فصلنامه اقتصاد كاربردي
سال پنجم  /بهار و تابستان 1394

بررسي تأثير نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات فرش دستباف ايران
مهساکالنترزاده 1ـ مهدي بصيرت

2

تاريخ دريافت 93/4/22 :تاريخ پذيرش94/3/3 :

چكيده
هدف اصلي در مقاله حاضر مطالعه تاثير نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات فرش دستباف در ايران است .بدين منظور،
ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  EGARCHمحاسبه شده است .سپس ،اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر ارزش
صادرات فرش دستباف ايران در کوتاهمدت و بلندمدت ،طي دوره  ،1362-1390با استفاده از روش خودبازگشتي با
وقفههاي توزيع شده ( )ARDLبررسي شده است .نتايج بدست آمده داللت بر اين دارد که نرخ ارز و نوسانات آن در
کوتاهمدت و بلندمدت ،به ترتيب تأثير مثبت و منفي بر ارزش صادرات فرش دستباف داشته است .همچنين  ،بررسي
ساير متغيرهاي مدل نشان ميدهد که توليد ناخالص داخلي و قيمت صادراتي فرش ،تاثير مثبت و معنادار ،متغير
سياست يکسانسازي نرخ ارز ،تاثيري مثبت اما غيرمعنادار و جنگ تحميلي (متغير مجازي) ،تاثير منفي معنادار ،بر
ارزش صادرات فرش دستباف دارند.
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نرخ ارز به عنوان معيار ارزش برابري پول ملي يک کشور
در برابر پول کشورهاي ديگر ،منعکسکننده وضعيت
اقتصادي آن کشور در مقايسه با شرايط ساير کشورهاست
(آقايي و همکاران .)1387 ،اين نرخ ارز با تحت تأثير قرار
دادن قيمتهاي داخلي و وارداتي و نيز صادرات را دچار
تغيير مينمايد .بنابراين تعيين و حرکت به سوي نرخ ارز
مناسب و تا حدودي باثبات ،از اهميت خاصي برخوردار است
(ياوري و همکاران .)1390،نوسانات نرخ واقعي ارز نه تنها
صادرات و واردات و موازنه پرداختها ،بلكه بر ساختار و
سطح اشتغال و تخصيص منابع در يك اقتصاد نيز تاثير مي
گذارد (مهرآرا .)1385 ،بر اين اساس ،نرخ ارز و تكانههاي اين
متغير از عوامل اصلي تأثيرگذار بر صادرات غيرنفتي است.
از خصوصيات بارز و مهم وابستگي به صادرات نفت،
تکمحصولي بودن و آسيبپذيري است؛ و بسياري از
کشورهاي در حال توسعه براي رهايي از آنها ،از دو
استراتژي براي حداقلکردن اين آسيبپذيري استفاده کرده-
اند -1 :استراتژي جايگزيني واردات  -2استراتژي توسعه
صادرات .کشور ما بعد از انقالب از استراتژي جايگزيني
واردات و بعد از آن استراتژي توسعه صادرات را دنبال کرد
که اين استراتژي قادر است تا حدودي ما را از تکمحصولي
بودن رها کند ،در اين راستا يکي از کاالهايي که ميتوان به
عنوان صادرات غيرنفتي نام برد فرشدستباف است (رئيسي
و همکاران .)1390 ،توليد فرشدستباف ،ارزبري نداشته ،لذا
اشتغال حدود ده ميليون نفر به هيچ وجه نيازي به کمک و
سرمايهگذاري دولت ندارد و صرفاً درآمد ارزي حاصل از آن
عايد کشور ميگردد (شم آبادي و حسيني .)1386 ،در واقع
چرخه صنعت فرش ايران از ابتداييترين مراحل توليد تا
رسيدن به دست مصرفکننده حدود  30درصد فرصت
شغلي را در خود جاي ميدهد (قزاآني قمصري و همکاران ،
.)1389
صادرات غيرنفتي با افزايش يا كاهش صادرات فرش
دستباف نوسانهاي شديدي را تجربه نموده است .به
طوريكه ،طي چهار دهه گذشته بيش از يک چهارم ()26/79
درصد ارزش صادرات غيرنفتي را تشكيل داده است .ركود
بازار فرشدستباف ايران و جهان از جمله عواملي است که
سبب شد سهم فرشدستباف از صادرات غيرنفتي رو به
كاهش گذارد .به نحوي که در سالهاي بعد از برنامه اول
توسعه سهم آن از صادرات غيرنفتي رو به نقصان گذاشته و از
 44/2درصد در سال 1373به  13/09درصد در سال 1380
کاهش يافته است (حسيني و پرمه .)1383 ،و با حفظ اين

روند نزولي به  1/65درصد در سال  1390کاهش يافته
است( .نيکو.)1391 ،
بر اساس تئوريهاي اقتصادي ،نرخ ارز دستکم در
کوتاهمدت رابطه مستقيمي با صادرات دارد (برانسون،
 .)1374از اين رو ،نرخ ارز به عنوان يکي از متغيرهاي
توضيحدهنده صادرات و از متغيرهاي اساسي و مهم
اقتصادي در سياستگذاري است به طوري که برخي از
اقتصاددانان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از آن
به عنوان لنگر اسمي ياد ميکنند .عالوه بر سطح نرخ ارز،
نوسانات حاصل از آن نيز داراي اهميت ميباشد ،چرا که
نوسانات مداوم و بيش از حد آن ،پيشبيني قيمتها را در
آينده مبهم نموده ،تخصيص منابع را مختل نموده و در
نتيجه صادرات را تحت تأثير قرار ميدهد و همچنين ،با
تغييرات پي در پي و نوسانات نرخ ارز ،شکلگيري انتظارات
صادرکنندگان دچار اختالل گرديده و به علت مبهمشدن
قيمت کاالهاي صادراتي درآينده ،آنان دچار عدماطمينان
ميشوند .بنابراين ،در اين مقاله به اين پرسش پاسخ مي-
دهيم که ،آيا نرخ ارز و نوسانات آن برصادرات فرشدستباف
ايران تأثير محسوسي ميگذارد؟ .به بيان ديگر ،آيا با افزايش
نرخ ارز و نوسانات آن ،صادرات فرشدستباف به ترتيب
افزايش و کاهش معناداري خواهد يافت.
مطالعه حاضر به طور اختصاصي اثر نوسانات نرخ ارز بر
فرش دستباف را مورد ارزيابي قرار داده است .از طرفي با
بهره گيري از مدل  EGARCHنوسانات نرخ ارز محاسبه
شده ،سپس در قالب روش  ARDLبه برآورد روابط کوتاه
مدت و بلندمدت متغيرها پرداخته است که نقطه تمايز آن با
ساير مطالعات مي باشد.
ساختار پژوهش به اين صورت است که در بخش دوم به
ارائه مباني نظري ،در بخش سوم به مروري بر تحقيقات
انجامشده و در بخش چهارم به ارائه روش تحقيق پرداخته
شده است .بخش پنجم به مدل مورد استفاده و برآورد آن و
در نهايت ،بخش ششم به ارائه نتايج و پيشنهادها ميپردازد.
 -2مباني نظري
در خصوص اينکه نوسانپذيري نرخ ارز ،عملکرد
اقتصادي را به چه صورت تحت تأثير قرار ميدهد ،دو رشته
تئوري اقتصادي وجود دارد .يک رشته از اين تئوريها با
بررسي اينکه چگونه اقتصاد داخلي نسبت به شوکهاي پولي
داخلي و خارجي تحت تأثير رژيمهاي مختلف نرخ ارز
واکنش نشان ميدهد و گروه دوم تئوريها به بررسي اينکه
چگونه نوسانپذيري نرخ ارز ،تحت رژيم نرخ ارز ،انعطاف-
پذيري تجارت بينالمللي را تحت تأثير قرار ميدهد .به طور
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کلي تأثير رژيم نرخ ارز بر روي نوسانپذيري ،وابسته به
شوکي است که به يک اقتصاد داخلي وارد ميشود .با توجه
به اين قانون کلي که نرخ ارز انعطافپذير ،يک مانع مناسبي
در مقابل شوکهاي واقعي خارجي است و سيستم نرخ ارز
ثابت ،مانع مناسبي براي شوکهاي داخلي منحني LM
ميباشد ( کرمي و زيبايي .)1387 ،پس از فروپاشي نظام
برتون-وودز ،اقتصاد کشورها از نظام نرخ ارز ثابت به نظام
نرخ ارز شناور تغير رويه دادند .در اين زمان برخي از
اقتصاددانان اعتقاد داشتند که وجود نظام نرخ ارز شناور
ميتواند جريان صادرات بر يک کشور را تقويت کند .پايه اين
بحث اين بود که نوسانات غيرمنتظره نرخ ارز به عنوان يک
انگيزه براي توليد سال بعد است که اغلب امکان سود بيشتر
را فراهم مي سازد ،اما اين تغييرات غيرمنتظره ممکن است
از طريق تغيير در بازار فروش داخلي به نوبه خود سطح
تجارت را کاهش دهد (ديميتريس و نيکوالس.)2014،1
بطور معمول تعيين دقيق نرخ ارز در يک نظام نرخ ارز شناور
به دليل اينکه تعادل توسط عرضه و تقاضاي بازار مشخص
مي شود ،مشکل است ،لذا هر گونه تغييري در نرخ ارز بر
پيش بينيهاي خريداران و فروشندگان اثرگذار خواهد بود
(هو و متواني .)2014،2پس هر گونه فعاليت اقتصادي که
وابسته به نرخ ارز باشد ،با نوسانات و در نتيجه نااطميناني
ناشي از آن دستخوش تغييرات مي شود.
در واقع نوسان در نرخ ارز نشان دهنده تمايل تغييرات
در نرخ ارز است .لذا اين اعتقاد وجود دارد که قادرند هزينه-
هاي باالي اقتصادي را به دنبال داشته باشد .وجود نوسانات
داللت بر افزايش ريسک و عدم اطمينان در جريان تجارت
دارند .نوسانات نرخ ارز به ريسک ناشي از تغييرات غير
منتظره نرخ ارز تعبير ميشود که يکي از محدوديتهاي
اصلي در تجارت محصوالت تلقي ميشود .اثر اين نوسانات بر
تقاضاي کل اقتصاد ،از طريق واردات ،صادرات و تقاضاي پول
و همچنين بر عرضه کل اقتصاد از طريق هزينههاي کاالهاي
واسطهاي وارداتي ،تأثير خواهد داشت .برآيند اين دو اثر بر
توليد و قيمت ،به شرايط اوليه اقتصاد کشورها بستگي دارد.
نوسانات نرخ ارز بطور مستقيم از طريق هزينه عدم اطمينان
و تعديالت چرخههاي تجاري با جريان تجارت ارتباط قوي
دارند (بارکوالس و همکاران )2002 ،3و به طور غير مستقيم
با ساختار محصول ،سرمايهگذاري و سياستهاي دولت در
ارتباط هستند (آگولي .)2003 ،4اين ارتباطات در اقتصاد-
هاي باز بيشتر نمود پيدا ميکند (گودوين و بنسون،5
 .)2009کارمرا و همکاران )2011( 6بيان ميکنند که عمدتاً
جريان تجاري از مزيتهاي نسبي ،مداخالت دولت و
تغييرات در نرخهاي ارز (عدم اطمينان و نوسانات) متأثر

هستند .مطابق برخي تئوريها ارتباط ميان عدم اطمينان و
نوسانات با صادرات هم مثبت و هم منفي است (دي گراو،7
 )1988و در برخي ديگر از مطالعات عدم ارتباط به اثبات
رسيده است (باچتا و وين کوپ .)2000 ،8اين تفاتها بدليل
عدم اطمينان در بازار ارز بوده و احتماالً ناشي از رفتار
ريسکي توليد کننده است (دي گراو .)1988 ،لذا عدم
اطمينان در نرخ ارز بر رفتار توليدکننده اثرات متفاوتي مي-
گذارد .اگر توليدکننده ريسک گريز باشد ،انتظار ميرود
افزايش در نوسانات نرخ ارز در شرايط عدم اطميناني ،سبب
کاهش در صادرات شود .زيرا با وجود اين نااطميناني در بازار
ارز ،آنها فروش در بازار خارجي را به بازر داخلي منتقل مي
کنند يا به سمت بازارهاي موازي مانند داللي ارز و ..روي
ميآوردند .به هرحال اگر توليد کننده به حد کافي ريسک
پذير باشد ،يک افزايش در نوسانات نرخ ارز ممکن است
سبب تحريک افزايش حجم صادرات شود .بنابراين با توجه
به شرايط و ثبات يا عدم ثبات نرخ ارز ،رفتار توليدکننده
براي صادرات و واردات ميتواند متفاوت باشد .باچنتا و ون
وينکوپ ( )2000بيان ميکند که تحت شرايط منظم معين
(عدم وجود نااطميناني) ،نوسانات نرخ ارز سبب افزايش
جريان تجاري مي شود .البته در مطالعات ديگر اثر عکس
مطلب فوق اثبات شده است (چو و همکاران.)2002 ،9
نوسانات نرخ ارز ،پيش بيني درآمد ريالي حاصل از
صادرات را براي صادركنندگان دشوار نموده و طبعاً بازاريابي،
برنامهريزي صحيح و تعيين سياست صادراتي را براي آنها
بامشكالتي مواجه ميسازد .اساساً از يك سو به علت عدم-
اعتماد به نرخها و افزايش ريسك ناشي از تغييرات آنها،
برنامه ريزي بلندمدت را غيرممكن ساخته و باعث توقف و يا
كاهش فعاليتهاي صادراتي ميگردد ،از سوي ديگر اينگونه
نوسانات انگيزه معامالت ارزي سوداگرانه را افزايش داده و به
سالمت بازار آسيب ميرساند .مضافاً اينكه اين امر برنامه-
ريزي براي ورود كاالها و خدمات از محل اين ارزها را نيز
دچار اختالل ميسازد .از آنجا كه در صورت فقدان موانع
ساختاري براي گسترش صادرات و ثابت فرضكردن ساير
عوامل ،چنانچه سودآوري صادرات افزايش يابد ،بايد ميزان
صادرات كشور افزايش يابد (عسگري.)1387 ،
در زمينه صادرات فرش در ايران نيز ميتوان گفت که با
توجه به پايينبودن هزينه نيروي کار ماهر به عنوان عامل
اصلي در توليد فرش ،ايران در توليد اين کاال داراي مزيت
مطلق نسبت به کشورهاي اروپايي و آمريکايي شده است؛
يعني توليد فرش در کشورهاي اروپايي با توجه به باالبودن
هزينه نيروي کار نسبت به کشورهاي توليدکنندهي فرش
مانند ايران ،چين ،هند وغيره امکانپذير نبوده و از اين رو
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اقدام به واردات از اين کشورها مينمايند .از سوي ديگر،
نيروي کار ساکن در برخي مناطق ايران ،داراي شرايط ويژه
و آسان جهت آموزش قاليبافي با هزينه کم بوده و در زمينه
اکتساب هنر قاليبافي داراي مزيت ميباشد (محمدي،
.)1382

دستباف از  202کاالي صادراتي (غيرنفتي) در سال 1390
با کسب سهم  1/65درصد از کل صادرات غيرنفتي رتبه 13
را کسب نموده است (نيکو .)1391 ،به عنوان يکي از
مهمترين اقالم صادراتي غير نفتي ،نرخ ارز و روند تغييرات
آن از موارد مهمي هستند که بر تغييرات صادرات غير نفتي
مؤثراند.
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صادرات فرش با نوسانات عمدهاي مواجه بوده است .به
طوريكه صادرات فرش در طي دوره  1357-1367به طور
متوسط  13/92درصد رشد داشته است .داليل مختلفي
همچون برقراري پيمان ارزي و نظارت جديد بر قيمت
گذاري فرش ،نوسانات نرخ ارز ،تغيير مهلت واريز پيمان -
ارزي ،قانون واردات در مقابل صادرات و تسهيالت گمركي،
تحريمهاي اقتصادي و تحوالت جنگ از جمله داليل هستند
(شجري و قوامي .)1382 ،در طي برنامه اول توسعه
( ،)1368-1372لغو پيمان ارزي همچنين قانون واردات در
مقابل صادرات ،لغو محدوديتهاي مقدماتي صادرات و ساير
تسهيالت صادراتي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي از
جمله فرش شد .از سال  1373-1378متوسط رشد معادل
 -10/96درصد بوده است .در طي اين دوره مجدداً پيمان
سپاري ارزي برقرار شد و در كنار آن با كاهش تقاضاهاي
جهاني فرشدستباف و صادرات فرشهاي چيني و هندي و
پاكستاني با قيمتي پايينتر از قيمت فرش ايران ،موجب شد
كه صادرات فرش ايران كاهش يابد .صادرات فرش در طي
دوره  1378 -1383با روند نزولي همراه بوده است و ساالنه
 -6/31درصد رشد داشته است .دليل اول ثابت ماندن نرخ
ارز است .دليل دوم ،افزايش رقابت ساير كشورهايي مانند
چين ،پاكستان ،هند و تركيه است كه به عنوان رقيب فرش
ايران محسوب ميشوند .دليل سوم ،كاهش تقاضاي جهاني
براي فرش است (فرجلومطلق.)1386 ،طي دوره -89
1383رشد مثبت ساالنه  1/82درصدي حاکي از افزايش
صادرات در بيشتر سالهاي اين دوره بوده است ،چرا که
سهم بسياري از کشورهاي رقيب طي سالهاي اخير روند
کاهش را تجربه نموده است (نيکو .)1390 ،و در سال 1390
نسبت به سال  1389داراي متوسط رشد  0/84بوده است.
کشورهاي پاکستان ،ترکيه ،چين ،هند ،نپال مهمترين
کشورهاي رقيب ايران محسوب ميشوند .بيشترين سهم
وارداتي از فرشدستباف ايران در سال  1390با  47/5درصد
از آن قاره آسيا ،مقام دوم به اروپا با  41/6درصد ،جايگاه
سوم با  6/7درصد به آمريکا ،رتبه چهارم با  2/4درصد به
قاره آفريقا و در نهايت مقام پنجم با  1/8درصد به قاره
اقيانوسيه اختصاص يافته است .با توجه به اينکه فرش-

-3مروري بر تحقيقات انجامشده
گودرزي ( )1382به بررسي اثر نرخ مؤثر واقعي ارز بر
صادرات غيرنفتي (مطالعه موردي فرش ،پسته ،خرما،
کشمش ،زعفران و خاويار) با استفاده از روش OLS
پرداخت .کاهش ارزش پول ملي ممکن است همواره موجب
ارتقاء صادرات غيرنفتي نگردد و صادرات کاالهاي مختلف
نسبت به نرخ ارز حساسيت متفاوتي داشته باشند .نتايج
نشان داد که نرخ مؤثر واقعي ارز برصادرات خرما ،زعفران و
خاويار تأثير معنيداري نداشته است .ولي نرخ مؤثر واقعي
ارز بر صادرات پسته ،فرش و کشمش اثر مثبت و معنيداري
داشته است.
آقايي و همکاران ( )1387به بررسي منابع نوسانات
کالن اقتصادي ايران با تأکيد بر نرخ واقعي ارز در چارچوب
يک الگوي بردار خودرگرسيوني ساختاري ()SVAR
پرداختند .نتايج نشان ميدهد منابع اصلي نوسانات نرخ ارز
در ايران ،بيشتراز شوکهاي پولي و شوکهاي قيمتي نفت
مشتق ميشود .با اين اوصاف اختالالت پولي و قيمت نفت
در ايران بر تحرکات نرخ واقعي ارز تأثيرميگذارد که اين
نتيجه نشان ميدهد که سياستهاي پولي در ايران بايد با
احتياط بيشتر اجرا شود .همچنين ،قسمت اعظم نوسانات
درآمدي در ايران به خاطر شوکهاي قيمتي ،قيمت نفت،
سياستهاي پولي و عرضه ميباشد؛ که اين امر نشان مي-
دهد که تنوع اقتصادي ،بهبود زيرساختها و سرمايهگذاري،
ثبات قيمتها ،جلوگيري از نوسانات پولي و جلوگيري از
عرضه بيرويه پول در جامعه ميتواند باعث جلوگيري از
نوسانات توليد ملي ،شکوفايي و رشد اقتصادي شود.
کرباسي و احمدي ( )1389به بررسي آثار نوسانات نرخ
ارز بر حجم و قيمت صادراتي کشمش ايران پرداختند .نتايج
بدست آمده با کمک الگوي ( ،)ARDLنشاندهنده عدم-
وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي حجم صادرات ،قيمت
صادراتي و نرخ واقعي ارز بوده و با توجه به شرايط رقابتي
بازار جهاني کشمش ،افزايش حجم صادرات ايران بدون تأثير
معنيدار بر قيمت آن موجب افزايش درآمد و سود حاصل از
تجارت اين محصول ميگردد .همچنين ،کاهش در حجم
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صادرات براي يک سال به سبب از دست رفتن خريداران،
موجب کاهش حجم صادرات در سالهاي آتي خواهد شد.
راسخي و همکاران ( ) )1391به بررسي اثر نامتقارن
نرخ ارز و ريسک (نوسانات) آن بر صادرات غيرنفتي ايران
پرداختند .براي آزمون اين فرضيه ،ابتدا با استفاده از يک
الگوي  ،EGARCHنوسانات نرخ ارز اندازهگيري و سپس،
معادله صادرات غيرنفتي با لحاظکردن اين نوسانات برآورد
شده است .بر اساس نتايج به دست آمده ،اثر نرخ ارز بر
صادرات غيرنفتي ايران مثبت و نامتقارن ميباشد .همچنين،
اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران منفي بوده و
فرضيه اثر نامتقارن ريسک نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران
نيز تأييد ميگردد که اين ميتواند ناشي از احساس نامتقارن
صادرکنندگان نسبت به ريسک و رفتار پوششي آنان باشد.
کازروني و همکاران ( )1393در مطالعهاي به بررسي اثر
نوسانات ارزي بر الگوي صادرات ايران با رهيافت غيرخطي،
مارکف-سويچينگ براي دوره زماني  1380-90پرداختند.
نتايج حاکي از اثر متفاوت شوکهاي ارزي بر صادارت
بخشهاي مختلف است ،که نشان ميدهد در طول دوره
بحران مالي صادرات بخشهاي مورد بررسي از افزايش قابل
توجهي برخوردار بوده است.
كوتاني و همکاران ) 1990 ( 10از با سابقهترين مطالعات
تجربي در زمينه تأثير نوسانات و انحراف نرخ واقعي ارز بر
عملكرد اقتصاد كالن ميباشد .محققان براي اندازهگيري
شاخص بيثباتي از معيار انحرافمعيار ميانگين متحرک نرخ
واقعي ارز و همچنين ،براي سنجش مقدار انحراف نرخ واقعي
ارز عالوه بر روش برابري قدرت خريد ،يك مدل ساختاري را
مورد استفاده قرار دادند .نتيجه برآوردهاي صورتگرفته
توسط اين محققان نشان ميدهد كه ،رابطه منفي معني-
داري بين سرمايهگذاري ،صادرات و رشد اقتصادي كشورهاي
در حال توسعه با مسائل بيثباتي و انحراف نرخ واقعي ارز
وجود دارد.
11
هاياکاوا و کيمورا (  )2009در مقالهاي به بررسي
اثرات نوسانات نرخ ارز بر تجارت در بين کشورهاي شرق
آسيا پرداختند و به نتايج زير دست يافتند:
 -1تجارت در بين کشورهاي شرق آسيا در مقايسه با
ساير مناطق ،بيشتر از نوسانات نرخ ارز متأثر خواهد شد .که
يکي از مهمترين علل آن را ميتوان ،عمدتاً در تجارت
کاالهاي واسطهاي در شبکه جهاني جستوجو نمود ،که در
مقايسه با ساير کاالها ،کامالً به نوسانات نرخ ارز حساس بوده
و بخش قابل توجهي از تجارت منطقه شرق آسيا به مبادالت
اين اقالم مربوط ميشود -2 .اثر منفي نوسانات نرخ ارز در

اين مناطق بيشتر از تعرفهها و کمتر از هزينههاي ناشي از
مسافت ارتباطي در بين اين کشورها ميباشد.
بينا و مالک )2010( 12به بررسي "نرخ ارز و رفتار
صادرات بخش منسوجات و پوشاک ( )T&Cهند :تحقيق
براي  8کشور مقصدي که عمده صادرات از بخش ()T&C
هند را دارند" پرداخت .اين مطالعه ،رابطه معکوس بين نرخ
ارز و صادرات در بلندمدت و اثر مثبت بين آن دو در کوتاه-
مدت را نشان ميدهد که حاکي از آن است کاهش ارزش
روپيه هند براي افزايش صادرات بخش ( )T&Cکمک کرده
است و يافتههاي بيشتر نشان دهندهي اين است که عامل
تقاضا نقش قابل توجهي در تعيين رشد صادرات داشته
است.
13
برقندان و همکاران ( )2011به بررسي تأثير نرخ ارز
مؤثر واقعي بر صادرات پسته ايران پرداختند .نتايج با
استفاده از مدل( )ARDLنشان داد که نرخ ارز مؤثر واقعي،
درآمد کشورهاي وارد کننده و توليد داخلي اثر مثبت بر
صادرات پسته ،اما اثر شاخص قيمت جهاني نسبت به
شاخص قيمت داخلي بر صادرات پسته منفي بود .همچنين
نرخ ارز تأثير قابل توجهي در صادرات محصوالت کشاورزي
در ايران دارد .بنابراين درک نرخ ارز مؤثر واقعي ميتواند با
افزايش صادرات همراه باشد .اما با توجه به اثرات مختلف
تغييرات نرخ ارز بر روي محصوالت مختلف و تعيين اثرات
جانبي نرخ ارز با استفاده از ابزارهاي ديگر به گسترش
صادرات توصيه ميشود.
حسناف )2012( 14به بررسي تأثير نرخ واقعي ارز بر
روي صادرات غيرنفتي جمهوري آذربايجان با استفاده از
تکنيک همجمعي و تصحيح خطاي نامتقارن پرداخته است.
در اين مقاله به دو سؤال پاسخ داده شده است -1 ،رابطه
متقارني بين نرخ واقعي ارز و صادرات غيرنفتي وجود دارد؟
 -2روند تنظيم به سمت سطح تعادل نامتقارن است؟
مهمترين يافته اين مطالعه اين است که يک رابطه بلندمدت
متقارني بين متغيرها وجود دارد .درحالي که نسبت به سطح
تعادل رابطه نامتقارني وجود ندارد .اين مطالعه در مورد
اقتصادهاي باز نوظهور است .عالوه بر اين ،پيدا کردن رابطه
بلندمدت بين نرخ واقعي ارز و صادرات غيرنفتي ممکن است
براي سياستگذاران بخش پولي و واقعي در آذربايجان مفيد
باشد.
15
آوان و همکاران ( )2012رابطه بين نرخ ارز و تراز
پرداختهاي پاکستان را با استفاده از دادههاي فصلي طي
دوره زماني  1980-2006به کمک مدل ) (ARDLبرآورد
نمودند .نتايج اين تحقيق رابطه بلندمدت ميان دو متغير
مورد بررسي را تأييد نموده و همچنين منفيبودن کشش

 / 66مهساکالنترزاده و مهدی بصيرت
تراز پرداختها نسبت به نرخ ارز اين کشور بيانگر اين امر
است که کاهش نرخ ارز موجب کسري تراز پرداختها مي
شود.
16
يوساکا و کنجيرو ( )2013در مطالعهاي به بررسي اثر
نوسانات نرخ ارز در تجارت بين دو کشور چين و ژاپن طي
دوره  2002-2011با استفاده از روش  ARDLپرداختند.
نتايج نشان داد که صادرات ژاپن به چين تحت تأثير
نوسانات نرخ ارز قرار نگرفته است ،اما نوسانات نرخ ارز اثر
منفي بر صادرات چين به ژاپن داشته است.
بهمني اسکوئي و همکاران )2014( 17در مطالعهاي به
بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر جريان تجاري کاال بين اسپانيا
و اياالت متحده طي دوره  1962-2009با استفاده از روش
 ARDLپرداختند .نتايج نشان داد نوسانات نرخ ارز در
کوتاه مدت و بلندمدت در بخش صادرات اثر معنادارتري
نسبت به واردات نشان مي دهد .در بين صنايع اياالت
متحده تنها  35صنعت از  75صنعت تحت تأثير نوسانات
نرخ ارز قرار گرفتهاند .که در اين بين  11صنعت اثر مثبت و
 24صنعت اثر منفي داشته است.
 -4روش تحقيق
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در اين مطالعه دادههاي آماري الزم از روش کتابخانهاي
گردآوري شدهاند .همچنين ،پس از تعيين مدل مناسبب (ببا
اسببتفاده از آمارهبباي موجببود) بببا روشهببا و تکني بکهبباي
اقتصادسنجي و نرم افبزار ميکروفيبت 18ضبرائب ببه صبورت
کشش برآورد ميشود و با استفاده از ايبن ضبرائب و ميبزان
شدت و ضعف اثر آنها ببر ارزش صبادرات فبرشدسبتباف در
تابع مورد نظر ،نتايج تجزيه و تحليل شده و ببر اسباس آنهبا
راهبردهاي مناسب پيشنهاد خواهد شد.
به منظور بررسي روابط بلندمدت و كوتاهمدت بين
متغير وابسته و ساير متغيرهاي توضيحي الگو ،بعد از کسب
اطمينان از يک بردار همانباشتگي ،از روش ( ARDLروش
خود توضيحي با وقفههاي توزيع شده ) استفاده شده است.
در اين روش ابتدا به برآورد کوتاه مدت متغير ها پرداخته
مي شود .بدين منظور با استفاده از معيارهاي
آکائيک ،)AIC(19شوارتز بيزين )SBC(20و حنان-
کوئين )HC(21تعداد وقفههاي بهينه تعيين شده و سپس
برآورد متغيرها انجام مي گيرد (تشکيني .)145 :1384 ،به
طور کلي مزيت بارز و عمده آزمون  ARDLنسبت به ساير
روش هاي هم انباشتگي مانند يوهانسون اين است که در
روش يوهانسون براي کل متغيرهاي الگوي مورد نظر ،وقفه
يکساني انتخاب ميشود درحاليکه در روش  ARDLبراي
هر کدام از متغيرها ممکن است با استفاده از معيارهاي

شوارتز – بيزين ،آکائيک و حنان کوئين وقفههاي بهينه
متفاوتي انتخاب شود ،همچنين استفاده از روش هم
انباشتگي انگل – گرنجر نيز داراي محدوديتهاي زيادي
ميباشد (کاظمي .)1392 ،از جمله اين که در روش هم
انباشتگي انگل -گرنجر و در حجم نمونههاي کوچک ،به
دليل در نظر نگرفتن واکنشهاي پوياي کوتاه مدت موجود
بين متغيرها ،اعتبار الزم را ندارند ،چرا که برآوردهاي حاصل
از اين روش تورش دار است .از سويي توزيع حدي
برآوردگرهاي حداقل مربعات غير نرمال است ،بنابراين انجام
آزمون فرضيه با استفاده از آمارههاي آزمون معمول مثل t
بياعتبار است .همچنين روش انگل -گرنجر بر پيشفرض
وجود يک بردار هم انباشتگي استوار است و تحت شرايطي
که بيش از يک بردار هم انباشتگي وجود داشته باشد،
استفاده از اين روش منجر به عدم کارايي خواهد شد (عربي
و کاظمي .)1393 ،فرايند  ARDLشامل دو مرحله است .در
مرحله اول ،وجود رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مورد
بررسي ،آزمون خواهد شد .با توجه به تعداد مشاهدات
حداکثر تعداد وقفه لحاظ ميشود و به دليل گرايش معيار
شوارتز -بيزين به تصريح مختصرتر ،اين معيار در مشاهدات
کمتر از  100نتايج بهتري را نشان ميدهد .بالفاصله پس از
تخمين معادله پويا (کوتاهمدت) بايد آزمون وجود يا عدم-
وجود رابطه بلندمدت را انجام داد .حال براي بررسي اين که
رابطه بلندمدت حاصل از اين روش کاذب نيست .فرضيه زير
مورد آزمون قرار ميگيرد ،فرضيه صفر بيانگر عدم وجود هم-
انباشتگي يا رابطه بلندمدت است ،چون شرط آنکه رابطه
پوياي کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت گرايش يابد ،آن
است که مجموع ضرايب کمتر از يک باشد .براي انجام
آزمون مورد نظر بايد عدد يک از مجموع ضرايب با وقفه
متغير وابسته کسر و بر مجموع انحرافمعيار ضرايب مذکور
تقسيم شود (تشکيني.)1384 ،
)1
p

H o :  Qi  1  0
i 1
p

H a :  Qi  1  0
i 1

)2
1
i

p

i

ˆ 
i 1
p

ˆ S

t 

i 1

در اين رابطه  sانحبراف معيبار ضبرائب ببا وقفبه متغيبر
وابسته را نشان مي دهد اگر قدر مطلق  tببه دسبت آمبده از
قدر مطلق مقادير بحراني ارائه شده توسط بنرجي  ،دوالدو و
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مستر 22بزرگتر باشد فرضيه صفر رد شده و وجود رابطه بلند
مدت پذيرفته مي شود .با تأئيد وجود رابطبه بلندمبدت ببين
متغيرها ،ميتوان از الگبو تصبحيح  -خطبا 23اسبتفاده نمبود
(نوفرستي.)1378 ،
دومين مرحله اين تحليل استفاده از گزينههاي ARDL
در تخمين روابط بلنبد مبدت اسبتنباط آمباري مربوطبه ببه
مقادير آنها خواهد بود .توجه داشته باشبيد کبه شبروع ايبن
مرحله تنها زماني مناسب خواهد بود که در واقع در خصوص
کاذب نبودن رابطبه بلندمبدت ببين متغيرهبا متقاعبد شبده
باشيد (تشکيني.)1384 ،
 -5مدل مورد استفاده و برآورد آن
 -1-5تصريح مدل

In𝑋𝑡 = 𝛼0 + α1 In Yt + α2 In PX t +
α3 In 𝑅ER t +α4 In F𝑡 +α5 D𝑂𝑀 +
+α5 D𝑂𝑀𝑊𝐴𝑅+εt

که در آن:
𝒕𝑿  : Inلگاريتم ارزش صادرات واقعي فرشدستباف.
𝐭𝐘 𝐧𝐈 :لگاريتم توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال
 ،1376به عنوان شاخصي براي حجم فعاليتهاي
اقتصادي است.
𝐭𝐗𝐏 𝐧𝐈 :لگاريتم قيمت هر متر مربع فرشدستباف
صادراتي.
𝐭 𝐑𝐄𝐑 𝐧𝐈 :لگاريتم نرخ واقعي ارز.

.)EGARCH
 : DOMمتغير مجازي براي سياستهاي يکسانسازي نرخ -
ارز (براي سال هاي  72و 73عدد يک و براي بقيه
سال ها عدد صفر در نظر گرفته شده است).
 :DOMWARمتغير مجازي مربوط به سال هاي جنگ
تحميلي (براي سال هاي مربوط به جنگ عدد  ،1و
بقيه سال ها عدد صفر در نظر گرفته شده است)
در اين مقاله نرخ واقعي ارز به صورت زير:
()4

𝑺𝑼𝑰𝑷𝑪
𝑹𝑰𝑰𝑷𝑪

× 𝑿𝑬 = RER

بدست آمده است (برانسون .)1383،که در اين رابطه
 RERنرخ واقعي ارز  𝑬𝑿 ،نرخ ارز غيررسمي(آزاد)𝑪𝑷𝑰𝑼𝑺 ،
و 𝑹𝑰𝑰𝑷𝑪 شاخص قيمتي کاالها و خدمات مصرفي در
آمريکا و ايران ميباشد.
-2-6مدلسازي نوسانات نرخ ارز
مدلسازي و پيشبيني تغييرپذيري قيمت سهام ،نرخ
ارز ،نرخ تورم و ...از موضوعات مهم در مطالعات کاربردي و
نظري اقتصادسنجي است .تغيير پذيري 25در مباحث
اقتصادي و مالي اغلب به صورت انحراف معيار يا واريانس
تعريف ميشود .سادهترين برخورد با تغييرپذيري ،استفاده از
برآوردهاي تاريخي است .تغييرپذيري تاريخي مستلزم
محاسبه واريانس (يا انحراف معيار) متغير مورد نظر طي
دوره مطالعه است .از طرف ديگر ،واريانس تاريخي روش
مفيدي براي مقايسه توانايي پيشبيني مدلها است .در واقع
زماني که رفتار چند متغير سريزماني در يک مدل بررسي
ميگردد ،بايد به ارتباط متقابل اين متغيرها در قالب يک
الگوي سيستم معادالت همزمان توجه نمود .مدلهاي
 ARCHمدلهايي هستند که در آنها واريانس شرطي
خودرگرسيوني ثابت نيست(فرهادي .)1393 ،در يک مدل
رگرسيون کالسيک خطي ،جمله خطا داراي ويژگي
)  ut  N (0,  2است .فرض ثابت بودن واريانس ut
تضمين ميکند که برآورد کنندههاي  OLSبدون تورش و
کارا باشند .براي توصيف اين مدل ،واريانس شرطي متغير
تصادفي  utرا بايد تعريف کنيم .تمايز بين واريانس شرطي و
غيرشرطي يک متغير تصادفي دقيقاً مشابه با ميانگين

شرطي و غير شرطي است .واريانس شرطي  utکه با  t2
نشان داده ميشود عبارت است از:
()5
] t2  var(ut | ut 1 , ut 2 ,...)  E[(ut  E(ut ))2 | ut 1 , ut 2 ,.....
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در بسياري از مطالعات تجربي و در اين مطالعه نيز  ،تابع
عرضه صادرات بصورت تكمعادله و مستقل از تقاضاي
صادرات تخمين زده مي شود ،با اين فرض كه كشورهاي در
حال توسعه )همانند ايران( از آنجا كه يك عرضهكننده
كوچك بوده و گيرنده قيمت مي باشند و محصو الت خود را
در بازار رقابت كامل بفروش ميرسانند ،كشش تقاضاي
صادراتي براي كاالهاي توليد داخلي آنها نامحدود ميباشد.در
ضمن مدل لگاريتمي -خطي به دليل اينکه پارامترهاي
ضرايب ،نشانگرکشش هستند و تفسير پارامترهاي تخمين
زده شده آسانتر ميباشد به مدل خطي ترجيح داده ميشود.
همچنين ،علت به کارگيري ميزان ارزشي صادرات به جاي
ميزان وزني آن اين است که ،بتوان ارتباط عوامل ذکرشده را
در رابطه با ميزان واقعي صادرات فرش بدست آورد .به اين
ترتيب ،معادله عرضه صادرات فرشدستباف که برگرفته از
الگويي است که توسط کامرون و زمان )2006( 24در بررسي
نوسان نرخ ارز و صادرات صنعت فرش پاکستان مورد
استفاده قرار گرفته است ،با انجام تعديالتي به صورت زير
خواهد بود:
)3

𝒕𝐅 𝐧𝐈  :لگاريتم نوسانات نرخ واقعي ارز(منتيج شده از مدل
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با فرض  E (ut)=0خواهيم داشت:
() 6

ثانياً در اين مدل اثر شوکهاي نامتقارن نيز در نظر گرفته
ميشود .زيرا  γضريب  ut-1است که  ut-1ميتواند مثبت يا

) t2  var(ut | ut 1 , ut 2 ,...)  E(ut2 | ut 1 , ut 2 ,.....

منفي باشد .به عنوان مثال ،اگر   tبيانگر تغييرپذيري
بازدهي سهام باشد γ ،اثر شوکهاي مثبت و منفي را بيان
ميکند در حالي که  αضريبي است که فقط قدرمطلق ||ut-1
را در نظر ميگيرد .در اينجا نيز اگر  γ =0باشد ،متقارن در
غير اين صورت نا متقارن است .اگر  γمثبت باشد نشان
ميدهد که اثر شوکهاي منفي بيشتر از اثر شوکهاي
مثبت است .به عبارت ديگر اثر شوکهاي مثبت برابر با  γو
اثر شوکهاي منفي برابر با  γ +αاست (سوري.)1391،
به منظور برآورد نوسانات نرخ ارز ،ابتدا بايد داده هاي
نرخ ارز توسط مدل ميانگين مناسب تصريح گردد .بدين
منظور با وجود اثرات  ARCHميتوانيم معادالت مورد نظر
را با استفاده از مدل هاي گروه  ARCHتخمين زده و سپس
واريانس شرطي حاصل از معادالت مورد نظر را به عنوان
جانشين "نوسانات نرخ ارز" قرار دهيم .بر اساس نمودار
همبستگي سري ساالنه نرخ ارز و همچنين معيار اطالعات
آکائيک ) (AICو شوارتز بيزين ( )SBCمعادله زير به
عنوان بهترين معادله ميانگين براي نرخ ارز در نظر گرفته
شد.
()9
2

يعني واريانس شرطي  utبرابر با اميد رياضي شرطي ut2

است .لذا  t2

که در زمان  tمحاسبه ميشود به شرط معلوم

بودن مقدار خطاها در زمانهاي گذشته است (سوري،
 .)1391در مدل  ،ARCHخود همبستگي در
تغييرپذيري ،26توسط واريانس شرطي جمله خطا بيان
ميشود که در سادهترين حالت ،بستگي به مجذور خطاي
دوره قبل دارد:

 t2   0  1ut21

() 7

اين مدل را تحت عنوان ) ARCH(1ميشناسند ،زيرا
واريانس شرطي فقط بستگي به خطاي دوره قبل دارد .در
مدل  ،ARCHمعادله ميانگين شرطي يا معادله اصلي را که
بيانگر تغييرات متغير وابسته در طول زمان است به هر
شکلي ميتوان در نظرگرفت .براي مثال ،مدل EGARCH
يا  GARCHنمايي توسط نلسون ( )1991به فُرم زير
پيشنهاد شده است:
()8
2


| | u
   t 1 
2

  t 1

ln  t2     ln  t21  

)log(F )  0  1AR (1)   2 MA (1

اين مدل داراي چند مزيت است .اوالً در اين مدل،

بر اساس نمودار همبستگي مربع جمالت باقيمانده رابطه
( ،)5مدل ) EGARCH(1,1به عنبوان مناسببتبرين مبدل
انتخاب شده (رابطه )6و نتايج در جدول( )1ارائه شده است:
()10




u t 1
2
t 1

متغير وابسته يعني  t2



به صورت لگاريتمي است و لذا

ضرايب متغيرهاي سمت راست ميتوانند مثبت يا منفي

باشد که در هر حالت  t2

𝜀𝑡−1
𝜀𝑡−1
| 𝐿𝑜𝑔(𝛿𝑡 ) = 𝛽0 + 𝛽1
| + 𝛽2
) + 𝛽3 𝐿𝑜𝑔(𝛿𝑡−1 2
𝛿𝑡−1
𝛿𝑡−1

مثبت خواهد بود .بدين ترتيب

نيازي به اعمال محدوديت غير منفي بر روي ضرايب نيست.
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جدول  :1نتايج بر آورد مدل )EGARCH(1,1
معادله ميانگين شرطي
𝑎1

𝑎2

𝑎0

*

0/884

*

1/079

0/055

0/053

0/479

0/760

*

ضريب
انحراف معيار

معادله واريانس شرطي

3

متغير

0/163

-0/830

0/063

0/190

*

* معني داري در سطح احتمال  0/05را نشان ميدهد

مآخذ :يافته هاي تحقيق

متغير

*

-1/376
0/310

*-2/560

ضريب

0/044

انحراف معيار
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جدول  :2نتايج آزمون ريشه واحد ديکي -فولر تعميميافته (لگاريتم متغيرها و بدون روند)
نام متغير

آماره آزمون

مقداربحراني مککينون

سطح معنيداري

نتيجه

LX

-1/329

-2/99

٪5

ناپايا

LY

0/706

-2/99

٪5

ناپايا

LPX

-1/219

-2/99

٪5

ناپايا

LRER

0/248

-2/99

٪5

ناپايا

LF

-3/17

-2/99

٪5

پايا

مأخذ :محاسبات تحقيق

 -3-6آزمون پايايي متغيرها

 -4-6تخمين مدل پويا و اثبات رابطه بلندمدت مدل

يک متغير سريزماني وقتي پايا است که ميانگين و
واريانس و ضرائب خودهمبستگي آن در طول زمان ثابت
باقي بمانند .از اين رو قبل از استفاده از متغيرها الزم است
نسبت به پايايي و ناپايايي آنها اطمينان حاصل کرد .در اين
تحقيق ،از آزمون ريشه واحد براي آزمودن پايايي متغيرها
استفاده شده است .بنابراين ،با توجه به نتايج در جدول (،)1
چون قدرمطلق آماره آزمون محاسبه شده از قدرمطلق
کميت بحراني"مککينون" در سطح معنيداري  ٪5بزرگتر
است ،پس LFدر سطح پايا ميباشد؛ بنابراين ،بدون در نظر
گرفتن روند ،تمامي متغيرها به جز متغير نوسانات نرخ
واقعي ارز ،ناپايا ميباشند.
بر اساس جدول ( )3مشاهده ميشود که با در نظر
گرفتن روند ،به جز متغيرهاي توليد ناخالص داخلي بقيه
متغيرها ناپايا هستند.
بر اساس جدول( )4اين نتيجه حاصل ميشود که با
يکبار تفاضلگيري ،تمامي متغيرها پايا ميباشند.

با توجه به اينکه متغيرهاي I(0) ، LY, LFو
متغيرهاي  ، LPX ، LXو  I(1) LRERميباشند .بنابراين،
براساس نتايج بدست آمده متغيرهاي مورد استفاده ،انباشته
از مرتبههاي متفاوتي هستند و اگر از روش خودرگرسيون
برداري ( )VARبراي تخمين ضرايب مدل استفاده شود،
اين امر امکانپذير نميباشد ،چون براي برآورد مدل با
استفاده از اين روش بايد تمامي متغيرها داراي مرتبهي
انباشتگي يکساني باشند .و اگر تمامي متغيرهاي موجود در
مدل در سطح پايا ميشدند ،نيازي به استفاده از روش
 ARDLنبود و ميتوان از روش حداقل مربعات
معمولي( )OLSبراي برآورد ضرايب مدل استفاده کرد.
بنابراين نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد ديکي -فولر
تعميميافته ما را در استفاده از روش خودتوضيح با وقفههاي
توزيعي  ARDLمطمئنتر ساخته است.

جدول  :3نتايج آزمون ريشهواحد ديکي -فولر تعميميافته (لگاريتم متغيرها و با روند)
نام متغير

آماره آزمون

مقداربحراني مککينون

سطح معنيداري

نتيجه

LX

-1/928

-3/61

٪5

ناپايا

LY

-4/272

-3/61

٪5

پايا

LPX

-0/992

-3/61

٪5

ناپايا

-1/145

-3/61

٪5

ناپايا

LF

-3/60

-3/61

٪5

ناپايا

مأخذ :محاسبات تحقيق

جدول  :4نتايج آزمون ريشهواحد ديکي -فولر تعميميافته (تفاضل مرتبه اول لگاريتم متغيرها و بدون روند)
نام متغير

آماره آزمون

سطح معنيداري

نتيجه

DLX

-4/127

-2/99

٪5

پايا

مقداربحراني مککينون

DLY

-7/507

-2/99

٪5

پايا

DLPX

-4/347

-2/99

٪5

پايا

DLRER

-4/356

-2/99

٪5

پايا

DLF

-4/16

-2/99

٪5

پايا

مأخذ:محاسبات تحقيق
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LRER
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جدول  :5نتايج حاصل از تخمين مدل پوياي تابع عرضه صادرات فرشدستباف(ARDL)1،1،1،0،0
احتمال آماره ()Prob

آمارهt

انحرافمعيار

ضرايب

متغيرها

0/001

3/34

0/1217

0/4065

(LX )-1

0/004

1/863

1/178

2/195

LY

0/002

3/488

0/999

3/483

)LY (-1

0/000

5/554

0/167

0/929

LPX

0/006

-3/017

0/188

-0/568

(LPX)-1

0/001

3/691

0/278

1/027

LRER

0/034

-2/120

0/069

-0/146

LF

0/862

0/175

0/190

0/033

DOM

0/000
0/780
D.W =2 / 16

-3/978

0/218

-0/867

DOM WAR

-1/831

13/505

-24/739

C
̅ 𝟐 =0/831
𝑹

𝑹𝟐 = 0/878

[F)7،20( = 18/741 ]0/000

مأخذ :محاسبات تحقيق
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براساس نتايج بدست آمبده در جبدول ( ،)5متغيرهباي
توليد ناخالص داخلي ،توليد ناخالص داخلبي ببا يبک وقفبه،
قيمببت صببادراتي فببرشدسببتباف ،نببرخ واقع بي ارز و متغي بر
سياسببت يکسببانسببازي نببرخ ارز تببأثير مثبببت و معن بيدار،
نوسانات نرخ واقعبي ارز ،متغيبر مجبازي مرببوط ببه جنبگ
تحميلي و قيمت صادراتي فرشدستباف با يبک وقفبه تبأثير
منفي و معنيدار ببر ارزش صبادرات فبرشدسبتباف دارنبد.
ضريب تعيين 𝟐 ̅
𝑹 برابر با  0/831است که نمايبانگر قبدرت
توضيحدهندگي باالي مدل ميباشبد .مقبدار آمباره آزمبون
دوربين -واتسون برابر با  2/16است کبه بيبانگر عبدموجبود
خودهمبستگي در مدل است .آماره  Fهم که برابر با18/741
است که معنيداربودن ضرايب کلي در مدل را نشان ميدهد.
براساس آزمونهاي تشخيص که در پايين جدول آمده است،
نتايج بيانگر عدموجود خودهمبستگي ،شکل تبعي مناسبب،
نرمال بودن جمالت پسماند و عدموجود واريانس ناهمسباني
ميباشد .آماره محاسباتي براساس رابطبه زيبر (عبدد يبک از
مجموع ضرايب با وقفبه متغيبر وابسبته کسبر و ببر مجمبوع
انحرافمعيار ضرايب مذکور تقسيم شود) برابر ببا (4/8767
) ميباشد ،به دليل اينکبه قبدرمطلق ايبن آمباره از مقبداربحراني جدول بنرجي ،دوالدو و مستر( )-4/43بيشتر اسبت،
بنابراين فرضيه صفر مبني بر عدموجود رابطبه بلندمبدت رد
ميشود.

()11
= -4/8767

𝟓𝟑𝟗𝟓−𝟎/
𝟕𝟏𝟐𝟏𝟎/

=

𝟏 ̂ 𝟏−
𝜶
𝟏̂
𝜶𝑺

=

𝑷∑
𝟏̂ 𝒊 −
𝜶 𝟏=𝒊
𝐏∑
𝐢̂
𝛂 𝐒 𝟏=𝐢

از آنجببايي کببه احتمببال مربببوط بببه آزمببونهبباي خببود
همبستگي ،ناهمساني واريبانس ،تبورش تصبريح و نرمباليتي
بزرگتر از  0/05است ،بنابراين فرضيه صفر اين آزمون مبني
بر عدم وجود خبود همبسبتگي ،ناهمسباني واريبانس ،عبدم
تورش تصريح و نرماليتي را نميتوان رد کرد و مدل برآوردي
فروض مربوط به جمله اخالل را تبأمين مبينمايبد (جبدول
شماره .)6
 -5-6تخمين معادله بلندمدت
نتايج تخمين بلندمدت مدل در جدول (شماره  )7نشان
داده شده است .طبق نتبايج تخمبين زده شبده ،متغيرهباي
توليد ناخالص داخلي ،قيمت صادراتي فبرش دسبتباف ،نبرخ
واقعي ارز داراي ضرايب معنيدار ،مثبت و رابطه مسبتقيم و
متغير نوسانات نرخ واقعي ارز داراي ضريب معنيدار ،منفي و
رابطه معکوس با ارزش صبادرت فبرشدسبتباف مبيباشبند.
متغير مجازي مربوط به جنگ تحميلي اثر منفبي معنباداري
بر صادرات داشته است .از طرفي متغير مجبازي مرببوط ببه
سياست يکسان سازي نرخ ارز گرچه اثر مثبتي ببر صبادرات
فرش داشته ولي در سطح مناسبي معنادار نميباشد.

جدول  :6نتايج آزمون فرضهاي کالسيک
آماره F

آماره LM

)2/8743(0/542

]0.950[0.330

Serial Correlation

)3/3541(0/612
-

]1.974[0.675
]0.780[0.677

Functional Form
Normality

)3/2324(0/734

]0.265 [0.606

Heteroscedasticity

ماخذ :محاسبات تحقيق

=𝐭
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جدول شماره  :7نتايج تخمين بلند مدت مدل
متغيرها

آماره t

انحرافمعيار

ضرايب

[2/041 ]0/029

1/289

2/616

LY

[2/806 ]0/009

0/260

0/730

LPX

[2/462 ]0/021

0/845

2/081

LRER

[-2/158 ]0/040

0/137

-0/296

LF

[0/177 ]0/860

0/381

0/067

DOM

[-4/865 ]0/003

0/361

-1/758

DOM WAR

[-1/464 ]0/155

34/245

-50/137

C

مأخذ :محاسبات تحقيق

 -6-6برآورد الگوي تصحيح خطا

()12
LX = -50/137 +2/616 LY + 0/730 LPX + 2/081
LRER - 0/296 LF+ 0/067 DOM -1/758 DOMWAR

 -7-6آزمون ثبات ساختاري
آزمونهاي تشخيص ،براي مشخص کردن تصريح
مناسب مدل و تعيين ثبات و استحکام ساختاري مدل مورد
27
استفاده قرار ميگيرد .بر اساس نظر پسران و همکاران
( )2001اين آزمون ميتواند نشان دهد که مدل بيش از
اندازه و يا در حد معين با ثبات است يا خير؟
طبق نظر پسران و شن ( )2001پايداري ضرايب
رگرسيون مي تواند به وسيله آزمون هاي ثبات مورد تأييد
قرار گيرد .اين آزمون ها در داده هاي سري زماني بسيار
مفيد بوده و بويژه زماني که از وقوع تغييرات ساختاري در
دوره مورد مطالعه اطمينان کافي در دسترس نيست ،کاربرد
بيشتري دارند (صمدي و پهلواني .)1388 ،زماني که
بخواهيم ثبات کوتاه مدت و بلندمدت مدل را به طور
همزمان مورد بررسي قرار دهيم ،از اشکال ) )Cusumو
( )Cusum- Qاستفاده ميکنيم .اگر نمودار آماري بدست
آمده ،يکي از باندهاي طرفين را در سطح  5درصد ،قطع
نمايد فرضيه صفر نميتواند تأييد شود .بنابراين چون در
اشکال بدست آمده کيوسام و کيوسام -کيو  ،نمودار وسطي،
يکي از باندهاي طرفين را قطع نکرده است ،ثبات ،دائمي
بلندمدت براي الگوي مورد نظر قابلقبول خواهد بود.

جدول  :8نتايج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطاي مدل
آماره t

[-4/051 ]0/000
F =9/481

مأخذ :محاسبات تحقيق

انحرافمعيار

ضرايب

متغيرها

0/121

-0/493

)ECM(-1

D.W = 2/16

̅ 𝟐 = 0/646
𝑹

𝑹𝟐 = 0/74
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نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن نااطميناني ناشي از آن
مانند هر نوعي از ريسک ،ميتواند سبب عقب افتادگي
فعاليتهاي اقتصادي و کاهش جريان تجارت شود .در اين
شرايط چون صادرکنندگان فرش دستباف از ارزش درآمد و
هزينههاي داخلي خود مطمئن نيستند ،تمايل کمتري به
شرکت در معامالت تجاري بينالمللي ريسکدار نشان
ميدهند .لذا عدم اطمينان در نرخ ارز بر رفتار توليدکننده
فرش نيز ،اثرات متفاوتي ميگذارد .از آنجائيکه عمده توليد-
کنندگان ريسک گريز هستند ،انتظار ميرود افزايش در
نوسانات نرخ ارز در شرايط عدم اطميناني ،سبب کاهش در
صادرات فرش دستباف شود .زيرا با وجود اين نااطميناني در
بازار ارز ،ممکن است آنها فروش در بازار خارجي را به بازار
داخلي منتقل کنند يا به سمت بازارهاي موازي مانند داللي
ارز و ..روي آوردند .اين نوسانات بازاريابي و افقهاي
برنامهريزي صحيح را با موانع و مشکالتي روبرو ساخته و
عمالً تعيين سياست صادراتي را دشوار ميسازد .بعالوه
تکانههاي ارزي ،عدم اطمينان به بازار نرخ ارز و افزايش
ريسک ناشي از نوسانات ،برنامهريزي را در بلند مدت
غيرممکن ميسازد و اين امر باعث متوقف ساختن يا کاهش
فعاليت هاي صادراتي ميگردد .بعالوه اينکه اين نوسانات
سفته بازي در بازار ارز را افزايش داده و در بلندمدت بازار
دچار عدم تعادل ميگردد.

ببر اسباس جبدول زيبر ،ضبريب جملبه تصبحيح خطبا
) ،ECM(-1معنيدار و داراي عالمت منفي اسبت يعنبي 49
درصد از ميزان انحراف در تبابع از مسبير بلنبد مبدت خبود
توسببط متغيرهبباي الگببو در دوره بعببد تصببحيح م بي شببود.
بنابراين ،حرکت به سمت تعادل با سبرعت مناسببي صبورت
ميگيرد.

 / 72مهساکالنترزاده و مهدی بصيرت

نمودار  :1آزمون ثبات ساختاري()CUSUM

نمودار  :2آزمون ثبات ساختاري ()CUSUMQ
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-7نتيجهگيري وپيشنهادات
در اين تحقيق ،بررسي تأثير نوسانات نرخ واقعبي ارز ببر
ارزش صادرات فرشدستباف ايران ببه روش  ARDLببراي
دوره زمباني  ،1362-1390ببه صببورت رواببط کوتباهمببدت،
بلندمدت و مدل تصحيح خطا تخمين زده شد .بدين منظبور
ابتببدا بببا اسببتفاده از روش  EGARCHنوسببانات نببرخ ارز
محاسبه شده و نتيجه در مبدل  ARDLگنجانبده شبده تبا
نتايج بلند مدت و کوتاه مدت نوسانات نبرخ ارز ببر صبادرات
فرش دستباف مورد ارزيابي قرار گيبرد .انجبام هبر بررسبي،
پژوهش و تحقيق به منظور حصبول ببه نتبايجي اسبت کبه
بتواند مبناي قضاوت ،تصميمگيري و سياستگذاري باشد.
کشش ارزش صادرات فرشدستباف نسبت به نوسانات
نرخ واقعي ارز در بلندمدت  -0/296و در کوتاهمدت -0/146
برآورد شده است .که در هر دو حالت معنيدار و منفي
ميباشد .به عبارتي ،نوسانات نرخ واقعي ارز باعث به
وجودآمدن ريسک و نااطميناني و موجب خروج
صادرکنندگان از بخشهاي صادراتي شده که در نتيجه باعث
کاهش ارزش صادرات فرشدستباف ميگردد.

کشش ارزش صادرات فرشدستباف نسبت به نرخ
واقعي ارز در بلندمدت  2/081و در کوتاهمدت 1/027
برآورد شده است که در هر دو حالت معنيدار و مثبت
ميباشد .با افزايش نرخ واقعي ارز يا كاهش ارزش پول ملي
يعني گرانشدن نرخ دالر نسبت به ريال ،با ثابت بودن ساير
شرايط ،باعث کاهش قيمت کاالي صادراتي براي خارجيان
شده و به تبع آن تقاضا براي کاالي صادراتي افزايش مييابد
و ميزان دريافتي صادركننده افزايش يافته و انگيزه صادرات
تقويت ميشود و ارزش صادرات فرشدستباف افزايش
مييابد .لذا ،وجود اين دو متغير در مدل ضروري به نظر
ميرسد.
متغير مجازي مربوط به جنگ تحميلي اثر منفي
معناداري بر صادرات داشته است .از طرفي متغير مجازي
مربوط به سياست يکسان سازي نرخ ارز گرچه اثر مثبتي بر
صادرات فرش داشته ولي در سطح مناسبي معنادار
نميباشد .علت آن ميتواند ناشي از وجود تورم باال در کشور
طي سالهاي مورد مطالعه و تاثيرگذاري بر نرخ ارز حقيقي
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باشد که در بلند مدت منجر به کاهش قدرت رقابتي
کاالهاي صادراتي خواهد شد.
نتايج اين تحقيق نشان داد که توليد ناخالص داخلي
داراي تأثير مثبت بر ارزش صادرات فرشدستباف است،
بنابراين ،افزايش بهرهوري منابع داخلي و فعّال کردن
ظرفيتهاي استفاده نشده به منظور تقويت بنيانهاي
توليدي کشور توصيه ميشود.
با توجه به نتايج اين تحقيق كه نشان ميدهد
متغيرهاي نرخ واقعي ارز و نوسانات آن مي توانند به عنوان
متغيرهاي سياستي مهم براي سياستگزار مطرح باشند
توصيه مي گردد که:
 سياستهاي كنترل و تثبيت نرخ ارز به عنوان عاملمهمي در ثبات صادرات فرشدستباف در نظر گرفته شود.
 اطالعات شفاف درباره روند آينده تغييرات نرخ ارز ميتواند نقش مؤثري در افزايش درآمد صادركنندگان و حفظ
موقعيت ايران در بازار جهاني فرشدستباف داشته باشد.
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Autoregressive Distributed Lag Estimates
ARDL(1,1,1,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is LX
37 observations used for estimation from 1354 to 1390
*******************************************************************************
Regressor
Coefficient
Standard Error
T-Ratio[Prob ]
LX(-1)
.40657
.12178
3.3407[.001 ]
LY
2.1956
1.1785
-1.8630[.004 ]
LY(-1)
3.4865
.99957
3.4880[.002 ]
LP
.92916
.16728
5.5545[.000 ]
LP(-1)
-.56872
.18850
-3.0171[.006 ]
LER
1.0271
.27822
3.6917[.001 ]
LF
-.14654
.069109
-2.1204[.034 ]
K
.033492
.19080
.17553[.862 ]
M
-.86752
.21803
-3.9789[.000 ]
T
-.055715
.030541
-1.8243[.080 ]
C
-24.7392
13.5053
-1.8318[.078 ]
*******************************************************************************
R-Squared
.87817
R-Bar-Squared
.83132
S.E. of Regression
.27982
F-stat.
F( 10, 26)
18.7419[.000 ]
Mean of Dependent Variable
1.5185
S.D. of Dependent Variable
.68130
Residual Sum of Squares
2.0358
Equation Log-likelihood
1.1502
Akaike Info. Criterion
-9.8498
Schwarz Bayesian Criterion
-18.7098
DW-statistic
2.1670
Durbin's h-statistic
-.75597[.450 ]
*******************************************************************************
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Diagnostic Tests
*******************************************************************************
*Test Statistics *
LM Version
*
F Version*
*******************************************************************************
*
*
*
*
*A:Serial Correlation*CHSQ(
1)= .95073[.330]*F(
1, 25)= 2.8743[.542*]
*
*
*
*
*B:Functional Form
*CHSQ(
1)= .19743[.657]*F(
1, 25)=
3.3541[.612*]
*
*
*
*
*C:Normality
*CHSQ(
2)= .78027[.677]*
Not applicable*
*
*
*
*
*D:Heteroscedasticity*CHSQ(
1)= .26587[.606]*F(
1, 35)=
3.2324[.734*]
*******************************************************************************
A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation
B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values
C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals
D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values

Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach
ARDL(1,1,1,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is LX
37 observations used for estimation from 1354 to 1390
*******************************************************************************
Regressor
Coefficient
Standard Error
T-Ratio[Prob ]
LY
2.6162
1.2891
2.0419[.029 ]
LP
.73049
.26027
2.8066[.009 ]
LER
2.0815
.84532
2.4624[.021 ]
LF
-.29699
.13763
-2.1580[.040 ]
K
.067877
.38137
.17798[.860 ]
M
-1.7582
.36132
-4.8659[.000 ]
T
-.11292
.076669
-1.4728[.153 ]
C
-50.1377
34.2455
-1.4641[.155 ]
*******************************************************************************
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Error Correction Representation for the Selected ARDL Model
ARDL(1,1,1,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is dLX
37 observations used for estimation from 1354 to 1390
*******************************************************************************
Regressor
Coefficient
Standard Error
T-Ratio[Prob ]
dLY
-2.1956
1.1785
-1.8630[.073 ]
dLP
.92916
.16728
5.5545[.000 ]
dLER
1.0271
.27822
3.6917[.001 ]
dLF
-.14654
.069109
-2.1204[.043 ]
dK
.033492
.19080
.17553[.862 ]
dM
-.86752
.21803
-3.9789[.000 ]
dT
-.055715
.030541
-1.8243[.079 ]
dC
-24.7392
13.5053
-1.8318[.078 ]
ecm(-1)
-.49343
.12178
-4.0517[.000 ]
*******************************************************************************
List of additional temporary variables created
:
dLX = LX-LX(-1
)
dLY = LY-LY(-1
)
dLP = LP-LP(-1
)
dLER = LER-LER(-1
)
dLF = LF-LF(-1
)
dK = K-K(-1
)
dM = M-M(-1
)
dT = T-T(-1
)
dC = C-C(-1
)
ecm = LX
-2.6162*LY
-.73049*LP
-2.0815*LER + .29699*LF -.067877*K +
*1.7582 M + .11292*T + 50.1377*C
*******************************************************************************
R-Squared
.74473
R-Bar-Squared
.64655
S.E. of Regression
.27982
F-stat.
F( 8, 28)
9.4815[.000 ]
Mean of Dependent Variable .8968E-3
S.D. of Dependent Variable
.47066
Residual Sum of Squares
2.0358
Equation Log-likelihood
1.1502
Akaike Info. Criterion
-9.8498
Schwarz Bayesian Criterion
-18.7098
DW-statistic
2.1670
*******************************************************************************
R-Squared and R-Bar-Squared measures refer to the dependent variable
dLX and in cases where the error correction model is highly
restricted, these measures could become negative.
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