamverdi@gmail.com
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 -1مقدمه
الملل،تمايزمياننرخهایاسمیوواقعیارزازاهميتزيادیبرخورداراست.درحالیكه


دراقتصادبين
میدهد.نرخواقعیارز،يک
نرخاسمیارزيکمفهومپولیاستوارزشنسبیدوپولراموردسنجشقرار 
متغيرحقيقیاستكهقيمتنسبیكاالهایتجاریوكاالهایغيرتجاریرابررسیمیكند.نرخواقعیارز،

8
معيارخوبیبراینشاندادنسطحرقابت پذيریيکكشوردربازارهایجهانیاست(ادواردز .)8311،در

حقيقت نرخ واقعی ارز هزينه كاالهای تجاری توليدشده در داخل را اندازهگيری میكند .افزايش در نرخ
واقعیارزتوليدكاالهایتجاریراسودآورترساختهوموجبانتقالمنابعازبخشهایغيرتجاریبهسمت
شود.كاهشنرخواقعیارز،منعكسكنندهافزايشهزينهتوليدكاالهایتجاریدر


توليدكاالهایتجاریمی
ی باشدواگرتغييریدرقيمتهاینسبیديگركشورهایجهانبهوجودنيايد،اينكاهش
داخلكشورم 
دهندهتضعيفتوانرقابتبين المللیكاالهایساختكشوراست.درواقعدراينحالت،


نرخواقعیارزنشان
كشوركاالهایتجاریرادرمقايسهبابقيهجهانبا كارايیكمتریازگذشتهتوليدمیكندكهمنجربه
تضعيف موقعيت خارجی كشور خواهد شد ازاين رو يكی از موانعاصلی تنوع و رشد صادرات غير نفتیرا
می توانكاهشطبيعینرخارزحقيقیاززمانحضورنفتدراقتصادايراندانست(ابريشمیومهر آرا،

 .)8818
صادراتغيرنفتی،يكیازمباحثمهماقتصادیدركشورهای داراینفتاستكهدرآندرموردتنوع
وگسترشصادراتدرمقابلصادراتتکمحصولیسخنبهميانمیآيد.ايراننيزازجملهكشورهايیاست

كهوابستگیشديدبهدرآمدهاینفتیداردوهرگونهنوساندرقيمتنفتموجببروزمشكالتیازجمله
كاهشدرآمدهایصادراتیخواهدشد.لذاامروزهافزايشصادراتغيرنفتیوافزايشسهمكشوردرتجارت
المللی،به منظوركاهشوابستگیشديداقتصادبهدرآمدهاینفتی،يكیازاهدافمهم


جهانیوبازارهایبين
اقتصادیتلقیشدهوبههمينجهتهموارهموردتوجهاقتصاددانانبودهاست .
تكهچگونگیسياستگذاریدرزمينهآن،متغيرهایكالناقتصادی

دراينمياننرخارز،متغيریاس
بهويژه صادرات غير نفتی را متأثر میسازد و ازاين رو در بين عوامل تأثيرگذار بر صادرات غير نفتی،

هایارزیهموارهجايگاهمهمیداشتهاند .


سياست
لذاباتوجهبهاثرنرخارزوصادراتغير نفتی،دراينمقالهبهبررسیتأثيرنرخارزواقعیبرصادرات
پرداختهمیشود؛در

نفتیدرايرانبابهكارگيریروشاقتصادسنجی VECMدردوره 8831- 8811

غير 
اين مطالعه متغير توليد ناخالص داخلی جهان متفاوت از مطالعات ديگر محاسبهشده و كشورهای عمده
درنظرگرفتهشدهاستوبهرهورینيرویكاردربخشغير نفتی

طرفتجاریايراندردورهموردبررسی
نيزبه عنوانيکمتغيرغيرقيمتیواردمدلشدهتاتأثيرآنبرصادراتغير نفتیدركنارعواملقيمتی،

موردبررسیقرارگيرد .برایاينمنظورفرضيهزيرموردبررسیوآزمونقرارمیگيرد .
 -نرخارزواقعیبرصادراتغيرنفتیايرانبیاثراست .
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ازاين رو،اينمقالهشاملپنجبخشخواهدبودكهرابطهبيننرخارزواقعیوصادراتغيرنفتیايرانرا
 
دهدبخشاولبهمقدمهاختصاصيافتهاستبخشدومبهمروریبرادبياتموضوع


موردبررسیقرارمی
شامل مبانی نظری تحقيق و مروری بر مطالعات گذشته میپردازد .در بخش سوم ،مدل مورد استفاده،
متغيرهای حاضر در آن و تكنيک اقتصادسنجی معرفی میشود .در بخش چهارم ،برآورد مدل صورت
گيریوپيشنهادهاارائهمیگردد .


گيردودربخشپنجمنتيجه

می
 -2مروری بر ادبیات موضوع
مبانی نظری تحقیق
تغييراتوتحوالت نظامهایارزیدرچنددههگذشتهسببشدهاستكهدرعصرحاضرمقولهنرخ
واقعیارزبيشازگذشتهبه عنوانمتغيریكليدیدرسياستهایاقتصادیخودنمايیكند.چنانچهنرخ

واقعیارزبهطورمناسبودرمسيرتعادلیتنظيمشودمی تواندمنشأآثارمثبتیبراقتصادباشدوبرعكس

انحرافوشدتنوساناتآن،می تواندآثارمنفیبرعملكرداقتصادبگذارد .

دريکاقتصادبازنرخواقعیارزبهدليلارتباطمتقابلآنباسايرمتغيرهایاقتصادی،متغيریمهمبه
شمار می رود كه سياست های اقتصادی داخلی و خارجی و تحوالت اقتصادی ،تأثيرات بسياری بر آن
ذارند.بنابرايننرخارزنيزمتغيریاستكهمی تواندعملكرداقتصادومتغيرهایاقتصادیراتحتتأثير

میگ

قراردهد.دربيناقتصاددانانرویاينموضوعتوافقنظروجودداردكهتثبيتنرخواقعیارزدرسطحی
نامناسب و انحراف آن از مسير تعادلی ،سبب كاهش چشمگير در رفاه ملی از طريق تأثير نامطلوب بر
عملكرداقتصادكالنمیگردد .

مسئلهتنظيمنرخارزيكیازمسائلاساسیوپيچيدهدركشورهایدرحالتوسعهاستزيراتعيين
ارزشپولملیيکكشوربراساسپول هایخارجی،بايدبهشكلیباشدكهسببارتباطهماهنگاقتصاد

داخلیبااقتصادبينالمللی  گردد.حالاگرنرخارز،هماهنگباتحوالتوتغييراتاقتصادیتعديلنگردد،

گيریهاینامطلوبدر سياست های
جهت 
موجبانحرافنرخواقعیارزوتنظيمنامناسبآنگرديدهوباعث 
كالن داخلیمیشود.
درچنددههگذشته،اقتصاددانانوسياستگذارانغالباًدربارهعملكردنرخهایواقعیارزدركشورهای
جهانسوممطالعاتزيادیداشته اندواغلباعتقادبرايندارندكهاعمالسياستهاینامناسبنرخارز

توسطبرخیازكشورها،موجبتشديدبحرانبدهكاریهایبينالملل،وخامتوضعيتبخشكشاورزی،

عدمتعادلترازتجاری،عدمموفقيتسياستهایاصالحیو تعديلیدررفعمشكالتاقتصادشدهاست.در
بين اقتصاددانان رویاين موضوع توافق نظر وجود دارد كه تثبيت نرخ واقعی ارزدر سطحی نامناسبو
انحرافآنازمسيرتعادلی،سببكاهشچشمگيردررفاهملیازطريقتأثيرنامطلوببرعملكرداقتصاد
كالنمیگردد .

مناسبنرخارزدركشورهایدرحالتوسعهدر

طبهاتخاذواجرایسياستهای 

امروزهمباحثمربو
حالگسترشاست؛بررسیهایتجربیصورتگرفتهدربسياریازكشورها،بهويژهدركشورهایآسيايیو
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شاخصهايی

آفريقايینشانمی دهدكهارتباطیقویميانانحرافنرخواقعیارزازمقدارتعادلیوعملكرد
سياستكاهشارزشپولداخلیدرمقابلارزهایخارجیموجب

نظيرصادراتورشداقتصادیوجوددارد.
افزايش در قيمت كاالهای خارجی نسبت به كاالهای داخلی میگردد و لذا رقابتپذيری در بين صنايع
داخلیو در سطح بين المللی راافزايش خواهد داد ودر اين صورت مخارج از سمت كاالهای خارجی به
سمتكاالهایداخلیحركتخواهدكرد(كنديل .) 8333،8اماموفقيتدراجرایسياستكاهشارزش
یتجاریبهطوروسيعیوابستهبه قرارگرفتنتقاضادرمسيردرستوظرفيت


پولداخلیدرارتقایموازنه
8
مناسب است به طوری كه اين افزايش تقاضا با افزايش عرضه پاسخ داده شود (گويتيان  8371،و
درعلماقتصادبين المللوبراساستئوریتجارتجهانی،كاهشارزشپوليکكشور

دورنبوش .)8331،4
سببمی شودكهقيمتكاالهایصادراتیيکكشوردربازارهایخارجیوبرحسبپولآنكشوركاهش

يابد و در نتيجه خريداران و مصرفكنندگان طبق  قانون  تقاضا ،از آن كاالها بيشتر خريداری كنند.
هاونظرياتسنتینشانمی دهندكهسياستكاهشارزشپولداخلیموجبگسترش


كهديدگاه

درحالی
3
گردد،امامباحثنظریبرايجادبرخیاثراتانقباضیتأكيددارند.درصورتیكهشرطمارشال -لرنر 


توليدمی
1
برقرارنباشدآنگاهكاهش  ارزشپولداخلیباعثكاهشدرسطحتوليدخواهدشد(ميد .)8338،كاهش
ارزشپولداخلیبافرضوجوديکكسریتجاریاوليهدراقتصاد،باعثكاهشدرآمدملیحقيقیومنجر
بهكاهشتقاضایكلمیگردد .

بررسیروندسهمايرانازحجمتجارتجهانیطیدودههاخيرنشانمیدهدسهمايرانازصادرات

جهانی چشمگير نبوده است(حدود  0/5درصددر سال .7 )8811اين امر توسعه صادراتغير نفتیرادر
یتوان
راستایكاهشوابستگیاقتصادكشوربهدرآمدهاینفتیضروریساختهاست .ازديدگاهكالننيزم 
بهاثركينزیصادراتاشارهكرد؛براساسنظريه كينزچونصادراتجزئیازتقاضایكلاقتصاداست،
افزايشآنعالوهبرتأ ثيرمستقيم،دارایيکاثرغيرمستقيم  ازطريقضريبشتاببرتوليدداخلیودر
یباشد.
نتيجهصادراتغيرنفتیم 
یدهدتمامكشورهایدرحالتوسعهبامشكلعدم
مطالعاتانجامشدهدركشورهایمختلفنشانم 

اما
استفاده بهينه از ظرفيت های توليدی مواجه هستند .حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد
هایبدوناستفادهرابهكارگرفت.افزايشظرفيت

كشوریشكلبگيرد،طبيعیاستكهمیتوانظرفيت
دهی  اشتغال ،ركود و تورم تأثير خواهد گذاشت .توسعه
های توليدی بهمنظور صادرات غير نفتی بر پدي 
سياسیواجتماعیبرایدولتهامفيدباشد .

تواندازجنبههای

صادراتغيرنفتیهمچنينمی
بدين ترتيب متغير مهم و محوری مثلصادرات غير نفتی به عوامل قيمتی(همچون نرخ ارز) وابسته
بهعنوان  يکسازوكارعالمتدهندهوتخصيصمنابع،بهتأمين
استامابرایعملكردننظامقيمتها 
حدیازمتغيرهایمبنايیوحقيقینيازاست.يعنیاگردراقتصادینهادهایقانونیواجتماعیمناسب
ايجادشود،دانشوبهره وریحالتدرونزاپيداكند،كيفيتنهادينهشود،نوآوریوابداعبهطورخودافزا
رشد كند ،قدرت های فردیو انحصاری اقتصادی مهار و محدود شود ،اختاللها و موانع مربوط به تعامل
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بهعنوان يکفرصتوامتيازخوبوارد
پويایبخشهاازميانبرداشتهشود،درآنصورت،نظامقيمتها 
عالمتدهیبهعواملاقتصادیوتخصيصبهترمنابع

عملشدهووظيفهمهمانتقالبدونهزينهاطالعات،
راباخوبیوكارآمدیانجاممی دهد.بنابراين،عواملغيرقيمتیمثلبهرهوری،قوانينومقرراتمناسب،
رقابتپذير یفنی،علمیومديريتیباعواملقيمتیمثلنرخارزمكملهمهستندوباهم تعاملنمودهو

یدهند  .بنابراين اگر بسترهای نهادی ،علمی ومديريتی تأمين نشود،
قدرت تأثيرگذاری خود راافزايش م 
بهرهور ی ،نوآوری و كيفيت مورد تأكيد قرار نگيرد ،نهادهای سياسی و اجتماعی ايجاد نشود ،قدرت

یشودوتغييرمتغيرهایقيمتیممكناست
متها،ايجادنم 
بهوسيلهقي 
عالمتدهیوتخصيصبهينهمنابع 

یثباتیاقتصادیوضعيترابدتركند(شاكری .)8818
بهنتايجمطلوبمنتجنشودوحتیدرشرايطب 

مروری بر مطالعه های گذشته
اثربی ثباتینرخارزبرصادراتغيرنفتیدرايران»

)درمقالهایباعنوان«

خانعلیپورواحسانی(8811

اند.دراينمقاله،اثربیثباتینرخ


هاینرخارزبرصادراتغيرنفتیدرايرانپرداخته

اثراتنوسان
بهبررسی
موردبررسیقرارمیگيرد.روش

ارزموزونواقعیبرصادراتغير نفتیايرانطیسالهای 8818-8881
قفههای توزيعی
اقتصادسنجی مورد استفاده تكنيک جوهانسون-جوسيليوس و روش خود بازگشت با و 
باشد.براساسنتايجاينمطالعهاثرمثبتنرخارزواثرمنفیبیثباتیآنبرصادرات

گسترده)  (ARDL
می
غيرنفتیموردتأييدقرارگرفتهاست .
پهلوانی و همكاران ()8811در مقاله «  تخمين توابع تقاضای صادرات و وارداتدر اقتصاد ايران» به
بررسیاثردرآمد  جهانی،نرخارزوقيمتهاینسبیصادراتیبرتابعتقاضایصادرتبااستفادهازروش
پرداختهاند.براساسنتايج

)طیدورهی  8881-13

همگرايیخودتوضيحیباوقفههای گسترده(ARDL

اينمقاله،متغيرهایدرآمدجهانیونرخارزتأثيرمثبتومعناداروقيمتهاینسبیصادراتی،تأثيرمنفی
ومعناداربرتابعصادراتداشتهاند .همچنيناثردرآمدجهانی،نرخارزوقيمتهاینسبیصادراتیبرتابع

تقاضایصادراتبررسیشدهاست .
)درمقالهای تحت عنوان «عوامل تعيينكننده صادرات غير نفتی ايران» نقش عوامل

شاكری (8818
تأثيرگذارقيمتیوعواملغير قيمتیمبنايیرابرصادراتغير نفتیايران دردورهزمانی 8843-13مورد
بررسیقراردادهاست.بهاينمنظور،صادراتغير نفتیتابعیازدومتغيرقيمتینرخارزآزادونرختورمو
بهمنظور برآورد مدل
دو متغير مبنايی بهرهوری و رقابتپذيری در نظر گرفتهشده و از تكنيک   ARDL
استفاده شده است .نتايج حاصل از اين مطالعه نشان میدهد كه صادرات غير نفتی به طور اساسی به
وضعيت متغيرهایمبنايی بهرهوری ورقابتپذيری وابسته میباشد ،اما متغير نرخ ارز اگر چه بر صادرات
كنندهنمیباشد .


مالحظهوتعيين

تأثيرمثبتداشته،امااينتأثيرقابل
مقالهای تحت عنوان « اثر متغيرهای كالن اقتصادی بر صادرات غير
نعمتی زاده و تقوی ( )8818در  
نفتیدرايران» ،اثرمتغيرهايیمانندنرخارز،تورموتوليدناخالصداخلیرابرصادراتغيرنفتیبررسی
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كردند.دورهزمانیموردمطالعهآنها8833- 13بودهوازمدل VARوOLSدربرآوردمعادلههااستفاده
شدهاست.نتايج  تحقيقحاكیازايناستكهتوليدناخالصداخلیونرخارز،تأثير مثبتومعناداریبر
یمعنیاست .
یكهتأثيرتورمبرصادراتغيرنفتیب 
صادراتدارنددرحال 
مقالها یاثرتغييراتنرخارزبرقيمتصادراتغير نفتیوهمچنينترازتجاری
رحيمی()8813در 
مرحلهای

دادههای ساالنه دوره 8843-71با استفاده ازروش سيستمی حداقل مربعات سه 
ايران را برای  
مهمترين عاملموثربرقيمتصادراتیمحصوالتغير نفتیبوده
بررسیكرد.نتايجنشاندادكهنرخارز 
است .
1
حسناو ()8388درتحقيقی«اثرنرخارزواقعیرویصادراتغيرنفتی»رادركشورآذربايجانبهكمک
آستانهای( )MTARو

یدهد  .وی از روش اتورگرسيو حد 
روش تصحيح خطا نامتقارن مورد بررسی قرار م 
دادههایساالنه
آستانهای() TARدرچارچوبهمجمعیوتعديلنامتقارنبهرهجستهواز 

روشاتورگرسيو
بهصورت  فصلیاستفادهكردهاست.يافتهاصلیمطالعهویيکرابطهمعناداربينصادرات
  8333-8383
غير نفتی،حجممعامالتتجاریغير نفت یبرمبناینرخارزواقعیودرآمدخارجیوجودداردامافرآيند
تعديلنسبتبهسطحتعادل،نامتقارننيست.
اليانگ بو  3و همكاران( )8388در مقاله «اثرات نرخ ا رز روی تجارت در كشورهای منتخب آفريقای
جنوبی»بااستفادهازمدل POLS83و GMM88دردوره8311- 8333بهايننتايجدستيافتندكهاثرات
خالصنرخارزرویتجارتكلبههردوروشمثبتاست.عواملموثربرتجارت،توليدناخالصداخلی،نرخ
شدهاند .
ارزواقعیموثر،جمعيتوفاصلهبينكشورهایآفريقایجنوبیدرنظرگرفته 

كازرونی وفشاری ")8383(88تأثيرتغييراتنرخارزواقعیبرصادراتغير نفتیدرايران" رادردوره
زمانی   8378-8337مورد مطالعه قرار داده اند .كه در آن يک نماينده برای نرخ ارز واقعی توسط مدل
 GARCHوسپسيکتابعصادراتقراردادی،بااستفادهازروشهمانباشتگیجوهانسونتخمينزدهشده
یدهد كهنرخارزواقعیوتغييراتآنبهترتيباثراتمثبتومنفیرویصادرات
است.اينتحقيقنشانم 
غيرنفتیايراندارند.
88
مطالعهای «نامتقارن بودن تأثير نوسان پذيری نرخ ارز بر صادراتدر

فانگ و همكاران ()8333در 
دادههایماهانهصادراتدوجانبهاين
دادهاند.دراينمطالعهاز 
هشتكشورآسيايی»راموردبررسیقرار 
نطور مدل اقتصادسنجی
هشت كشور با آمريكا و نرخ ارز واقعی در دوره زمانی  8373-8338و همي 
  GARCHاستفادهشدهاست.نتيجهايناستكهكاهشوافزايشنرخ ارزتأثيرمتفاوتیبرصادراتاين
كشورهاداشتهاست:ايناثردربرخیازكشورهایموردبررسیمنفیودربرخیديگرمثبتبودهاست .
چيتوهمكاران  «)8331(84رابطهبيننوسانپذيرینرخارزوصادراتدرپنجكشورآسيایشرقی»را
دادههایپانلمورد
برای 83سالوبااستفادهازتكنيکاقتصادسنج یپانلديتاوتكنيکهمانباشتگیدر 
دادهاند وحاصلاينمطالعه  تأثيرمنفیوقوینوسانپذيرینرخارزبرصادراتاينكشورها
بررسیقرار 
بودهاست.
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درمطالعهای«تأثيرسياستهایارزیدر3كشورآفريقايی»رابااستفادهازروش

بالوگاودل (2007)83
پنل ديتا مورد بررسی قراردادند .متغيرهای تأثيرگذار بر صادرات در اين تحقيق ،قيمت های داخلی و
شده اند.نتايجحاصلازتخمينمدلمربوطهنشان
خارجی،درآمدداخلیوخارجیونرخارزدرنظرگرفته 

میدهدكهنرخارزاثرمثبتیبرصادراتداردوافزايشآنمنجربهافزايشصادراتخواهدشد .

81
سوريک ( «)8337تأثيرنوسانپذيرینرخارزبرصادرات» رابرایكرواسیموردبررسیقرارداده
است .در اين مطالعه شاخص نا  اطمينانی ارز با استفاده از مدل  ARCHو دادههای سری زمانی ماهانه
محاسبهشده و  سپس با استفاده از تكنيک هم انباشتگی جوهانسون و مدل تصحيح خطا،

 8331-8331
رابطهبلندمدتوكوتاه مدتبينمتغيرهابرآوردشدهاست.نتايجبهاينصورتاستكهيکرابطهبلندمدت

منفیوضعيفبيننوسانپذيرینرخارزوصادراتوجودداشتهاست .
بولسو  )8331( 87به «بررسی تأثير نرخ ارز بر صادرات و واردات محصوالت كشاورزی از آمريكا به
كشورهایعمدهطرفتجاری»باروشپنلديتاوبرایدورهژانويه 8313تانوامبر 8334پرداختهاست.
یباشند.
یدهدكهصادراتووارداتنسبتبهنرخارز،پركششم 
نتايجتحقيقنشانم 
یثباتینرخارزموثرواقعیبادرجهبازبودنتجارت»رابرای
هائو )8333(81درمقالهخود«رابطهبينب 
یكند .شواهد
سالهای  8313-8331بررسی نموده و از مدل مسی و راگوف  )8331( 83م 
 34كشور در  
یدهداينبررسیازلحاظ
یثباتینرخارزرانشانم 
تجربیقویارتباطمنفیبيندرجهبازبودنتجارتوب 
یدهد .
یداراستوبيشاز38درصدتغييراتنرخارزراتوضيحم 
آماریمعن 

 -3تصریح الگو
صادراتهركشوربهعنوانبخشمهمیازترازپرداختها،تحتتأثيرمتغيرهایمتعددیقرارداردو


عنوانيكیازمهم ترينومؤثرترينمتغيرهایاقتصادكالن،هموارهصادراتودرنتيجه


نرخارزواقعیبه
توليد ناخالص داخلی را با تغييراتی مواجه مینمايد .لذا با پيروی از الگوی چيت و همكاران ( )8331و
شاكری(،)8818مدلصادراتغيرنفتیبهگونهایتصريحمیشودكهدرآنتأثيرنرخارزواقعیبرصادرات
تابعصادراتغيرنفتیبرایايرانبهصورت

غيرنفتیدركنارديگرعوامل،موردارزيابیقرارگيرد؛ بنابراين
زيرقابلارائهاست :
)EXP= f (RER, GDP, WGDP,TOT,PRO,Dw,De

:RERنرخارزواقعی 
:GDPتوليدناخالصداخلی 
83
:WGDPتوليدناخالصداخلیجهان (درآمدجهانی) ،ميانگينوزنیسطحدرآمدكشورهایعمدهشريک
تجاریايران 88است .
:TOTرابطهمبادله 
:بهرهورینيرویكار
 PRO
: Dwمتغيرمجازیبرایزمانجنگ(زمانجنگيکوبقيهسالهاصفر)
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نظامارزشناورمديريتشدهدرسال،8818سال


تغييرنظامارزیكشوربه
: Deمتغيرمجازیبراینرخارز)
18يکوبقيهسالهاصفر) 

88
بهصورتزيرقابلمحاسبهاست  :
متغيرنرخارزواقعی  
RER =(E. CPI*)/ CPI
میشود ؛
بهعنوان تعداد واحد پول داخلی به ازای هر واحد پول خارجی تعريف 
: Eنرخ ارز اسمی است كه 
زمانی كه Eافزايش يابد ،پول ملی تضعيف شده است .
مصرفكننده در خارج 

* :CPIشاخص قيمت
مصرفكنندهدرداخل 

 :CPI88شاخص قيمت

دستمیآيد :


صورتزيربه

رابطهمبادلهبه
TOT= )Px / Pm).833
:Pxشاخصقيمتكاالهایصادراتی 
: Pmشاخصقيمتكاالهایوارداتی 

وریبهعنوانتقسيمارزشمحصول


ایاست.درغالبمواردبهره

وریدارایمفهوموسيعوگسترده
بهره
ناخالص ملی به جمعيت شاغل توصيف میشود كه به آن بهرهوری نيروی كار گفته میشود .در ادبيات
عنوانمقياسیكهاندازهمشاركتوسهمهمهنهادههادرتوليدناخالصملیرا


وریبه

اقتصادیمدرنبهره
84
مشخص میكند توصيف میشود كه به آن بهرهوری كل عوامل توليد گفته میشود .در اينجا متغير
بهرهوری(،) PROازتقسيمتوليدناخالصملیواقعیبدوننفتبرشاغالندربخشهایاقتصادیبدون
دستمیآيد(شاكری.)8818


نفتبه
آمارواطالعاتمتغيرهایمربوطبهايرانازبانکاطالعاتسریهایزمانیبانکمركزیاستخراجشده

83
وآماراطالعاتمربوطبهخارجازايران،ازبانکجهانی( )8383استخراجشدهاست .
طبقمبانینظریموجوددراقتصادكالن،نرخارزبرصادراتتأثيرمستقيمومثبتدارد؛يعنیصادرات
به طور مستقيم با افزايش نرخ ارز(كاهش ارزش پول ملی) افزايش میيابد (برانسون  .)8373اين تئوری
توسط دروديان  ،)8333(81چو  ،)8333(87سيرگو و راجان  ،)8338(81آچی و سكات ،)8338(83
اجرت و زاماكرو( ،)8333بالوگا و همكار  ،)8337(88دل ( )8337و آريز وهمكاران  )8331(88مورد آزمون
قرارگرفتهوتائيدشدهاست .
انتظارتئوريکبرآناستكهباافزايشنرخارزواقعی(كاهشارزشپولداخلی)،بهدليلكاهشقيمت
كا الهایداخلینسبتبهكاالهایمشابهخارجی،ميزانصادراتافزايشيابد.ازطرفديگرباتوجهبهاينكه
كشورهای طرف تجاری با افزايش سطح درآمد ،مقدار بيشتری از كاالها را تقاضا و مصرف خواهند كرد،
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بنابراينانتظارمیرودرابطهبيندرآمدكشورهایعمدهطرفتجاریايران(متغيردرآمدجهانی)وصادرات
غير نفتیمثبتباشد.اثررابطهمبادله (88نسبتقيمتهایصادراتیبهقيمتهایوارداتی)،رویصادرات
غير نفتی مثبت است.رابطه مبادله به شاخصی كه از تجارت بهدست میآيد وابسته است و بهبودرابطه
مبادله،صادراتراازطرفعرضهتحريکمیكند.


 -4تخمین تأثیر نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی
به منظوربرآوردمدلوبررسیرابطهبينصادراتغيرنفتیونرخارزواقعیازالگویتصحيحخطای

84
برداری  VECMاستفادهشدهاستكهدرواقعيکالگویخودبازگشتیبرداریباويژگیهمجمعیاست
و در آن روابط كوتاهمدت همراه با روابط بلندمدت مورد بررسی قرار میگيرند .اين الگو در حالت كلی
بهصورتزيرتعريفمیشود :

∆Xt = c1 + c2 T+ ρ Xt-1 + Σ βi ∆Xt-I + φ Wt + εt

:Xtبردارمتغيرهایدرونزااست .
:Wtبردارمتغيرهایبرونزامیباشد .
:εtبردارجمالتخطا 
:Tروند 
:c1بردارمقاديرثابت 
دادههای سریزمانی وبهكمک
آزمونايستايیمتغيرهایتحقيق:دربرآوردضرايبمدل بااستفادهاز 
روشهایاقتصادسنجی،اينفرضاستواراستكهمتغيرهایالگوپاياباشند.يکمتغيرسریزمانیوقتی
پاياستكهميانگين،واريانسوكواريانسآندرطولزمانثابتباقیبمانندوتابعیاززماننباشند.وجود
یشودتاآزمونهایtو Fاعتبارالزمرانداشتهباشندوبهرگرسيونهای
متغيرهاینامانادرمدلسببم 
نرو  دربرخوردباسریهایزمانی،ابتدامتغيرهاراازنظرپايايیموردآزمونقرار
جعلیمنجرشوند.ازاي 
یباشد.برایاطمينان
میگيرند.يكیازآزمونهایمهمبرایبررسیايستايی (پايايی)،آزمونريشهواحدم 
ازايستايیيانا  ايستايیمتغيرهایسریزمانیمورداستفادهدرمدل(نرخرشدمتغيرهادرمحدودهسال
تعميميافته استفادهشده و نتايج در جدول  8خالصه شده

های  8831تا)8811از آزمون ديكی– فولر 
است.ازطرفديگرباتوجهبهوجودمتغيرنرخارزواقعی،انتظاروقوعيکشكستساختاریبهدليلاجرای
سياستيكسانسازینرخارزدرسال 8813وجوددارد،پسمیبايستمراقبتويژهایرادرآزمونريشه

واحد(طبقنظريهپرون)8313اعمالنمود.بنابراينازآزمونپرونبرایتشخيصايستايیيانا ايستايی
اينمتغيرهااستفادهمیشودكهنتايجحاصلازآزمون(مندرجدرجدول)8نشانمیدهندكهوجودريشه

واحددرنرخارزواقعی،ناشیازشكستساختارینبودهواينمتغيردارایريشهواحدبودهوبايکبار
تفاضلگيریايستامیگردد .
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جدول  :1نتایج آزمون دیكی – فولر تعمیمیافته برای سطح متغیرهای مورد مطالعه
پرون

ADF

نام متغیر

آماره t

آماره بحرانی

آماره t

آماره بحرانی

 EXP

*-6.05

-3.67

*-6.26

-3.64

 GDP

*

-3.89

-3.67

 WGDP

*

-5.08

 RER

*

-6.39

 TOT

*

-3.84

**

PRO
*

-3.67
-3.67
-3.67
-2.96

-3.86

*-3.87
*-4.76

*

-3.64

-4.55

) I (1
) I (1

-3.64

*-5.78

**

) I (1

-3.64

-3.64

-4.38

درجه مانایی

) I (1
) I (1

)I (1

-3.38

**

بهترتيبنشاندهندهمعناداربودندرسطح8و5درصداست .

و 
منبع:يافتههایپژوهش 




بدينترتيبدرجههم  جمعیتمامیمتغيرهایموجوددرمدلازمرتبهاولبودهكهبايکبارتفاضل
گيری ايستا شدند .پس با توجه به اينكه همه متغيرها ) I(1هستند میتوان از روش همانباشتگی
يوهانسون،جوسيليوس استفاده نمود .در واقع اين روش مربوط به آزمون و تعيين روابط همجمعی بين
متغيرهای سری زمانی میباشد و روابط بلندمدت بين متغيرها را نشان میدهد .سپس بر اساس مدل
مدتبينمتغيرهایمدل،محاسبهمیشود .

تصحيحخطایبرداری،روابطكوتاه
تحليلهایهم جمعیبهروشيوهانسونوجوسيليوسمستلزمتعيينطولوقفهدرالگویVARاست
كهبااستنادبهمعيارهایآكائيک( ،83 )AICشوارتزبيزين( 81 )SBCوحنانكوئين( 87 )HQCطولوقفه
انجامشدهوبه تعيين درجه الگوی خود رگرسيون برداری پرداخته
مشخصمیشود.اينآزموندرجدول  8
استبنابراينبراساسآنچهدرجدول 8براساس 8معيارآكائيک ،شوارتزبيزين و حنانكوئين مشاهده
میشود میتوان درجه 8را براساس حداقل مقدار اين آزمونپذيرفت .

جدول :2نتیجه آزمون تعیین درجه خودرگرسیون برداری
وقفه

آکائیک

شوارتز بیزین

حنان کوئین

3
8

 1/84
 -8/43

 1/13
 -8/1

 1/47
 -8/83

8

 -8/88

 -8/18

 -8/1

8

 -8

 -3/7

 -8/8

4

 -8/38

 -3/84

 -8

منبع :محاسبات تحقيق 


فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 22زمستان 1323

سعید دائیکریمزاده ،قدرتاله اماموردی و افسانه شایسته 111 /

منظوربه دستآوردنرابطهبلندمدتميانمتغيرها،بايد به تعيين تعداد بردارهای

بعد از تعيين درجه 
به
هم جمعی براساس آزمون اثر وحداكثر مقدار ويژه پرداختهشودووجودهمانباشتگیوروابطبلندمدتبين
انباشتگیونرمالساختناينبردارهامعنیدار

متغيرهابررسیشود.پسازتشخيصوبرآوردبردارهایهم
گيرد.همينطوركهدرجدول 8نشاندادهشدهاستبراساسهردو

بودنضرايبموردبررسیقرارمی
آمارذكرشدهيکبردارهمانباشتگیميانمتغيرهایموجوددرمدل،درسطح3درصدوجوددارد .

جدول :3نتایج حاصل از آزمون تعیین تعداد بردارهای همجمعی
آزمون حداکثر مقدار ویژه
آماره
جدول در سطح
اطمینان% 95

آزمون اثر
جدول آماره

آماره

H1

محاسباتی

H0

در سطح
اطمینان%95

آماره

H1

محاسباتی

H0

 88

 81/1

 r ≥1

 r=0

 18/1

 73/8

 r=1

 r=0

 25/6

 81/8

r≥2

 r≤1

 42/8

 81/4

 r=2

 r≤1

 17/2
 12/4

 10/8
 10/3

r≥3

 25/9
 r≤2
 12/1
 r≤3
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 24
 11/2

 r=3
 r=4

 r≤2
 r≤3

r≥4

جمعیبراساسمتغيرهایبهصورتنرمالشدهدرجدول4آمدهاست.

نتيجهبردارهم

جدول  :4نتایج تخمین بردار هم جمعی بهصورت نرمال شده
متغیر
ضريب 

RER

3/14
( )4/88

GDP
0/944

) (3/107

WGDP

 0/95
( )8/87

TOT
1/68

) (3/21

PRO

 8/88
( )4/13

Dw

 -3/33
( )-8/34

De

 3/17
( )8/1
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در تفسير مدل برآورد شده اولين گام؛  سازگاری عالئم ضرايب مدل با انتظارات تئوريک است .مالحظه
بهطوریكه:
یشودكهدرمدلفوق،عالمتتمامضرايببانظريههایاقتصادیسازگاراست .
م
ضريبنرخارزواقعیبيانمی كندكهباافزايشنرخارزواقعیبهميزانيکدرصد،صادراتغيرنفتی
بهميزان 3614درصدافزايشمیيابدكهاثرمثبتاينمتغيررابرصادراتغير نفتینشانمیدهد .اين
سياستكاهشارزشپولداخلیدرمقابلارزهایخارجیموجب

نتيجهبانظريهكنديلكهبيانمیكند
افزايش در قيمت كاالهای خارجی نسبت به كاالهای داخلی میگردد و لذا رقابتپذيری در بين صنايع
داخلیودرسطحبين المللیراافزايشخواهددادومخارجازسمتكاالهایخارجیبه سمتكاالهای
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داخلیحركتخواهدكردسازگاراست  .مقايسهايننتيجهبامطالعهدكترشاكرینيزنزديکبودننتايجرا
دهدكهدركوتاهمدتاثرنرخارزواقعیبرصادراتغير نفتیكمترازمقداربلندمدتآناستكه

نشانمی
طوریكهافزايشصادراتغير نفتیدراثرافزايشنرخارزواقعیباتورم


تواندناشیازاثرتورمباشدبه
می
حاصلازافزايشنرخارزواقعیتاحدیخنثیشود.توليدناخالصداخلیايرانبرصادراتغيرنفتیتأثير
مثبتداردبه طوریكهباافزايشتوليدداخلیبهميزانيکدرصد،صادراتغيرنفتیبهميزان3634درصد

افزايش میيابد  .توليد ناخالص داخلی جهان تأثير مثبت و معنیداری بر صادرات غير نفتی ايران دارد.
افزايشدرتوليداينكشورهابهمعنیافزايشدرآمدآنهابودهوباعثافزايشتقاضایآنهابرایكاالو
گردد.اينامربهنوبهخودتقاضابرایكاالهایايرانیراافزايشخواهدداد.ضريببرآوردیتوليد

خدماتمی
ناخالص داخلی جهان  مثبت است به اين شكل كه با يکدرصد افزايش متغير ،صادرات غير نفتی3633
ی يابد.پهلوانینيزدرتخمينتابعتقاضایصادراتايناثرمثبتراتجربهكرده است.طبق
درصدافزايشم 
مبانی نظری و تحقيق اسكوئی و گوسواوی ك ه صادرات را تابعی از سطح درآمد جهانی میدانند
مصرف كنندگانباافزايشسطحدرآمد،مقداربيشتریازكاالهایداخلیوخارجیرامصرفخواهندكرد؛

بنابراينسطحدرآمدكشورهایعمدهشريکتجارینقشمهمیدرتعيينمقداروارزشصادراتداشته
یكه افزايش
بهطور 
بهرهوری ني روی كار نيز تأثير مثبت بر صادرات غير نفتی دارند  
است .رابطه مبادله و  
نسبتشاخصقيمتصادراتیبهشاخصقيمتوارداتی (رابطهمبادله)سببافزايشصادراتغير نفتیاز
یيابد
عرضهشده  و با افزايش يک درصدی اين نسبت ،صادرات غير نفتی  8611درصد افزايش م 
كانال  
بهرهورینيرویكار
عبارتد يگرباافزايشرابطهمبادله،انگيزهبرایصادرات،بيشترافزايشخواهديافت .


به
یدهدطبقمطالعهشاكری
نيزدرصورتيکدرصدافزايش،صادراتغير نفتیرا 8688درصدافزايشم 
عواملغيرقيمتیمثلبهره وریباعواملقيمتیمثلنرخارزمكملهمهستندوباهمتعاملنمودهوقدرت
بهروز شدن دانش تكنولوژی و مديريت توليد ،كاالهای
تأثيرگذاری خود را افزايش میدهند؛ بنابراين با  
رقابتپذيرتروصادراتغير نفتیافزايشخواهديافت.متغيرمجازیجنگنيزنشانمیدهدكهبر
توليدی 
مالحظه ایداشتهاستكهباتوجهبهضريببرآوردشدهاين

صادراتغيرنفتیاثرمنفینسبتاًپايداروقابل
متغير و آماره مربوط نقش محدودكننده جنگ تحميلی در روند صادرات غير نفتی مشهود است .متغير
موهومینرخارزهمتأثيرمثبتبرصادراتغيرنفتیدارددرواقعيكسانسازینرخارزدرسالهای8813

يکنرخارزشناورمديريتشدهدرسال،8818سببثباتنرخارزدربازارشدهكهآن

و8818واستفادهاز
طوری كهدربسياریازمطالعههااثرمنفیبیثباتی


نوبهخودبرصادراتتأثيرمثبتداشتهاستبه

نيزبه
81
نرخارزبرصادراتبهاثباترسيدهاست  .
درمرحلهبعدبرایتخمينرابطهكوتاه مدتبينمتغيرهاازالگویتصحيحخطایبرداری)(VECMاستفاده

میشودكهنتايجتخمينبهكمکاينالگودرجدول3آوردهشدهاست :
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جدول  -5نتایج تخمین به کمک الگوی تصحیح خطای برداری
متغیر

TOT

PRO

ضريب   3/847  3/33

 3/833

 3/88

 3/433

 3/34  -3/33  3/383

 -3/878

 8/11

 8/138

 8/33

 4/314

 8/81

 -8/833

آمارهt

C

 3/8

RER

GDP

WGDP

 3/387

Dw

 -8/8

De

)ECM(-1

2

 D.W=1/93 R =0/89
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همانطوریكهمعادلهبرآوردیالگویتصحيحخطانشانمی دهد،ضريبجملهتصحيحخطامنفی،

معنی دار و منطبق با تئوریاست و مقدار اين ضريب نشاندهنده آن است كه در هر دوره  87درصد از

خطایتعادلازبينخواهدرفت.دراينبرآوردكوتاهمدتبهروشالگویتصحيحخطا،ضريبمتغيرنرخ
ارز مثبت و معنی دار است يعنی سياست كاهش ارزش پول داخلی میتواند سياستی در جهت تشويق
صادراتغيرنفتیباشد.توليدناخالصداخلیايرانوجهان،رابطهمبادلهوبهرهورینيرویكار برصادرات
عبارتديگرافزايشهريکازاينمتغيرهاموجبافزايشصادراتغيرنفتی


نفتیتأثيرمستقيمدارند.به
غير
میشود .

 -5نتیجهگیری
رشدصادراتكشورهایدرحالتوسعهدراقتصادهایتکمحصولیازجملهايرانازجايگاهويژهای

برخورداراستبنابراين،شناسايیعواملتعيينكنندهصادراتغيرنفتیوچگونگیرابطهآنهاباصادراتغير

تواندسياست گذاریاقتصادیومسئوالنكشورهارادرجهتتحققاهدافصادراتغيرنفتیياری

نفتی ،
می
نمايد.دراينمقالهبهبررسیتأثيرنرخارزواقعیبرصادراتغير نفتیپرداختهشدهاستكهنتايجآنبه
صورتزيرمیباشد :


طورمختصربه
عبارتديگر افزايش نرخ واقعی ارز

صادرات غير نفتی از نرخ ارز واقعی تأثير مثبت پذيرفته است و به
سبب بهبود صادرات میشود؛ بنابراين نتيجه ،فرضيه تحقيق مبنی بر بیاثر بودن اثر نرخ ارز واقعی بر
صادراتغير نفتیپذيرفتهنمیشود.توليدناخالصداخلینيزتأثيرمثبتبرصادراتغير نفتیداشتهاست
تتوليدیكشور،سببرشدتوليددرصنايعمختلفازجملهبخشهایصادراتیمیشود.

افزايشظرفي
پس افزايش توليد عالوه بر تأمين تقاضای داخلی ،افزايش عرضه صادرات را نيز به دنبال خواهد داشت.
افزايشدرآمدجهانیهمسببافزايشتقاضایصادراتغيرنفتیازجانبكشورهایعمدهطرفصادرات-
شدهاست.افزايشدررابطهمبادلهوبهره ورینيرویكارنيزسببافزايشانگيزهتوليدكنندگاندرتوليد
نفتیافزايشمیيابد .

كاالهایصادراتیشدهودرنتيجهصادراتغير
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 -۶پیشنهادها
افزايش نرخ واقعی ارز (كاهش ارزش پول داخلی) در افزايش صادرات غير نفتی ،موثر بوده است
بااينحال اجرای موفق تر چنين سياستی نيازمند اتخاذ سياستهای مالی و پولی صحيحی است و عدم

اجرایانضباطمالیدركشوركهپيامدآنايجادكسریهایبودجه لجامگسيختهاست،عالوه برايجاد
مشكالتی نظير افزايش تورم و بدهیهای دولتی باعث خواهد شد تا اثرات كاهش ارزش پول داخلی بر
چنانكهبايد،موثرواقعنگردد.
نفتیآن 

صادراتغير
در شرايطی كه سياست های اقتصادی دولت در جهت مديريت نرخ ارز پيش رود خودبهخود فشار
بيشتری در جهت كاهش ارزش پولداخلی به  طور ضمنی ،نه رسمیايجادشده كه نمود آن در افزايش
شوداينامرسببافزايشقيمتكاالهایتوليدیمیشودكه


شدهديدهمی

موادساخته
قيمتمواداوليهو
آنهمبه نوبهخودافزايشقيمتهاینسبیوتأثيرمنفیبرصادراتغيرنفتیرابهدنبالخواهدداشت؛
سياستهايی است كه

بنابراينبايد به اين مسئله نيز توجه داشت كه افزايش نرخ ارز تنها يكى از راهكارها و
بايددر راستاى اهداف توسعه صادرات غيرنفتی مورد توجهقرار گيرد و در اين خصوص بايد جوانب ديگر نيز
موردسنجش قرار گيرد .
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فهرست منابع
)8
)8

)8
)4
)3
)1
)7

)1

)3
)83
)88
)88
)88

)اثربیثباتینرخارزبرصادراتغيرنفتی

علی،خانعلیپور،اميروعباسی،جعفر(8811


احسانی،محمد
یعلوماقتصادی،سالنهم،شماره .88


درايران،پژوهشنامه
اصغرپور،حسينوسجودی،سكينهومهيناصالنینيا،نسيم()8833تحليلتجربیميزانانتقالاثر
یپژوهشهایاقتصادی،سال،88شماره ،8پاييز


نفتیايران،فصلنامه
نرخارزبرقيمتصادراتغير 
،8833ص .888-884
)استراتژیتوسعهدركشورهاینيمه صنعتی(غيرتطبيقی)،ترجمهمحمدعلیحقی،

باالسا،بال(8811
سازمانبرنامهبودجه،مركزمدارکاقتصادیاجتماعی،انتشارات .8811،
پهلوانیوهمكاران() 8811تخمينتوابعتقاضایصادراتووارداتدراقتصادايران،فصلنامهبررسی
هایاقتصادی،دوره،4شماره:8ص838تا .883
ختايی ،محمود و غربالی مقدم ،يونس()8818بررسی رابطه پويا ميان نرخ ارز وتوليد ناخالصداخلی در
برنامهوبودجه ،سال نهم ،شماره  ،73ص8تا .83

اقتصاد ايران ،مجله
رحيمی ،حميد ( ،)8813بررسی تأثير تغييرات نرخ ارز بر قيمت صادرات و تراز تجاری ،پاياننامه
كارشناسیارشد،دانشگاهشيراز .
سامتی ،مرتضی و خانزادی ،آزاد و يزدانی ،مهدی ( )8813بررسی فرضيهی وجود اثرات نامتقارن
ايران)،بيستمينكنفرانسسياستهایپولیو

شوکهاینرخارزبرسطحتوليدوقيمت(موردمطالعه

ارزی-تهرانپژوهشكدهپولیوبانكی .
سحابی،بهراموصادقی،حسينوشورهكندی،علیاكبر() 8833تأثيرنرخارزبرصادراتغيرنفتی

تركيه،امارت،عربستان،كويتوپاكستان)؛فصلنامهپژوهشهای

ايرانبهكشورهایمنتخبخاورميانه(
اقتصادی،ساليازدهم،شمارهاول،بهار،8833ص.18–833
)عواملتعيينكنندهصادراتغير نفتیايران،فصلنامهپژوهشهایاقتصادی

شاكری،عباس(8818
ايران،شماره:88ص .88-33
ناظمی ،فرزاد (  )8811بررسی اثر متغيرهای كالن اقتصادی بر صادراتغير نفتی ،فصلنامه مديريت
صنعتی،دانشگاهآزاداسالمیواحدسنندج،سالچهارم،شماره،83زمستان .8811
نعمتی زاده ،سينا و تقوی ،مهدی ( ) 8818اثر متغير های كالن اقتصادی بر صادرات غير نفتی در
اقتصادايران؛پژوهشنامهاقتصادی،شماره .78-31:88
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