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   :چکیده
بوده  نفت و گاز  درآمدهاي ارزي اقتصادي ایران تاکنون براساس وابستگی بهيتوسعه

نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش   این در حالی است که حجم صادرات غیر. است
نفتی و   صادرات غیري توسعه.  استیافته و سهم کاالهاي صنعتی در صادرات باال رفته

ریزان   همواره مورد تأکید برنامه، حاصل از نفت ارزيکاهش اتکاي دولت به درآمدهاي
با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی براي جبران کاهش   . استکشور قرار داشته

تواند مشکالتی در امر صدور نفت در آینده، عدم ثبات درآمدهاي ارزي حاصل از آن می
 بر همین اساس، در این تحقیق به بررسی عوامل  . کشور ایجاد کنديریزي توسعهبرنامه

 با استفاده 1350 -86 ي در طی دورهمؤثر بر نوسانات درآمدهاي صادرات غیرنفتی ایران
نتایج تحقیق  .  پرداخته شده استARDL(1(هاي توزیعی از روش خودبازگشتی با وقفه

ثباتی نرخ ارز  مثبتی بین تمرکز جغرافیایی، بیينشان داد که در بلند مدت و کوتاه رابطه
دهاي ارزي صادرات ثباتی درآمثباتی درآمدهاي ارزي صادرات نفت با بیموثر واقعی و بی

کشش درآمدهاي ارزي صادرات غیرنفتی نسبت به .  غیر نفتی ایران وجود دارد
 و در کوتاه مدت نیز به 83/0 و 2/15، 99/7متغیرهاي مذکور در بلندمدت به ترتیب، 

  . است25/0 و 64/4، 44/2ترتیب 
  JEL: C13 ،C51 ،F14 ،F31 بنديطبقه          

  
ثباتی درآمد صادرات غیرنفتی، تمرکز جغرافیاي، تمرکز ت غیرنفتی، بیصادرا: يکلیدهاي واژه

  کاالیی، نرخ ارز مؤثر واقعی

                                                        
      ت علمی و کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمرانٔدانشیار و عضو هیا به ترتیب، ∗

)com.yahoo@fakhrai_e(  
1 Auto regressive distribiuted lag 
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  مقدمه -1
  که درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت در کشورهاي در حال در صورتی

اندك باشد، درآمدهاي صادرات غیر نفتی نقش بسیار مهمی را   نفت خیزيتوسعه
 . نماید اقتصادي این کشورها ایفا میي توسعهيداتی و برنامهمین نیازهاي وارٔدر تا

 از جمله این  .اما به دالیل مختلف، این درآمدها از ثبات چندانی برخوردار نیستند
  :توان به موارد زیر اشاره نموددالیل می

 .طبیعت خاص صادرات کشورهاي در حال توسعه .1
ضا براي صادرات آنها، پایین بودن کشش قیمتی عرضه و کشش درآمدي تقا .2

 .به ویژه مواد معدنی خام
 2تخصص در تولید تعداد محدودي از کاالها و به عبارتی دیگر، تمرکز کاالیی .3

 .صادرات
 صادرات به تعداد محدودي از بازارها و کشورهاي وارد يارسال قسمت عمده .4

 . صادرات3کننده؛ یعنی تمرکز جغرافیایی
    نفت خیز بهيرهاي در حال توسعه ساختار اقتصادي اغلب کشوًاساسا

 متکی بر مواد خام و محصوالت ًاي است که صادرات غیرنفتی آنها عمدتاگونه
ي کشاورزي است؛ و از آنجا که صادرکنندگان این گونه کاالها، هیچ گونه اتحادیه

گونه کاالها، امکان واکنش مناسب  ندارند، در صورت کاهش قیمت اینمشترکی
  ها وجود ندارد و در نتیجه درآمدهاي ارزي آنها بیشتر کاهش براي این کشور

 محدود ً از طرفی دیگر، صادرات غیرنفتی کشورهاي در حال توسعه عمدتا .یابدمی
به صدور یک یا چند کاالست و توانایی چندانی براي واکنش در مقابل کشورهاي 

اي ارزي این کشورها ثباتی درآمدهاین محدودیت نیز بر بی.  ندارندرا وارد کننده 
هاي تجاري کشورهاي در حال توسعه  طرفًعالوه بر این، معموال . گذاردثیر میٔتا

کنند، محدود به چند می محصوالت خام و مواد اولیه آنها را خریداري يکه عمده
  هاي کشورهاي صادر این امر باعث تضعیف سیاست.  دنگردکشور خاص می

ثباتی درآمدهاي ارزي دیده و در نهایت منجر به بی این گونه کاالها گريکننده
ثباتی درآمدهاي شواهد موجود حاکی از آن است که بی . شودصادرات آنها می

ریزي این گونه کشورها آثار صادراتی کشورهاي در حال توسعه بر رشد و برنامه

                                                        
2 Commodity Concentration 
3 Geographical Concentration 
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 از این رو، این کشورها باید به دنبال تثبیت  .سوئی بر جاي گذاشته است
آمدهاي ارزي حاصل از صادرات غیر نفتی خود باشند تا بتوانند بر مشکالت ناشی در

  .ثباتی این درآمدها فائق آینداز بی
 نفت خام مانند سایر ياقتصاد ایران به عنوان یک کشور تولید و صادرکننده

 .  صادرات غیرنفتی استيکشورهاي مشابه، گریبانگیر مسائل خاصی در مقوله
ي درآمدهاي صادراتی کشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابستگی باال

هاي اقتصادي و هاي نفت، برنامهسبب شده است که هر گونه تغییر در قیمت
عمرانی کشور را با اختالل مواجه ساخته، در نتیجه روند رشد اقتصادي کشور را 

ت غیرنفتی از سوي دیگر، وجود درآمدهاي نفتی و عدم توجه به صادرا . کند سازد
 ایران به عنوان یکی  .سبب شده است که این بخش فاقد تحرك و رشد الزم باشد
 درآمد ارزي غیرنفتی ياز کشورهاي در حال توسعه در شرایطی قرار دارد که عمده

 ي به عالوه عمده .گرددمین میٔآن، از محل صدور تولیدات کشاورزي و مواد اولیه تا
 اروپا يه چند کشور از جمله کشورهاي عضو اتحادیهشرکاي تجاري ایران محدود ب

 تمرکز کاالیی و تمرکز جغرافیایی در اقتصاد ایران ياز این رو، دو خصیصه.  هستند
بدین خاطر، درآمدهاي ارزي صادرات غیرنفتی ایران اغلب دستخوش  . مشهود است

 از  .دار نیستهاي جهانی است و از ثبات الزم برخورتغییرات ناگهانی و سریع قیمت
این رو، هدف از اجراي این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات و نوسانات 

 تواند در سیاستنتایج این تحقیق می . درآمدهاي صادرات غیرنفتی ایران است
  .فاده قرار گیردمورد استگذاري صحیح در جهت رشد صادرات غیرنفتی 

ثباتی مفاهیم و تعاریف بیبخش اول .   حاضر شامل چهار بخش استيمقاله
بخش سوم در .  پردازد تحقیق میيپیشینهبه مرور بخش دوم .  دکنارائه میرا 
   بخش چهارم به و ندشو میارائه تجزیه و تحلیل نتایج تجربی ،مدل
  .گیري اختصاص داردبندي و نتیجهجمع

  
  صادراتحاصل از ثباتی درآمدهاي ارزي  بی-2

ند سایر متغیرهاي اقتصادي، در طول زمان، روند درآمدهاي صادراتی همان
خود این طبیعت ناشناخته،  . شودیکنواختی ندارند و دچار نوسانات زیادي می

ثباتی چیزي جز همین نوسانات  بی .هایی براي اقتصاد کشورها به دنبال داردهزینه
ه است، ثباتی ارائه نشداز آنجایی که تعریف دقیق و یکسانی در مورد بی . نیست
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 تحقیقاتی که در این زمینه صورت ي یک تعریف مناسب، به مقایسهيبراي ارائه
  .پردازیمگرفته است، می

 . بود) 1978 (4ثباتی پرداخت، کوپوكاولین اقتصاددانی که به تعریف بی
هاي اقتصادي استفاده از منابع تغییر وي اعتقاد داشت از آنجا که هدف فعالیت

 تغییرات نمی تواند نامطلوب و يها است، همهن به خواستهیافته در جهت رسید
به همین دلیل، وي معتقد بود که باید بین نوسانات مفید و  . ناخواسته فرض شود
 هر  به معنیثباتی بی، ويراز نظ . زا هستند، تفاوت قائل شدنوساناتی که مشکل

 مقادیر ًمعموال(ل انحراف از یک مسیر ثابت نیست، بلکه انحراف بیش از حد نرما
ثباتی بر این اساس، تعریف دقیق بی . شودتلقی میثباتی بیبه عنوان ) خط روند

 است که 7 و عادي6 تفریط5،هایی مانند افراطمستلزم قضاوت صحیح در مورد واژه
 اغلب  .اندثباتی استفاده کرده مباحث مربوط به بی دراغلب محققان از این واژگان

 روند درآمدها و يثباتی، به تجزیهگرفته شده براي تعریف بیهاي به کار روش
 این روش، کافی است که درآمدهاي در . اند در اطراف روند متمرکز شده،انحرافات

بر این اساس،  . کننده مسیر روند هستند، مشخص شوندنرمال که در واقع تعیین
د در اثر وجود برخی از انحراف از روند است؛ زیرا تغییرات رون ثباتی عبارت ازبی

  . مشکالت در اقتصاد داخلی بروز می کند
 درآمد دائمی فریدمن، به يبا استفاده از نظریه) 1975 (8نادسن و پارنس

آنها معتقدند که  .  صادراتی و تعریف آن پرداختندهايدرآمددر ثباتی تحلیل بی
 تغییرات زودگذر و هاي صادراتی نیز داراي سه جزء تغییرات دائمی،تغییرات درآمد
.  دانندثباتی نمیالبته، آنها همه این تغییرات را جزء بی.  اندبینی شدهتغییرات پیش
ریزي بینی یا برنامه، این دو معتقدند که تغییرات قابل پیش)1963 (9برخالف ماسل

در عوض معتقدند که تنها با مشاهده رفتار  . شودشده در تغییرات روند، آورده نمی
 . استریزي بینی یا برنامه که کدام تغییر قابل پیشکردتوان مشخص م میمرد

بینی نشده در درآمد، مفهوم نادسن و پارنس اعتقاد دارند که اجزاء زودگذر و پیش
 در واقع، نااطمینانی در درآمد  .ثباتی استنااطمینانی را در بر دارد و معادل با بی

                                                        
4 Coppok 
5 Wasteful 
6 Excessive 
7 Normal 
8 Knudsen and Parnes  
9 Massell 
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گذاري و انداز، سرمایهاتی است که مفهوم پسثباتی درآمد صادرصادراتی، همان بی
  .دهدثیر قرار میٔگریز تحت تارشد درآمد را از طریق رفتارهاي ریسک

ثباتی به تسلسل و توالی بین ، بی)1997 ( و دیگران10از دیدگاه گویالمونت
ثباتی، نوسان کاهنده یا  به عبارتی دیگر، بی .گرددکمبودها و مازادها اطالق می

ثباتی بنابراین، بی.  ر یک متغیر، حول مقادیر روند خود است مقادیيفزاینده
  بینی شده آن اطالق صادرات نیز به انحراف مقادیر واقعی صادرات از روند پیش

سه جزء صادرات دائمی، گذرا و غیرقابل شامل  صادرات کشور را اگر . شودمی
  .د دادنخواهثباتی صادرات را جزء دوم و سوم تشکیل مشاهده بدانیم، اساس بی

توان ثباتی صورت گرفت، میهاي بیهایی که در مورد شاخصاز بررسی
ثباتی استنباط کرد که در اغلب مباحث، هر گونه انحراف از روند به صورت بی

تعریف شده است؛ هر چند برخی از اقتصاددانان مانند کوپوك سعی در تعریف 
 حاصل از صادرات، ثباتی درآمد به بی ادبیات مربوط .اندثباتی داشتهتري از بیدقیق
   فشارهاي تورمی و مانندثباتی در مشکالت داخلی اقتصاد،  اثرات بیبر

این  . شوند، متمرکز شده استگذاري، زمانی که درآمدها از روند منحرف میسرمایه
 در ادبیات  .شوندمیثباتی تلقی د و چه منفی، به عنوان بینانحرافات چه مثبت باش

ثباتی به صورت ردي به دلیل سهولت محاسبه و اطالعات آماري موجود، بیکارب
  .انحراف از روند تعریف شده است

   ادبیات تحقیق-3
ثباتی در این بخش به معرفی مطالعات نظري و تجربی در مورد عوامل موثر بر بی

  .پردازیمدرآمد صادرات می
  
   مطالعات نظري-3-1

ثباتی ناشی از عوامل آیا بی″، عمدتاً این سوال که ثباتی بازار صادراتدر مورد بی
در بررسی علل .   مورد توجه قرار گرفته است″یا تقاضااست  عرضه برثر ؤم

   اول،  . صادرات، سه عامل مطرح شده استيدرآمد ثباتیر بیبساختاري موثر 
  

                                                        
10 Guillamont 
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  و سوم، وابستگی کشور12 تمرکز جغرافیاییي دوم، درجه11، تمرکز کاالییيدرجه
  13.مواد خامکاالها و به صدور کاالهاي اساسی و 

یکی : شودمفهوم تمرکز به عکس مفهوم تنوع، دو بعد اساسی را شامل می
 کم کاالهاي صادر شده و دیگري، توزیع نابرابر سهم کاالها در کل تعداد نسبتاً

در ارتباط با تحقیق جینی بر ) 1964( 14 در بازتاب این دو بعد، هیرشمن .صادرات
 - وي توزیع درآمد، معیار استاندارد تمرکز تجاري را به عنوان ضریب جینیر

  :کار بردهیرشمن به صورت زیر به

)1(    ( )iC x x= ∑ 2100  

  
 در یک سال خاص و iارزش صادرات کاال یا گروه کاالیی نشانگر  iX که در آن

∑= iXXاین شاخص در مطالعات تجربی گذشته،  .استات کل ، ارزش صادر 
 SITC(،15(الملل بندي تجارت بین طبقه استاندارد4 یا 3 يبر حسب سطوح درجه

داراي کار رفته در این شاخص، که تا حد زیادي کاالهاي به . شدتخمین زده می
ورزي و ، اغلب شامل کاالهاي کشااندثباتی درآمد صادراتلقوه براي بیپتانسیل با

 Cبندي وسیع از صادرات، شاخص  براي گسترش این طبقه .هستندمواد خام اولیه 
 16الو،(تواند تخمین زده شود  نیز میSITCبندي  طبقه2 و 1 يدر سطوح درجه

1987.(  
  صادرات کشوري که به طور عمده، تنها به یک یا چند کشور محدود 

 در نتیجه تمرکز ، درآمد صادراتثباتیعلت بی . شودشود، متمرکز نامیده میمی
 . باشدمیهاي تجاري در بازارهاي صادراتی کشور مزبور  وجود سیکل وجغرافیایی

به طور مثال، اگر کشوري کاالهاي خود را تنها به دو بازار صادرکند، احتمال اینکه 
در هر دو بازار رکود اقتصادي حاکم شود و درآمد صادراتی کشور مزبور دچار نوسان 

  بنابراین، اگر بازارهایی که کاال به آنها صادر  . دید شود، وجود خواهد داشتش
یابد و احتمال اینکه درآمد شود، متنوع باشند، تمرکز جغرافیایی کاهش میمی

                                                        
11 Commodity Concentration 
12 Geogrphical Concentration 
13 Commodities and Raw Materials 
14 Hirschman 
15 Standard International Trade Classification 
16 Love 
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سازي  متنوعدر اینجا . یابدمیثباتی شود، کاهش صادراتی دچار نوسان و بی
، یا گسترش صادرات به طور  بیشتر و، شامل جستجوي بازارهاي مختلفصادرات

  ). 1970 17ماسل،(یکنواخت به سمت بازارهاي صادراتی موجود است 
 از ضریب دوباره ،گیري شاخص تمرکز جغرافیایی صادراتبه منظور اندازه

  :شود، براي این منظور استفاده می)1964( هیرشمن -جینی

)2(    ∑= 2)/( xxG i  

=∑  وi نشانگر صادرات به کشور یا به گروه کشوري iy که در آن iyY درآمد ،
  .کل صادراتی است

ثباتی  بیتخصص در تولیدات کشاورزي و مواد اولیه نیز یکی از دالیل اصلی
 يدرآمدهاي صادراتی کشورهاي در حال توسعه است؛ زیرا این دو عامل رابطه

تولید داخلی این کاالها به طور کلی، نسبت  .  صادرات دارندثباتی درآمدمثبت با بی
بینی آنها، بیشتر به تولیدات صنعتی، به خاطر شرایط جوي و طبیعت غیر قابل پیش

 صادرات این تولیدات به طور يعرضه.  گیردمدت قرار میدر معرض تغییرات کوتاه
گونه محصوالت،  این .دشوثر میٔ کل داخلی کشور متايقطع، از تغییرات در عرضه

این نوسان به دلیل کشش کم عرضه و  . اند با نوسان شدید در قیمت مواجهمعموالً
 بسیاري از محصوالت اولیه يدر کوتاه مدت حساسیت عرضه . تقاضاي آنهاست

نظر از اینکه قیمت ریزي در مورد میزان تولید آنها، صرفپایین است و پس از برنامه
 این امر در مورد محصوالت  .یر کند، مقدار تولید ثابت استاین محصوالت تغی

 بی کشش بودن تقاضا براي  .کشاورزي و مواد معدنی به وضوح قابل مشاهده است
 این  که اوال،ًاست دلیل همینمحصوالت کشاورزي کشورهاي در حال توسعه نیز به 

  ورهاي  شهروندان کشهاي اندکی هستند؛ و ثانیا،ًمحصوالت داراي جانشین
کنند یافته بخش بسیار کمی از درآمدشان را صرف خرید محصوالت اولیه میتوسعه

و به همین دلیل، تغییر در قیمت محصوالت مزبور تغییرات اندکی در میزان 
گونه کاهش در قیمت این محصوالت از بنابراین هر . ایجاد خواهد کردتقاضاي آنها 

ت افزایش نخواهد داد، موجب کاهش آنجایی که مقدار تقاضا را به همان نسب
ماسل ).  1973 18نایا،(شود درآمدهاي صادراتی کشورهاي توسعه نیافته می

                                                        
17 Massell 
18 Naya 
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  مواد خام کاالها و  کشاورزي و -، تولیدات اولیه را به دو دسته مواد غذایی )1970(
بندي کرد، با این فرض که تخصیص منابع صادراتی یک کشور به این دو تقسیم

براي آزمون این فرضیه، وي .  مؤثرندکشور باتی درآمد صادرات آن ثدسته، در بی
  :متغیرها را به صورت زیر تعریف کرد

Rfدرآمد صادرات مواد غذایی و کشاورزي از کل صادرات ) سهم(نسبت   نشانگر
مواد غذایی و حیوانات (، )انواع مشروبات و نوشابه (1 هايکاالیی بر اساس گروه

هاي گیاهی و حیوانی، کره و روغن (4 و )هاي روغنی میوهها وانواع دانه (22، )زنده
  . استSITCبندي ، از طبقه)انواع واکس

Rr مواد خام از کل صادرات کاالیی کاالها و درآمد صادرات ) سهم(نسبت  نشانگر
 3، )22مواد خام غیرخوراکی به جز مواد سوختی، غیر از  (2هاي بر اساس گروه(
مواد فلزي  (68و ) آهن و استیل (67، )م گیاهیمواد معدنی سوختی، مواد خا(

   .است SITC بندي، از طبقه)غیرآهنی
Rf نسبت مواد غذایی و کشاورزي و نشانگر Rr  نسبت مواد خام اولیه از کل درآمد

  . استصادراتی
هاي اساسی و بنیادین در نرخ واقعی ارز در هر کشور بدون شک، از شاخص

قتصاد آن کشور به شمار المللی و تبیین وضعیت داخلی اتعیین درجه رقابت بین
 آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص از یک طرف مبین عدم تعادل در  .رودمی

 . شودثباتی بیشتر درآمد صادرات محسوب میاقتصاد و از سوي دیگر علت بی
نوسانات نرخ ارز بخش تقاضاي کل اقتصاد را از مجراي خالص صادرات و 

 اقتصاد را از مجراي يي و نیز بخش عرضهثیرگذاري ذخایر ارزي بانک مرکزٔتا
دهد که برآیند این دو اثر بر ثیر قرار میٔاي وارداتی، تحت تاهزینه کاالهاي واسطه

 19ی،بهمنی اسکوئ(تولید و قیمت، بستگی به شرایط اولیه اقتصادي کشور دارد 
2007 .(  

هاي ثباتی درآمد نفت نیز از جمله عوامل مؤثر بر درآمد صادرات کشوربی
درآمدهاي حاصل از  . در حال توسعه، از طریق رشد اقتصادي این کشورها است

 . نفت به عنوان جزیی از صادرات، بر مقدار تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم دارد
آورد که براي اقتصاد درآمد صادرات نفت جریان زیادي از ارز خارجی را به وجود می

 اقدام به ورود کاالهاي ز فرصتی است تاخیداخلی کشورهاي در حال توسعه نفت
                                                        

19 Bahmani Oskooee 
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اي مورد نیاز خود در جهت رسیدن به رشد اقتصادي اساسی و تجهیزات سرمایه
ریزي شده کنند و به دلیل نوساناتی که در این درآمدها وجود دارد، اغلب برنامه
 از این رو، این فرضیه در مورد . شودریزي شده آنها محقق نمیهاي رشد برنامهنرخ

ثباتی درآمد صادرت نفت، اثر منفی بر رشد اقتصاد شود که بیکشورهایی مطرح می
   .)2008 21 و نصري1989 20،هاموده(.  غیرنفتی آنها خواهد گذاشت

 نفت مانند سایر ياقتصاد ایران نیز به عنوان یک کشور تولید و صادرکننده
وابستگی باالي  . کشورهاي مشابه، گریبانگیر مسائل خاصی در مقوله صادرات است

 هر تادرآمدهاي صادراتی کشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت سبب شده 
 و سازدهاي اقتصادي و عمرانی کشور را با مواجه  نفت برنامهگونه تغییر در قیمت

درآمد حاصل از صادرات نفت،  . در نتیجه روند رشد اقتصادي کشور را کند نماید
مین ٔاي مورد نیاز را براي تولید کاالهاي صادراتی تاایهمواد اولیه و کاالهاي سرم

ثباتی درآمد صادرات  در نتیجه نوسان در درآمد نفت بایستی، سبب بی .کندمی
از سوي دیگر، وجود درآمدهاي نفتی و عدم توجه به صادرات غیر  . غیرنفتی شود

ها و توصیهبا وجود  . نفتی سبب شده که این بخش فاقد تحرك و رشد الزم باشد
 صادرات غیرنفتی وجود دارد، در عمل، تنها ي توسعهيهایی که در زمینهبرنامه

شود که درآمدهاي نفتی کشور با کاهش ها اندك توجهی میزمانی به این برنامه
   و با افزایش مجدد درآمدهاي نفتی همه چیز به فراموشی سپرده شدهمواجه 

  ثیرگذار بر ٔ صادرات نفت نیز یکی از عوامل تاثباتی درآمداز این رو، بی . شودمی
  .است صادرات غیرنفتی  حاصل ازدرآمددر ثباتی بی

  مطالعات تجربی -2 -3
ثباتی درآمدهاي صادراتی و ساختار اي ارتباط بین بی، در مطالعه)1970(ماسل 

 کشور توسعه یافته با 19 کشور در حال توسعه و 36اي از اقتصادي را براي نمونه
 از بین عوامل  . بررسی کرد1950-66 يهاي تابلویی در دورهاستفاده از داده

 بخش يثباتی درآمد صادراتی، تمرکز کاالیی، اندازهثیرگذار بر بیٔساختاري تا
 . ثباتی مؤثر بودندصادرات و نسبت صادرات مواد غذایی به کل درآمد صادراتی بر بی

                                                        
20 Hammoudeh 
21 Nasri 
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ثباتی بیشتري را ي کمتر توسعه یافته بیماسل در این تحقیق دریافت که، کشورها
  .اندنسبت به کشورهاي توسعه یافته در این دوره تجربه کرده

  اي تحت عنوان نوسانات درآمدهاي صادراتی و ، در مطالعه)1973(نایا 
ثباتی درآمدهاي هاي اقتصادي کشورهاي آسیایی، به بررسی عوامل مؤثر بر بیالگو

نتایج این مطالعه  . اي در حال توسعه آسیایی پرداختاي از کشورهصادراتی نمونه
ثباتی درآمد صادراتی کشورهاي کمتر توسعه یافته آسیایی،  که میزان بیدادنشان 

 و 1950 يکمتر توسعه یافته در دهه  درصد بیشتر از دیگر کشورهاي40به میزان 
بر اساس همچنین،  . استبوده  1960 ي درصد بیشتر از این کشورها در دهه55

ثباتی  بخش صادرات بر بیياین تحقیق، تنها متغیرهاي تمرکز جغرافیایی و اندازه
 در نتیجه، این نظریه  . آسیایی مؤثرنديدرآمد صادراتی کشورهاي در حال توسعه

ثباتی درآمد صادرات از تخصص در تولیدات اولیه و تنوع اندك درآمد که بی
هاي نایا در مورد کشورهاي آسیایی اساس یافتهآید، حداقل بر صادرات به وجود می

  .صحت ندارد
ثباتی درآمد صادرات ، به بررسی ارتباط بین تمرکز کاالیی و بی)1987(الو 

سالوادور، اتیوپی، کاستاریکا، جمهوري دومینیکن، ال( کشور در حال توسعه 12در 
- 79 يدر دوره) اکاست، توگو، گابن وغننیکاراگوئه، نیجریه، سودان، بنین، آیوري

  .وي در ابتدا به تعریف سه شاخص مختلف تمرکز کاالیی پرداخت. ، پرداخت1969
هاي جداگانه ثباتی درآمد صادرات در مدلسپس ارتباط این سه شاخص را با بی

   کشور، یک ارتباط 12دهد که براي هر نتایج نشان می . بررسی کرد
 و یکی از سه معیار یی درآمد صادراتثباتدار از نظر آماري بین شاخص بیمعنی

ثباتی درآمد صادرات همچنین، اثر تمرکز کاالیی بر بی . تمرکز کاالیی وجود دارد
  .هاي مقطعی دارد سازگاري بیشتري نسبت به داده،هاي زمانیبا استفاده از سري
 کشور در حال توسعه، به 50اي بر روي ، در مطالعه)1994 (22السمهوري

 روي درآمد صادرات 1973المللی بعد از سال غییر سیستم پولی بینبررسی اثر ت
ثباتی نرخ ارز مؤثر واقعی به عنوان متغیر وي از شاخص بی . این کشورها پرداخت

از بین سایر متغیرهاي ساختاري  . الملل استفاده کردتغییر سیستم پولی بین
 بخش صادرات و نسبت يهثباتی درآمد صادراتی، متغیرهاي اندازثیرگذار بر بیٔتا

بر اساس این  .  بوددار و عالئم مورد انتظار را دارامواد خام اولیه از نظر آماري معنی
                                                        

22 El-samhouri 
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تحقیق تجربی، ادعاي کشورهاي در حال توسعه مبنی بر اثر منفی تغییر سیستم 
 بر روي ثبات درآمدهاي صادراتی آنها، داراي 1973الملل بعد از سال پولی بین
  .ك استاعتبار اند

اي که روي صادرات پاکستان داشتند ، در مطالعه)1995 (23طارق و نجیب
 با استفاده 1970-1990ثباتی درآمد صادرات پاکستان در دوره به بررسی دالیل بی

  نتایج به دست آمده نشان داد که ارتباط بین  . هاي مقطعی پرداختنداز داده
بنابراین، از  . پاکستان خیلی قوي استثباتی درآمد صادرات و تمرکز کاالیی، در بی

ثباتی درآمد صادرات، سیاست نظر طارق و نجیب، سیاست منطقی در کاهش بی
حاصل ثباتی درآمد  تمرکز جغرافیایی و بی .باشدمتنوع سازي کاالهاي صادراتی می

 بنابراین، سیاست  .صادرات در پاکستان از نظر آماري به هم مرتبط نیستنداز 
ثباتی درآمد صادراتی کمکی نخواهد ي جغرافیایی صادرات به کاهش بیسازتنوع
ثباتی درآمد  مواد خام به درآمد صادرات کل نیز در توضیح بیکاالها و نسبت  .کرد

 20توان در کاهش  دلیل این امر را می .صادرات پاکستان فاقد اهمیت است
 جستجو 1990-91 درصدي میزان تولیدات اولیه از کل درآمد صادرات در سال

سرانجام، ارتباط منفی و عمده نسبت مواد غذایی به کل درآمد صادرات با  . کرد
ی حاصل ، بیانگر این است که با گسترش درآمد صادراتی صادراتهايثباتی درآمدبی
  .یابد پاکستان کاهش میی درآمد صادرات درثباتی مواد غذایی، بیاز

مورد ارتباط نوسانات درآمد صادراتی اي که در ، در مطالعه)2000 (24تیگن
 داشته است، به این 1960-82 ي کشور آفریقایی در دوره29 برايو تمرکز کاالیی 

ثباتی درآمد صادرات وجود نتیجه رسید که ارتباط ضعیفی بین تمرکز کاالیی و بی
 ثباتی درآمد صادرات آنها، در بییکه کاالي اصلی صادرات دارد؛ اما براي کشورهایی

در این مطالعه از .  کل نقش عمده داشته باشد، این ارتباط قوي و مثبت است
 .هاي مقطعی در بین چند کشور استفاده شده استتجزیه و تحلیل رگرسیون داده

   واریانس چندگانه يبا استفاده از روش تجزیه) 2008 (25زین و لیو
 درآمد صادرات ثباتی به بررسی اثر تمرکز جغرافیایی بر روي بی26،ايمنطقه

  .پرداختندثباتی درآمد صادرات مربوط به تولیدات مختلف کشاورزي چین و بی
                                                        

23 Tariq and Najeeb 
24 Tegen 
25 Xin and Liu 
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طور  چین به ژاپن به یدست آمده نشان داد که تمرکز درآمد صادراتنتایج به
در حالی که  . دهد کشاورزي چین را کاهش مییثباتی درآمد صادراتاساسی، بی

ثباتی جنوبی، آمریکا و روسیه، بیکنگ، کرههنگ به بازارهاي یتمرکز درآمد صادرات
 اروپا ي صادرات چین به اتحادیه .دهددرآمد صادرات کشاورزي چین را افزایش می

 به این نتیجه رسیدند آنها . دهدثباتی درآمد صادرات کشاورزي را کاهش مینیز بی
 چین یمد صادراتثباتی درآکه تمرکز جغرافیایی به بازارهاي آسیایی، دلیل اصلی بی

ثباتی درآمد صادراتی  همچنین، اثرات تمرکز جغرافیایی بر روي بی .نبوده است
از این رو، به نظر ایشان، تنوع  . کاالهاي کشاورزي مختلف متفاوت نبوده است

ثباتی درآمد صادرات کشاورزي چین را کاهش  بیمقصدهاي درآمد صادراتی، لزوماً
  .دهدنمی

ثباتی درآمد لب مطالعات صورت گرفته در مورد بیدر مورد ایران، اغ
ثباتی درآمد صادرات  بین رشد اقتصادي و بیيصادرات، تنها به بررسی رابطه

 ي مطالعههاي محققان،بر اساس یافته . )1388برومند و دیگران،  (پرداخته است
 تنها و ثباتی درآمد صادرات یافت نشد بیيمدونی راجع به عوامل به وجود آورنده

 یثباتی درآمدهاي صادراتاست که به رابطه بین بی) 1376( میرشجاعی يمطالعه
 نتایج  . استپرداختهو رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک ) نفتی و غیرنفتی(

ثباتی این تحقیق نشان داد که تمرکز کاالیی و تمرکز جغرافیایی دو عامل عمده بی
  .هستند ایران ی صادراتهايدرآمد

   معرفی مدل -4
ثباتی درآمدهاي  ایجاد بیبربا در نظر گرفتن مبانی نظري مربوط به عوامل مؤثر 

   1350-86ثباتی درآمد صادرات غیرنفتی ایران براي دوره ، بییارزي صادرات
  .استتوان به صورت تابعی از عوامل زیر می

)3(    ( , , , , , , )IX F CC CG RA RE RXM IO IEER=  

ثباتی درآمد ارزي صادرات  شاخص بی نشانگرIXي فوق،در رابطه
 RA  شاخص تمرکز جغرافیایی؛CG  شاخص تمرکز کاالیی؛CC غیرنفتی؛

 نسبت درآمد صادرات کاالهاي کشاورزي و سنتی از کل درآمد صادرات غیرنفتی؛
REنسبت درآمد صادرات کاالهاي صنعتی از کل درآمد صادرات غیرنفتی؛  

RXMهاي کانی و فلزي از کل درآمد صادرات  نسبت درآمد صادرات کلوخه
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   شاخصIEERوثباتی درآمد ارزي صادرات نفت؛  شاخص بی=IIO غیرنفتی؛
  . استثباتی نرخ ارز مؤثر واقعی بی

 و ٔ با اضافه نمودن عرض از مبدا وثباتی تعریف بیبر اساس تجربیمدل 
  :به صورت زیر خواهد بود) 3(جمله خطا به تابع 

)4(  
ttt

tttttt

uLIIOaLIEERa
LRXMaLREaLRAaLCGaLCCaaLLX

++
++++++=

76

543210  

  
شده  برده  به کاردر مدل گیري  لگاریتمپس از تمامی متغیرها ، بااليدر معادله

  . است

  گیري متغیرها معرفی و اندازه-4-1
 بر تقسیم از روند آن ی قدرمطلق انحراف درآمد ارزي صادراتیعنیثباتی از معیار بی

ثباتی به عنوان شاخص بی ،)1987(، الو شوند که به صورت درصدي بیان میروند
 مطالعات  برايچنین روشی . درآمد صادرات غیرنفتی ایران استفاده شده است

ثباتی صادرات در هاي بیسایر شاخصبه دلیل اینکه  . است ترسري زمانی مناسب
بدون اینکه (شوند چارچوب مطالعات مقطعی و تنها بر حسب یک آماره تعریف می

هاي مناسبی در مطالعات سري زمانی ، شاخص)در طول زمان تغییرپذیر باشند
   27.نیستند

درات غیرنفتی ایران بر اساس این شاخص  ثباتی درآمد ارزي صامعیار بی
tLX شودبه صورت زیر تعریف می:  
)5(  ( )t t t tIX VXR TVXR TVXR= − ×100  

 t نشانگر ارزش دالري واقعی درآمد صادرات غیرنفتی در سال tVXR که در آن
  .است tروند خطی درآمد صادرات غیرنفتی در سال  tTVXRو

ثباتی  معیارهاي بیيتوان گفت که کلیهبا توجه به مطالعات گذشته، می
   روند زمانی را ي معادله .شود به نوع روند صادرات مربوط مییدرآمد صادرات

لگاریتمی، نمایی، میانگین متحرك، هاي خطی، لگاریتمی، نیمهتوان به فرممی
                                                        

 ، (1973)گلی زاکوز ،(1973) نایا ،(1970) ماسل ،(1966) ک بینم ،(1964) ماسل به بیشتر يبراي مطالعه 27
  .رجوع شود(1978)  کوپوك
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ها، روي معیار  نوع روند، متناسب با داده . دوم و درجات باالتر برآورد کرديهدرج
 در بیشتر مطالعات تجربی،  ).1970ماسل، (گذارد ثیر میٔدست آمده تاثباتی بهبی
  :اندهاي نمایی و خطی به صورت زیر استفاده شدهفرم

  
)6(  TXt 10 ββ   فرم خطی:  =+

)7(  0 1( )exp T
tX β β+=  :فرم نمایی  

دار در معادالت برآورد شده، از بین دو فرم نمایی و خطی، تنها به معنی
این   در ).1992الو، (شود  توجه میتر باال2R یب و ضریب تعیینابودن ضر

شود که با توجه به تحقیق، از روند خطی درآمد ارزي صادرات غیرنفتی استفاده می
در مقایسه با روند نمایی درآمد ) 65/0( بیشتر 2R داري ضرایب و مقدارعنیم

  .تر استصادرات غیرنفتی، مناسب
 روند خطی درآمد ارزي صادرات غیرنفتی که از روش حداقل يمعادله

  :خواهد بودبرآورد شده است، به صورت زیر  مربعات معمولی

)8(  
  

(8/322)   (-8/237)   
1/829142475/68

             
TTVXRt +−=

  

/R =2 0 65
  

داري مربوط به آزمون معنی t ي اعداد داخل پرانتز، آمارهي فوقرابطهدر 
  .هستندضرایب 

ثباتی درآمد ارزي صادرات ، متغیرهاي مستقل شاخص بی)3 (يبراي رابطه
ثباتی ثباتی نرخ ارز مؤثر واقعی نیز به همان روش شاخص بینفتی و شاخص بی

 روند ي معادله .اندصادرات غیرنفتی برآورد شده و در مدل به کار رفتهدرآمد ارزي 
ورد شده برآ نمایی درآمد ارزي صادرات نفتی که از روش حداقل مربعات معمولی

  :باشداست به صورت زیر می

)9(  
  

(10/065)  (-9/11)      
0/07491/77

        
TLIOt +−=

 

/R =2 0 68  
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  بنابراین
)10(  exp( / / )tTLIO T= − +91 77 0 074  

tLIO صادرات نفت در هاي حاصل ازنشانگر لگاریتم ارزش دالري درآمد 
  . استt، روند درآمد صادرات نفتی به صورت تابع نمایی در سال TLIO و tسال 

داري ضرایب معنی و 2R با توجه به مقدار بیشتر، درآمد صادرات نفتیيروند بهینه
ثباتی درآمد  شاخص بی .باشد فرم نمایی می،فرم نمایی نسبت به فرم خطی

 :شودبه صورت زیر تعریف میtLIOصادرات نفتی 
)11(  ( )t t t tIIO IO TLIO TLIO= − ×100  

 با توجه به ،ثباتی نرخ ارز مؤثر واقعیبراي به دست آوردن شاخص بی
را  روند، فرم نمایی نرخ ارز مؤثر واقعی يداري ضرایب در معادله و معنی2Rمقدار

  :ایمبه دست آوردهبه صورت زیر 
)12(  /R =2 0 64  

( / ) ( / )
/ /tLEER T

−
= − +

4 92 7 89
7 62 0 0089  

  
)13(  exp( / / )tTLEER T= − +7 62 0 0089  

 روند نرخ ارز tTLEERارز مؤثر واقعی و نشانگر لگاریتم نرخ tLEERکه در آن 
ثباتی نرخ ارز مؤثر واقعی شاخص بی. مؤثر واقعی به صورت تابع نمایی است

tIEER شودبه صورت زیر تعریف می: 

)14(  ( )t t t tIEER EER TLEER TLEER= − ×100  
نفتی ایران از  شاخص تمرکز کاالیی براي صادرات غیريبه منظور محاسبه

 در مورد ایران، صادرات غیرنفتی به سه  .شود هیرشمن استفاده می-ضریب جینی
هاي کانی و فلزي کاالهاي سنتی و کشاورزي، کاالهاي صنعتی و کلوخه: بخش

از ارزش صادرات غیرنفتی را % 47/1و % 75، %22تقسیم شده است که به ترتیب 
 این شاخص در هر ياسبه براي مح .اندبوده دارا 1386در سال 

ME,A,i ,xitسال، گانه از کل هاي سهسهم هر یک از این بخشبه عنوان  را =
  .به صورت زیر در نظر گرفته شده است غیرنفتی درآمد صادرات
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)15(    ( ) ( ) ( )At Et Mt
t

t t t

X X XCC
X X X

= + +2 2 2  

  سنتی و کشاورزي ارزش صادرات کاالهاي نشانگرAtX ي فوق،در رابطه
 ایران در هر  ارزش صادراتی کاالهاي صنعتیEtX ؛ایران در هر سال به میلیون دالر

هاي کانی وفلزي ایران در هر  ارزش صادراتی کلوخهMtX ؛سال به میلیون دالر
ادرات غیرنفتی ایران در هر سال به میلیون  کل درآمد صtX سال به میلیون دالر و

  . استدالر
ثباتی درآمد صادراتی نقش مهمی دارد، شاخص عامل دیگري که در بی

 - این شاخص نیز از ضریب جینیيبراي محاسبه . تمرکز جغرافیایی است
هاي طرف تجاري ایران در قبل از ترین گروهاز عمده . شودهیرشمن استفاده می

 کشورهاي سوسیالیستی عضو 28،ار مشترك اروپا، کشورهاي عضو اسکاپانقالب، باز
   با  .باشند و کشورهاي آمریکا، انگلیس و ژاپن می29اتحادیه پایاپاي آسیایی

 يگیري گروه کشورهاي اکو در بعد از انقالب، این کشورها نیز، در زمرهشکل
ن شاخص در هر  ایيبراي محاسبه . کشورهاي طرف قرارداد ایران قرار گرفتند

 اروپا، يهاي کشورهاي عضو اسکاپ، اتحادیه را سهم هر یک از گروهijty سال،
 پایاپاي آسیایی و کشورهاي عضو اکو از کل يکشورهاي سوسیالیستی عضو اتحادیه
بندي که بانک  این شاخص، بر اساس تقسیم .درآمد صادراتی غیرنفتی قرار دادیم

هاي کشوري مختلف انجام داد، به ي صادرات غیرنفتی ایران به گروهمرکزي برا
  :آیدصورت زیر به دست می

)16(  ( ) ( ) ( ) ( )Ut ESt ECt EPt
t

t t t t

Y Y Y YCG
Y Y Y Y

= + + +2 2 2 2  

 ارزش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهاي  نشانگرUtY ي فوق،در رابطه
ارزش صادرات غیرنفتی ایران به  EStY  اروپا به میلیون دالر؛يعضو اتحادیه

 ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ECtY کشورهاي عضو اسکاپ به میلیون دالر؛
ارزش صادرات غیرنفتی ایران به  EPtY کشورهاي عضو اکو به میلیون دالر؛

                                                        
28Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP) 
29Asian Clearing Union (ACU) 
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کل درآمد صادرات  tY ر و پایاپاي آسیایی به میلیون داليکشورهاي عضو اتحادیه
  . استغیرنفتی ایران در هر سال به میلیون دالر

   
   برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج-4-2

 Fو  t هايبراي اطمینان از عدم برآورد رگرسیون کاذب و اثبات اعتبار آماره
 ي وجود یک رابطه همجمعی بیانگر .دنهاي همجمعی انجام شومعمولی، باید آزمون

  تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادي در طول زمان به سمت آن حرکت 
 آزمون يدر بررسی حاضر، ابتدا آزمون پایایی متغیرهاي مدل را به وسیله . کندمی

 نتایج این يخالصه . دهیم انجام می)ADF( 30یافته فولر تعمیم-متداول دیکی
ارائه شده ) 1(، در جدول اند انجام شدهMicrofit4فزار اآزمون که با استفاده از نرم

LIX LIIOدهد که متغیرهاي نشان می) 1(نتایج جدول  . است ,, 
LIEERLRALCC  از طرفی،  .باشند می1I)( اول یا يپایا از مرتبه LRE و , , 
  . در سطح پایا هستندLRXMوLCG متغیرهاي

 هستند، از روش 0I)( و تعدادي دیگر1I)(از آنجا که تعدادي از متغیرها
ARDLشود استفاده می) 4 (ي براي انجام آزمون همجمعی بین متغیرها در معادله

 الزم به توضیح است که شرط گرایش ،رداختن به نتایجقبل از پ ). 4 و3ول اجد(
هاي توزیعی به سمت تعادل الگوي پویاي برآورد شده در روش خودبازگشتی با وقفه

 بلندمدت بین متغیرهاي تحت بررسی به يبلندمدت، این است که وجود رابطه
ر فرم داري سطوح با وقفه متغیرها د براي آزمون معنیF ي آمارهيوسیله محاسبه

مذکور  F مهم آن است که توزیع ينکته.  دنگیر قرار تأییدتصحیح خطا مورد 
مقادیر بحرانی متناظر با تعداد ) 1997 (31پسران و پسران.  غیراستاندارد است

 . اند و روند است یا خیر محاسبه کردهأرگرسورها و این که مدل شامل عرض از مبد
یکی بر این اساس است که تمامی : اندرائه کردهآنها دو گروه از مقادیر بحرانی را ا

  بار با یک(متغیرها پایا هستند و دیگري بر این اساس است که همگی ناپایا 
 محاسباتی در خارج از این مرز قرار گیرد، F اگر  .هستند) گیري پایا شدهتفاضل

 باشند، 1I)( یا 0I)(یک تصمیم قطعی بدون نیاز به دانستن این که متغیرها 
 ي باالیی قرار گیرد، فرضیهي محاسباتی فراتر از محدودهF اگر  .شودگرفته می

                                                        
30 Augment Dicky-Fuller (ADF) 
31 Pesaran and pesaran 
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 يتر از محدودهشود و اگر پایین بلندمدت رد میيصفر مبنی بر عدم وجود رابطه
ر بین  محاسباتی دF اگر . شود صفر مذکور پذیرفته میيپایینی قرار گیرد، فرضیه

دو محدوده قرار گیرد، نتایج استنباط، غیرقطعی و وابسته به این است که متغیرها 
)(0I یا )(1Iواحد يهاي ریشهتحت این شرایط، مجبور به انجام آزمون.  باشند 

 روش  بلندمدت با استفاده ازي براي بررسی وجود رابطه .روي متغیرها هستیم
ARDLواحد وجود ندارد، چون متغیرها ي، ضرورتی براي آزمون ریشه   

عقیده دارد اگر متغیرهاي ) 2008 (32اما اوترا .  باشند1I)( یا0I)(توانندمی
ین اعتبار  مربوط به آزمون پسران و شF ي باشند، در این صورت آماره2I)(الگو
 1I)( یا 0I)(شود که متغیرها زیرا این آزمون تحت این فرض انجام می،ندارد

 پسران و شین نیز باید ARDL واحد در مورد ياز این رو، آزمون ریشه . هستند
  . نیستند2I)(انجام شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ کدام از متغیرهاي الگو

 ي محاسباتی براي بررسی وجود رابطهF يآماره) 4 (يدر معادله
 7 است که بیشتر از کرانه باالي جدول پسران در حالت 65/6همجمعی برابر با 

 بنابراین هم ). 2جدول (است ) 55/3 (ٔرگرسور و مدل داراي عرض از مبدا
  .گیرد مییید قرارٔانباشتگی متغیرهاي مدل مورد تا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
32 Ouattra 
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  )ADF(فولر تعمیم یافته - بررسی پایایی متغیرهاي الگو بر اساس آزمون دیکی:1جدول 
  فولر تعمیم یافته-  آزمون دیکیيآماره  فولر تعمیم یافته-آماره آزمون دیکی

مدل داراي عرض   متغیر
  از مبدا و روند

مدل داراي عرض 
  از مبدا

داراي عرض از مدل   متغیر  نتیجه
  مبدا و روند

مدل داراي عرض از 
  مبدا

  نتیجه

LIX 14/3 -ADF(1)=  86/2 -=ADF(1)  DLRA   03/6ADF(0)= 

مقداربحرانی 
 I(1)  -94/2  -54/3  %5در سطح 

مقداربحرانی 
در سطح 

5%  
 94/2- 

I(0)  

DLIX   01/4-=ADF(1) LRXM 37/4ADF(0)=- 14/3ADF(0)=- 

مقداربحرانی 
  %5در سطح 

  94/2-  I(0)   مقداربحرانی
در سطح 

5%  
53/3- 94/2= 

I(0)  

LIIO 07/3ADF(0)=-  ADF(0)=- 09/3  LRE  
001/2 -

ADF(0)=  
04/1ADF(0)=  

مقداربحرانی 
  %5در سطح 

92/2-  51/3-  
I(0)   مقداربحرانی

در سطح 
5%  

53/3-  94/2-  

I(1)  
  

DLIIO   24/2ADF(1)=-  DLRE    ADF(0)=- 35/6  

مقداربحرانی 
  %5سطح در 

  96/2-  I(0)  
مقداربحرانی 

در سطح 
5%  

  94/2-  
I(0)  
  

LIEER ADF(0)= 61/1  ADF(0)= 7/3  I(1)  LCC  26/1ADF(0)=-  ADF(0)=- 48/0  

مقداربحرانی 
  %5در سطح 

56/3-  69/2-    
مقداربحرانی 

در سطح 
5%  

53/3-  94/2-  I(1)  

DLIEER   ADF(0)=- 02/3  I(0) DLCC    ADF(0)=- 8/1  

مقداربحرانی 
  %5در سطح 

  96/2-    
مقداربحرانی 

در سطح 
5%  

  94/2-  I(0)  

LRA 82/0ADF(0)=- ٢۶/١ADF(0)= I(1) LCG ADF(0)=- 29/5  ADF(0)=- 81/3  

مقداربحرانی 
  %5در سطح 

53/3- 94/2-   
مقداربحرانی 

در سطح 
5%  

53/3-  94/2-  I(0)  

 .نتایج تحقیق: خذأم
I() :پایا در سطح  
I() :پایا در تفاضل اول  
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، به LRE  وLCC) از نظر آماري(معنی بعد از حذف متغیرهاي بی

 محاسباتی F يدر اینجا، آماره . رسیممی) 3(در جدول ) 4(شده  اصالحيمعادله
 که  است56/6 رگرسور برابر با 5 همجمعی در حالت يبراي بررسی وجود رابطه

 بلندمدت براي يبنابراین، رابطه . است) 8/3(بیشتر از کرانه باالي جدول پسران 
  :به صورت زیر است) 4(معادله 

  

)17(  

(-2/06)     (1/93)      
84/70/83

(1/92)        (0/25)          (1/83)      (1/58)     
15/20/177/992/7

−+

+++=

LIIO

LIEERLRXMLCGLRALIX
            

در بلندمدت تمامی ضرایب به جز ضریب لگاریتم نسبت صادرات کاالهاي 
 و لگاریتم نسبت LRA)( کشاورزي و سنتی به کل درآمد صادرات غیرنفتی

، از نظر LRXM)( درآمد صادرات غیرنفتیبههاي کانی و فلزي صادرات کلوخه
 از آنجا که مدل به صورت  ).4جدول  (اند بودهمعنی% 90آماري در سطح اطمینان 

ي نشان دهنده) 17 (يلگاریتمی تصریح شده است، ضرایب ارائه شده در معادله
ثباتی درآمد صادرات غیرنفتی را نسبت به هر یک از عوامل هاي بلندمدت بیکشش

در تمرکز ) کاهش( از این رو، هر یک درصد افزایش  .استثیرگذار بر آن ٔتا
ثباتی درآمد صادرات در بی) کاهش( درصد افزایش 99/7، باعث CG جغرافیایی

 يق با نظریات اقتصادي ارائه شده راجع به رابطهاین نتیجه مطاب . شودغیرنفتی می
توان به این  این ارتباط مثبت را می .باشدثباتی صادرات میتمرکز جغرافیایی با بی

 به سمت کشورهاي محدودي شکل توجیه کرد که صادرات غیرنفتی ایران عمدتاً

  )همجمعی( بلندمدت يبراي وجود رابطه Fیج آزمون  نتا:2جدول 
   درصد90در سطح    درصد95در سطح   Fآماره 

I() I()  I()  I()  
65/6  

55/3  36/2  15/3  03/2  
شده براي شکل اصالح Fآماره 

   درصد90در سطح    درصد95در سطح   )4(معادله 

I I() I()  I()  I()  
36/9  

8/3  64/2  36/3  26/2  
        نتایج تحقیق: مأخذ
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سی متمرکز  مورد برري اروپا و اسکاپ در طول دورهيمانند کشورهاي عضو اتحادیه
  . بوده است
ثباتی درآمد صادرات غیرنفتی با توجه به ثباتی درآمد نفت بر بیثیر بیٔتا

زیرا درآمد نفتی، مواد اولیه و  ، دور از انتظار است؛)83/0(ضریب کوچک آن 
 در  .کندمین میٔاي مورد نیاز براي تولید کاالهاي صادراتی را تاکاالهاي سرمایه

در  . ثباتی درآمد صادرات غیرنفتی شودآمد نفت باید سبب بینتیجه، نوسان در در
توان گفت که با وجود نوسان ثباتی درآمد نفت میتوجیه ضریب پایین شاخص بی

مین مواد اولیه و ٔدر درآمد صادرات نفتی، آن قسمت از درآمد نفت که براي تا
دولت تخصیص اي براي تولید کاالهاي صادراتی توسط اي سرمایهکاالهاي واسطه

  . شودیابند، دستخوش نوسان شدید نمیمی
ثباتی درآمد بر بی) 2/15(ثباتی نرخ ارز مؤثر واقعی نیز اثر مثبت و قوي بی

ترین شاخص استفاده شده نرخ ارز مؤثر واقعی عمومی . صادرات غیرنفتی ایران دارد
ناشی از تغییرات در تواند  نوسان در نرخ ارز مؤثر واقعی می .پذیري استبراي رقابت

ها باعث کاهش سطح قیمت) کاهش( یعنی افزایش  .ها باشدسطح عمومی قیمت
درآمد صادرات غیرنفتی ) افزایش(نرخ ارز مؤثر واقعی و به تبع آن کاهش ) افزایش(

 باالي تورم و عدم ثبات آن در ایران، طبیعی است که با توجه به سطح نسبتاً . گردد
وري نیز به سبب از طرفی، تغییرات بهره . دچار نوسان گرددنرخ ارز مؤثر واقعی 

ها باعث نوسان در این نرخ و در پی آن تغییر در درآمد گذاري بر سطح قیمتاثر
  ترین دلیل نوسان نرخ ارز مؤثر در ایران  اما عمده .شودصادرات غیرنفتی می

 از  .باشد بررسی  موردي به تغییرات مکرر سیستم نرخ ارز در طی دورهدتوانمی
 به سیستم  تغییر سیستم نرخ ارز از ثابت به چند نرخی و مجدداًتوان به میجمله

تثبیت نرخ ارز بر اساس حق برداشت مخصوص و سرانجام به نظام نرخ ارز شناور 
  .، اشاره کردمدیریت شده، که در تغییر درآمدهاي صادرات غیرنفتی مؤثر است

  :باشد به صورت زیر میARDLالگوي  مرتبط با يالگوي تصحیح خطا
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)18(  
/

/
R
DW

=
=

2 0 71
2 32

  

(-2/72)         (3/10)       
0/310/253

          (-3/17)            (1/83)               (-0/34)     
4/640/270/053

(2/55)     (2/20)       (-4/05)    
2/440/8225/8

ECTdLIIO

dLIEERdLRXMdLRXM

dLCGdLRADLI

−+

++−

++=
         

  

  
دهد که به استثناي ضریب نتایج مربوط به الگوي تصحیح خطا نشان می

هاي کانی و فلزي به درآمد ارزي صادرات تغییرات لگاریتم نسبت صادرات کلوخه
 صورت که تغییرات دارند؛ به اینمعنی% 95  ضرایب الگو در سطحيغیرنفتی، بقیه

 تغییرات در تمرکز يثباتی درآمد ارزي صادرات غیرنفتی به وسیلهدر بی
جغرافیایی، نسبت درآمد صادرات کاالهاي کشاورزي و سنتی به کل درآمد 

ثباتی درآمد صادرات نفت، توضیح داده ثباتی نرخ ارز مؤثر واقعی و بیصادرات، بی
از عدم تعادل یک دوره در ) ضریب تصحیح خطا% (31در هر سال حدود شود و می
 ضریب تصحیح  .شود بعد تعدیل میيثباتی درآمد صادرات غیرنفتی، در دورهبی
دار است، که این امر نیز تر از یک و به لحاظ آماري معنی منفی و کوچک،خطا
  ).2 يارهجدول شم( بلندمدت بین متغیرهاست يییدي بر وجود رابطهٔتا

  
  مدت شده کوتاه اصالح مدل:3 جدول

  مدل تصحیح خطا  هاي بهینه تعیین تعداد وقفه
 t يآماره  ضریب  متغیرهاي توضیحی t يآماره ضریب  متغیرهاي توضیحی

LIX(-1) 69/0 19/6 dLRA 82/0  2/2  
LCG  44/2  55/2  dLCG  44/2  55/2  

LRXM  053/0- 34/0-  dLRXM  053/0-  34/0-  
LRXM(-1)  37/0 34/2  dLRXM(-1) 27/0  83/1  
LRXM(-2) 27/0- 83/1-  dLIIO  25/0  1/3  

LIEER  64/4 17/3  dLIEER  64/4  17/3  
LIIO  25/0 1/3  dC 8/25-  05/4-  
LRA 82/0  46/2  ECM 31/0-  72/2-  

C  8/25-  02/4-  - - - 
2

R 87/0  2
R  71/0  

2
R 72/0  

2
R 59/0  

DW 32/2 DW 32/2 

  نتایج تحقیق: خذأم
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، 99/7ثباتی درآمد صادرات غیر نفتی نسبت به متغیرهاي فوق الذکر به ترتیب، د مدت بیهاي بلن کشش*
  .   است83/0 و 2/15

  . است25/0 و 64/4، 44/2هاي کوتاه مدت این متغیرها نیز به ترتیب، کشش
  
  گیريبندي و نتیجهجمع -5

رز مؤثر واقعی و ثباتی نرخ ا داد که تمرکز جغرافیایی، بیهاي این تحقیق نشانیافته
ثباتی درآمد صادرات غیرنفتی ایران در ثیرگذار بر بیٔثباتی درآمد نفت از عوامل تابی
ثباتی درآمد صادرات  بیاالیی برهمچنین، تمرکز ک . باشد می1350-86 يدوره

ثباتی ثیر این شاخص بر بیٔ عدم تايدلیل عمده . ثیر استٔتاغیرنفتی ایران بی
یرنفتی بر طبق تعریف تمرکز کاالیی، تعدیل نابرابري سهم هر یک درآمد صادرات غ

 کاالهاي ياز کاالهاي کشاورزي و سنتی و کاالهاي صنعتی به عنوان دو گروه عمده
 بیشترین درصد از 1376تا سال  . صادراتی از کل درآمد صادرات غیرنفتی است

ن سال به بعد، درآمد صادرات غیرنفتی را کاالهاي کشاورزي و سنتی و از ای
چون سهم هر یک از کاالهاي کشاورزي و سنتی  . دهدکاالهاي صنعتی تشکیل می

 از نوسانات يو نیز کاالهاي صنعتی از درآمد صادرات غیرنفتی در طول دوره
ثیري در ایجاد نوسان درآمد ٔ تا آنهاشدیدي برخوردار نبوده است، در نتیجه نوسانات

دهد که صادرات غیرنفتی ایران  این نتیجه نشان می .صادرات غیرنفتی نداشته است
 این نتیجه بر خالف نظریات اقتصادي  .باشداز نظر کاالیی، صادرات متمرکزي نمی

در ارتباط با اثر مثبت تمرکز ) 2003(و سیلشی ) 1987(، الو )1970(ماسل 
  . ثباتی درآمد صادراتی استکاالیی بر بی

موجود کل کشور و افزایش اهمیت و ثبات بدین ترتیب، با توجه به وضعیت 
  :شوددرآمدهاي ارزي صادرات غیر نفتی در رشد اقتصادي کشور، پیشنهاد می

ثباتی طبق نتایج این تحقیق تمرکز جغرافیایی عامل مؤثري در افزایش بی .1
هاي مناسب در امر بازاریابی کاالها به درآمد صادرات است، اجراي سیاست

 کشورهاي طرف تجاري و توجه به صادرات منظور تنوع بخشیدن به
پذیر است، باعث کاهش تمرکز کاالیی و غیرنفتی به عنوان بخشی که تنوع

    * بلندمدت در مدلي رابطه:4جدول 
LCG LRA LRXM  LIEER  LIIO  C  متغیرها  

  مدل بلند مدت  ضریب  -7/84  83/0  2/15  17/0  7/2 99/7
83/1  58/1  25/0  92/1  93/1  06/2-  t 
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شایان ذکر است  . شود و در ثبات درآمدها مؤثر خواهد بودجغرافیایی می
هاي تجاري، باعث کاهش که ایجاد تنوع در کاالهاي صادراتی و طرف

  یا تعدیل سهم هر یک از کشورهاي تمرکز کاالیی در امر صادرات و 
شود که کاهش هاي غالب طرف تجاري ایران از صادرات غیرنفتی میگروه

در حال حاضر، عدم تمرکز .  تمرکز جغرافیایی را به دنبال خواهد داشت
ثباتی درآمدهاي ارزي صادرات غیر  معناداري در کاهش بییی نقشکاالئ

 . نفتی ندارد
و باال بردن کیفیت کاالهاي صادراتی، منجر به جذب توجه به امر بازاریابی  .2

ثباتی  با کاهش تمرکز جغرافیایی، بی. شودهاي تجاري جدید میطرف
 .درآمدهاي صادراتی نیز کاهش خواهد یافت

ثباتی نرخ ارز هاي ارزي و صادراتی مناسب که به کاهش بیاتخاذ سیاست .3
 صادرکنندگان و وارد ها، عامل جذبانجامد و حفظ تداوم این سیاستمی

گردد؛ کنندگان خارجی جدید و حصول اطمینان در بازارهاي صادراتی می
زیرا آنچه براي صادرکننده اهمیت دارد، سود حاصل از صادرات است و 

 اصلی به ي، انگیزه)حداقل ریسک( سود مطمئن يبراي فرد صادرکننده
 .رودشمار می

تی اعم از کشاورزي، صنعتی و تر کردن کاالهاي صادراتی غیرنفرقابتی .4
هاي زودگذر یا دائمی در درآمدهاي معدنی براي اجتناب از شوك

 .صادراتی
کاهش تدریجی وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت براي وارد کردن  .5

اي از طریق جایگزین کردن سایر منابع اي و سرمایهکاالهاي واسطه
منبع درآمد متکی  بدین ترتیب کشور به چند  .درآمدي میسر است

 .خواهد شد
ه شود به دلیل اهمیت درآمد ارزي صادرات غیرنفتی بدر خاتمه پیشنهاد می

خصوص در بلندمدت و به علت کاهش احتمالی درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت 
 يلهأ صادرات غیرنفتی به مسيهاي مربوط به توسعهو گاز در آینده، در بررسی

افزایش  . شودحاصل از صادرات غیرنفتی، توجه خاص ثباتی درآمدهاي کاهش بی
ثباتی در درآمدهاي ثباتی درآمدهاي حاصل از صادرات غیرنفتی باعث افزایش بیبی

گیرد  توسط بخش خصوصی صورت میصادرات غیرنفتی عمدتاً . شودبازرگانان می
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ین وضعی، چن . دهدثیر قرار میٔثباتی درآمدهاي صادراتی، این بخش را تحت تاو بی
شک  این بخش که در اقتصاد کنونی ایران از اهداف بلندمدت است، بیيبر توسعه

  .ثیر منفی خواهد داشتٔتا
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