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چکیده
قابل  رقابتی  و  نسبی  مزیت  با   متناسب  رشد  مطلوب  انداز   چشم  به  رسیدن  برای  ایران  اقتصاد 

سیاست های  اتخاذ  با  دولت  است.  تولیدی  صنایع  صادرات  مستمر  رونق  به  نیازمند  دسترس، 

مطالعه،  این  از  هدف  می نماید.  فراهم  را  صنعتی  صادرات  رشد  تحقق  زمینه های  مناسب  ارزی 

شرکای  با  تجارت  در  ایران  صنعتی  صادرات  عملکرد  بر  حقیقی  ارز  نرخ  تغییرات  تاثیر  بررسی 

رشد  تعرفه،  نرخ  نظیر  دیگر،  متغیرهای  همچنین  مطالعه  این  در  است.  صادراتی اش)متقابل( 

میان  رابطه  مورد  در  کمی   پژوهش های  کنون  تا شده است.  بررسی  نیز  صادراتی  شرکای  اقتصادی 

نرخ ارز  حقیقی  و صادرات صنعتی متقابل ایران در قالب داده های تابلویی)با اثرات ثابت و به 

یافته ها  انجام شده است.  زمانی 1996-2016  دوره  کشور طی  با 124  تجارت  در  و   )FGLS روش 

رشد  به  منجر  حدودی  تا  حقیقی،  ارز  نرخ  تقویت  سیاست  )الف(  که  هستند  حقیقت  این  مؤید 

عملکرد صادرات  صنعتی متقابل می شود  )ب( متغیرهای دیگر نظیر نرخ تعرفه و رشد اقتصادی 

نیز بر صادرات صنعتی تاثیر گذار است ضمن اینکه تاثیر چشم انداز رشد اقتصادی شرکای تجاری 
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در مقایسه با افزایش نرخ ارز حقیقی بیشتر می باشد. درک مناسبی از این رابطه، به سیاستگذاران 

گسترش  که اثربخشی سیاست های تنظیم بازار ارز برای تشویق و  کمک می کند  کشور  پولی و ارزی  

کشورهایی با چشم انداز رشد اقتصادی  صادرات صنعتی منوط به تقویت دیپلماسی تجاری در 

باال در قالب تعمیق موافقت نامه های منطقه ای نیز هست.

 

F14, F31: JEL    طبقه بندی
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مقدمه

دارد،   کشورها  اقتصادی  چشم اندازهای  در  که  نقشی  جهت  به  صنعتی  صادرات  امروزه 
کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی محسوب  به عنوان یک هدف سیاستی مهم برای بسیاری از 
در  موفقیت  و  باال  افزوده  ارزش  با  تولید  و  سو  یک  از  صادرات  گونه  این  میان  زیرا  می شود. 
گذشته،  دهه  ونیم  یک  از  بیش  طی  دارد1.  وجود  قوی  پیوند  دیگر  سوی  از  خارجی  بازارهای 
 67 به  نزدیک  همچنان   2016 سال  در  شده   است.  برابر   2.4 از  بیش  جهان  صنعتی  صادرات 
 2016 سال  در  داشته است.  اختصاص  صنعتی  صادرات  به  کاال  جهانی  صادرات  از  درصد 
که داده  های مربوط به آن موجود است- صادرات  صنعتی چین )17.6 درصد(،  آخرین سالی 
صادرات  کل  از  درصد   38 حدود  جمعًا  درصد(  آلمان)9.7  و  درصد(  متحده)10.4  ایاالت 
جهانی را به خود اختصاص داده اند. آنچه مشهود هست قطب اصلی صادرات صنعتی جهان 
برخی   .)2018 جهانی  تجارت  ندارد2)سازمان  اختصاص  پیشرفته  و  صنعتی  کشورهای  به  تنها 
اختصاص  کاالهای صنعتی  و صادرات  تولید  به  را  افزونی  وز  ر منابع  توسعه،  کشورهای درحال 
و  میلیارد دالر   161 هر یک  تایلند  و  لهستان  میلیارد دالر،   186 با صادرات  هند  کنون  ا داده اند. 
جمهوری چک و ویتنام هر یک 145 میلیارد دالر و ترکیه با صادرات 107 میلیارد دالر توانسته اند 
کشورهای درحال توسعه پیشرفت های ملموسی  ونق صادرات صنعتی در میان  بعد از چین در ر
کشور  که جایگاه صنایع صادراتی در اقتصاد این  کشورهایی است  کنند. ایران از زمره  را تجربه 
کشورهای  چندان ملموس نیست و از حیث میزان واندازه بخش صادرات صنعتی در مقایسه با 
کیفیت،شکاف باالیی دارد. براساس آمار سازمان تجارت جهانی، ایران  پیرامون صرف نظر از 
کاالهای صنعتی   ) در سال 2016معادل 16 درصد ارزش صادرات صنعتی ترکیه)107 میلیارد دالر
آمار  بود.براساس  درصد   51 به  نزدیک   1980 سال  در  رقم  این  که  داشته است  جهانی  بازار  به 
دالر  مییلیارد   30 مرز  به  زمانی  مقطع  هیچ  در  ایران  صنعتی  صادرات  ارزش  مرکزی3،  بانک 
ارزش  از  درصد   10 متوسط  1395-1375بطور  سال های  طی  اینکه  مهم تر  نکته  نرسیده است. 
وابستگی  یافته  است. همان طوریکه مالحظه می شود  به صادرات اختصاص  تولیدات صنعتی 

1. Johnson.R(2004).

که بعد از  2. اطالعات خام صادرات صنعتی  برگرفته از وب سایت سازمان تجارت جهانی )http://stat.wto.org( است 
پردازش محاسبات سهم صادرات صنعتی انجام شده است.

3. بانک مرکزی ایران)1397(.  
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کشور به بازار محدود داخلی و عدم استفاده از ظرفیت های بازار جهانی  باالی صنایع تولیدی 
کشور برای رسیدن به  چشم انداز  مطلوب رشد  از چالش های جدی بخش صادرات غیرنفتی 

اقتصادی در سال های آتی است1. 
کمک  که دولت ها چگونه می توانند به رشد صادرات صنعتی   حال این سوال مطرح هست 
جهت  در  اسمی  ارز  نرخ  تنظیم  با  می تواند  دولت ها  که  است  این  موجود  دیدگاه  کنند؟یک 
وابستگی  که  دهند  تغییر  به نحوی  را  صنعتی  تولید  کلی  انگیزشی  ساختار   ، پول  ارزش  کاهش 
سهم  که  اقتصادهایی  در  اینکه  دوم  دیدگاه  یابد.  افزایش  منطقه ای  و  جهانی  بازار  به  صنایع 
بیشتر جهانی می شود   وز  ر به  وز  ر و  وارداتی تشکیل می دهد  را محتوای  آنها  از صادرات  باالیی 
سپاری  برون  را  دیگر  اجزای  و  ودی)نهاده ها(  ور عناصر  صادرکنندگان،  از  بسیاری  آن،  در  و 
قیمت  رفتن  باال  موجب  می تواند  پول  ارزش  کاهش  جهت  در  اسمی  ارز  نرخ  تنظیم  می کنند، 

کاالها و خدمات وارداتی  شود و لذا اثر انگیزشی آن بر صادرات را تا حدودی خنثی نماید2.
حوزه  در  ارز  نرخ  تاثیرگذاری  اهمیت  مورد  در  زیادی  پژوهش های  کشور  داخل  در 
و  شده است)کریمی موغاری  انجام  غیر نفتی  صادرات  و  اقتصادی  رشد  و  سرمایه گذاری 
ارز  نرخ  تاثیر  زمینه   در  اندکی  بسیار  نظام مند  تجربی  کارهای  اما  واحدی4(.  و  نقیبی  دیگران3، 
شرکای  اخیر  دهه  دو  تجاری  اطالعات  مبنای  بر  متقابل5  صنعتی  صادرات  عملکرد  بر  حقیقی 
موثر  عوامل  سایر  کنار  در  حقیقی  ارز  نرخ  تاثیر  از  بیشتر  و  بهتر  درک  دارد.  وجود  ایران  اصلی 
پژوهش  در  مهم  بسیار  مفقوده«  »حلقه های  از  یکی  می تواند  ایران  متقابل  صنعتی  صادرات  بر 
که بدان پرداخته می شود. نکته دیگر اینکه براساس مطالعات تجربی انجام شده  حاضر باشد 
و    داد  متقنی  نظر  نمی توان  صنعتی  صادرات  بر  حقیقی  ارز  نرخ  تاثیر  درباره   کشور،  داخل  در 
قرار می گیرد  آزمون  و  بررسی  زیر مورد  این منظور فرضیه  برای  کرد.  ارائه  نتیجه گیری صریح  یک 
گونه افزایش  در نرخ ارز  حقیقی منجر به افزایش صادرات صنعتی متقابل ایران می شود.  که هر 

که یکی از مسیرهای رشد اقتصادی از محل صادرات صنعتی است. گویای این واقعیت است  1. برخی مطالعات انجام شده 
برای اطالعات بیشتر رجوع شود به : رضاقلی زاده،آقایی)1396(. 

2. Abeysinghe, T.,Yeok, T.L. (1998).

کریمی موغاری و زهرا،زبیری،هدی،نادمی و یونس)1393(.  .3
نقیبی،محمد،واحدی،پیمان)1396(.   .4

5.  منظور از صادرات غیر نفتی متقابل در این مطالعه صادرات عیرنفتی در تجارت با شریک تجاری و یک طرفه است.
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کمک بسیار مهم به این بحث می کند: این مقاله، سه 
طی  ایران  متقابل  صنعتی  صادرات  و  حقیقی  ارز  نرخ  در  شده  ایجاد  تغییرات  اینکه  نخست 
آشکارا  مقاله  این  اینکه  دوم  می کند.  مستند سازی  نظام مند  گونه ای  به  را  گذشته  سال  بیست 
تغییر صادرات صنعتی  منجربه  تا چه حد   ارز حقیقی  نرخ  افزایش  که  می کند  تحلیل  و  تجزیه 
رشد  و  تعرفه ای  موانع  برونزای   عوامل   نسبی  اهمیت  بررسی  به  مقاله  این  اینکه  سوم  می شود. 
بخش  شده است  تقسیم  بخش  سه  در  مقاله  این  می پردازد.  نیز  تجاری  شرکای  اقتصادی  
است.  پیشین  مطالعات  بر  مروری  و  نظری  مبانی  شامل  موضوع  ادبیات  بر  شامل  مروری  اول، 
معرفی  اقتصادسنجی  تکنیک  و  آن  در  حاضر  متغیرهای  استفاده،  مورد  مدل  دوم،  بخش  در 
می شود. در بخش سوم، برآورد مدل صورت می گیرد و در  نهایت با  نتیجه گیری و پیشنهادات 

به پایان می رسد.

1.  ادبیات موضوع

کلیدی  که تفاوت در منابع و تکنولوژی یکی از عوامل  مدل های مزیت نسبی سنتی نشان می دهد 
تعیین  که عوامل  این است  واقعیت  کشور است.  الگوی تجاری یک  و  مزیت نسبی  تعیین  در 
بر  که  تئوری ریکاردین  کننده مزیت نسبی، درتئوری های تجارت مختلف، متفاوت است. در 
و  تفاوت ها در هزینه ها  از حیث  نسبی  مزیت  »ریکاردو« می باشد،  و عقاید خود  نظرات  اساس 
فن آوری های توضیح داده شده است. ولی در تئوری »هکشر - اوهلین- ساموئلسون«، تفاوت ها 
گرفته است. مدل هکشر ـ اوهلین- ساموئلسون برای توضیح  در قیمت های عامل مورد توجه قرار 
دیدگاه  براساس  دولت ها  نقش  است1.  مناسب  بسیار  طبیعی بر  منابع  کاالهای  تجارت  الگوی 
ارتقای  موجبات  بتوانند  طریق  این  از  تا  بوده  خاصی  بخش های  از  تنها  حمایت  گروه,  این 

مزیت نسبی آن بخش را فراهم آورند.
کاال2 به نوآوری در زمینه فن آوری و تغییرات تکنولوژیک  تئوری  شکاف فن آوری و چرخه 
در  تفاوت ها  دلیل  را  آنها  و  می پردازد  کار  دادن  انجام  رهگذر  از  یادگیری  نظیر  نرم  و  آرام 
مزیت های نسبی می داند. مدل های قدیمی مزیت رقابتی نشان می دهند تفاوت در اختصاص 

1. Mcpherson, M.A and M.R RedFearn، and TiesLau, M.A(2000). 
2. Technology Gap and Product Cycle Theory.
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هستند.  کشور  یک  تجاری  الگوی  و  رقابتی  مزیت  تعیین  در  کلیدی  عوامل  تکنولوژی  و  منابع 
کاماًل رقابتی مطرح شده اند و نقش سیاست ها در باز  کاماًل بر مبنای فرضیه بازارهای  این مدل ها 
کم می گیرند. در حقیقت،   کشور را دست  تعریف مزیت رقابتی و تعیین محدود الگوی تجاری 
کمتری  ومطلوبیت  اهمیت  دارای  سیاست  از  متاثر  تجاری  الگوی  گونه  هر  می شود  پیش بینی 
کامل رقابتی مطرح میکنند دیده نشده اند، نتایج  که بسیاری از فرضیات  است. هرچند، آنگونه 
نمی باشند.  بلند مدت  در  ویژه  به  کشور  یک  برای  مدل  بهترین  الزامًا  مدل ها  این  از  سیاستی 
برای  کارآیی  زمینه های  در  دولت  مداخله ای  سیاست های  بازار،  شکست  شرایط  در  بنابراین، 

رسیدن به تولید بهینه و الگوی مناسب اجتماعی قابل توجیه هستند. 
که دولت ها  کالن است  سیاست فعاالنه تنظیم نرخ ارز اسمی مهمترین ابزار سیاستی اقتصاد 
کشور مورد استفاده قرار می دهند. با تغییرات  کردن الگوی یک  جهت اثرگذاری بر  تخصصی 
مسیر  در  تغییر  آن  نتیجه  در  و  اقتصاد  تشویقی  ساختار  تمامی  می تواند  دولت  ارز،  نرخ  ماهرانه 

کند.  کشور را تغییر دهد و جایگزین  الگوی تخصصی سازی و یا تولید 
رایج  پول  عملکرد  نحوه  به عنوان  را  اسمی  ارز  نرخ  تنظیم   )IMF(1پول بین المللی  صندوق 
بر  کشور  یک  کنترل  میزان  به  توجه  با  می تواند  اسمی  ارز  نرخ  تنظیم  می کند2.  تعریف  کشورها 
متغیر  و  متفاوت  ارز  نرخ  به  نسبت  کشور  آن  و غیررسمی  تعهدات رسمی  و  رایج خود  پول  وی  ر
باشد3. نرخ ارز اسمی نرخ اعالم شده به صورت رسمی است. هر چند، نرخ ارز اسمی به عنوان 
به عنوان  حقیقی،  ارز  نرخ  مقابل،  در  نمی آید .  حساب  به  کشور  رایج  پول  موثر  خرید  قدرت 
و  قیمت ها  سطح  در  موجود  تفاوت های  با  زیرا  می شود  محسوب  خرید  قدرت  برای  نمادی 
این  بیان  به  اوون5  و  ریبلو4  و  آیخنباوم،  برستین،  است.  داده شده  مطابقت  قیمت ها  تورم  نرخ 
در قدرت خرید است،  تغییرات  نشان دهنده  ارز حقیقی  نرخ  که  آنجا  از  ل می پردازند  استدال

ارائه دهنده دقیق تری از نرخ ارز موثر خواهد بود. 
سیاست تنظیم نرخ ارز اسمی می تواند برای افزایش عرضه صادرات سنتی به عالوه تنوع در 

1. IMF (2009).

دو دسته  به  گسترده  به صورت  اسمی می تواند  ارز  نرخ  پول )2008(،  بین المللی  تقسیم بندی صندوق  برنامه  از  استفاده  با   .2
که با نامهای نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور شناخته می شوند. جهت تنظیم نرخ ارز تقسیم شود، 

3. Calvo & Reinhart.(2002).
4. Burstein, A,Eichenbaum, M and Pebelo, S(2004).
5. OWEN, J. R. (2005). 
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که اثرات نرخ مذکور و تخصصی سازی  تولید و صادرات به مقاصد جدید به اجرا در آید. از آنجا 
کاالی توسعه یافته ارائه شده توسط رمزی1  در  می تواند به راحتی با مدل ریکاردین و پیوستگی 
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تمامی ساختار تشویقی اقتصاد و در نتیجه آن تغییر در مسیر الگوی تخصصی سازی و یا تولید کشور را تغییر  
 دهد و جایگزین کند. 

ندو  بین به عنوان نحوه عملكرد پول رایج کـشورها تعریف ( تنظیم نرخ ارز اـسمی را IMF)11المللی پولـص
تواند با توجه به میزان کنترل یك کشور بر روی پول رایج خود و تعهدات  . تنظیم نرخ ارز اسمی می12میكند

د بت به نرخ ارز متفاوت و متغیر باـش ور نـس می آن کـش می و غیررـس نرخ ارز  (.2002)کلو، و رینارت،  13رـس
ت رسمی است. هر چند، نرخ ارز اسمی به عنوان قدرت خرید موثر پول رایج  اسمی نرخ اعالم شده به صور

. در مقابل، نرخ ارز حقیقی، به عنوان نمادی برای قدرت خرید محسـوب میشـود  آیدکشـور به حسـاب نمی
طح قیمت  تین، آیخنباوم،  ها و نرخ تورم قیمت زیرا با تفاوتهای موجود در ـس ت. برـس ده اـس ها مطابقت داده ـش

تدالل می2005) 15( و اوون2004)14بلوو ری پردازند از آنجا که نرخ ارز حقیقی نشـان دهنده ( به بیان این اـس
 تری از نرخ ارز موثر خواهد بود.  تغییرات در قدرت خرید است، ارایه دهنده دقیق

تواند برای افزایش عرضه صادرات سنتی به عالوه تنوع در تولید و صادرات  می  سیاست تنظیم نرخ ارز اسمی 
تواند به راحتی با مدل  به مقاصد جدید به اجرا در آید. از آنجا که اثرات نرخ مذکور و تخصصی سازی می 

  ا اله نیز ب در ارتباط باشد، در این مق( 2010)16ریكاردین و پیوستگی کاالی توسعه یافته ارائه شده توسط رمزی 
کنیم.  در این مدل، تكنولوژی به عنوان چارچوب نظری استفاده می   ریكاردوپیروی از مدل ارایه شده توسط  

هر کشور توسط واحد نیروی کار مورد نیاز برای تولید یك کاالی مشخص تعریف میشود. هر چند، تكنولوژی 
که به ارزان ترین قیمت تولید شود. نرخ   دارای اهمیت باالیی است، کاالی نهایی در جایی تولید می شود

دستمزد حاکم در هر کشور،  متغیر کلیدی تعیین کننده کاالیی است که کشور قصد صادرات/واردات آن را 
دارد. برای مشخص کردن تولیدات یك کشور، نیازمند معرفی و اعالم نرخ جاری دستمزد در کشور مد نظر  

را   *aو    aنشان دهیم و    *wو    wء و کشور  مقصد را به ترتیب با  است. چنانچه نرخ دستمزد در کشور مبدا
در مبداء ارزان خواهد بود اگر    zدر نظر بگیریم. تولید کاالی    zمیزان نیروی کارمورد نیاز برای تولید کاالی  

wa(z)<w*a*(z) : باشد . با تغییر در چینش و تغییر واژه ها می توان به شكل زیر بازنویسی کرد 

(1) 𝜔𝜔 = 𝑤𝑤
𝑤𝑤∗ <

𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)
𝑎𝑎(𝑧𝑧) = 𝐴𝐴(𝑍𝑍) 

 
11) IMF(2009  

تواند به صورت گسترده به دو دسته جهت تنظیم نرخ ارز تقسیم  میاسمی  (، نرخ ارز 2008المللی پول )با استفاده از برنامه تقسیم بندی صندوق بین 12
 شود، که با نامهای نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور شناخته میشوند.

13 Calvo & Reinhart.(2002  ) 
14 Burstein,A,Eichenbaum,M and Pebelo,S(2004)  
15 OWEN, J. R. (2005).   
16 Ramzi, A. (2010).   
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کشورها دارای شرایط  که  شدت تکنولوژی می تواند از 0 تا 1 درجه بندی شود، هر دو  با این فرض 
 می باشند. به عالوه، با فرض اینکه 

6 
 

درجه بندی شود، هر دو کشورها دارای شرایط یكسان    1تا    0از    تواندمیبا این فرض که  شدت تكنولوژی  
𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)در شرایطی که     𝑧𝑧̅برای تولید کاالی

𝑎𝑎(𝑧𝑧)  ≡  𝑤𝑤
𝑤𝑤∗    می باشند. به عالوه، با فرض اینكه کشور دارای تكنولوژی

    z ≤ �̅�𝑧(⍵) ≥ 0تواند  تولیدی بین  ( است ، کشور میزبان می 𝜔𝜔برای نرخ معین دستمزد )   ،پیشرفته ی کمتری  
𝑧𝑧̅(⍵)داشته باشد ولی کشور  مقصد بین   ≤ 𝑧𝑧 ≤  خواهد داشت.     1

نولوژی در کشور میزبان رخ خواهد داد،  نقطه تالقی، و برای میزان معینی از نرخ دستمزد، رشد مثبتی در تك
تولید در کشور میزبان با تنوع صادرات متنوع تر خواهد شد. به همین ترتیب، تغییر در نرخ دستمزد بین دو  
کشور  دارای اثر مشابهی بر الگوی تخصصی سازی خواهد بود. اگر فرض کنیم بازار کاال و نیروی کار رقابتی  

نرخ برای تغیین نرخ دستمزدها بین دو کشور به کار گیرد    تواندمیاز ابزارهای سیاستی که دولت  هستند، یكی  
نشان دهیم، که نشان دهنده نرخ پول داخلی به   eبا    ورا در مدل خود معرفی کنیم،    آناست. اگر    حقیقیارز

 (، باشد می توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد: 1ازای هر واحد ارز خارجی، معادله )

(2) ω = 𝑤𝑤
𝑤𝑤∗𝑒𝑒 < 𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)

𝑎𝑎(𝑧𝑧) = 𝐴𝐴(𝑍𝑍) 

تر دارای مزیت  نه تنها موجب افزایش سود کاال که قبل  نرخ ارزحقیقی، روشن است کاهش ارزش  2از معادله  
ی تالقی برای کاالهایی شود که  رقابتی بوده برای هر کشور میشود، بلكه، میتواند موجب تغییر در مكان نقطه 

تولید آن میتواند موجب سودآوری در اقتصاد کشور میزبان شود. این بدین معنی است که حتی در شرایطی 
میتواند با کمی تغییر  قیقیح نرخ ارز  ودی برای پیشرفت های فنی مشخصی وجود دارد،  که فرصتهای محد

این به این معنا است که با تغییر در نرخ ارز اسمی، تحت  . 17موجب تغییر مسیر مزیت های نسبی کشور شود 
  تواند می   شرایط موجود، تغییراتی دائمی در ساختار اقتصادی کشور رخ خواهد داد. هر چند این کاهش ارزش

آن سرمایه گذاری، اشتغال و تنوع در   موجب افزایش سودآوری در بخش تجاری مورد نظر باشد، و در نتیجه 
به افزایش نرخ واقعی دستمزد در پاسخ به افزایش  جرتولیدات و کاالهای قابل عرضه بیشتر شود، همچنین من

خنثی شدن اثر گذاری گسترده کاهش ارزش استخدام در بخش مورد نظر نیز میشود. آخرین اثر نیز  منجربه  
به افزایش سود در بخش و به معنای استفاده  جردر بخش تجاری خواهد شد. هرچند، اگر این کاهش ارزش من

افزایش در نرخ واقعی دستمزد تسلط   اثرات متقابل  از سرمایه و آموزش باشد، روند فنی حاصل بر  بیشتر 
زد دولتی واقعی را بدون از دست دادن مزیت رقابتی در بخش تجاری  نرخ دستم  تواندمی و بنابراین    یابدمی

( . بنابراین اثرات کاهش ارزش بر گستردگی  بخش تجاری و تنوع صادراتی در 2010)رمزی ،  18منطبق کند 
 نهایت وابسته به تعادل بین این اثرات متقابل است.  

 
17 Elbadawi and Helleiner (2004)  
18 Ramzi, (2010) 

که   در شرایطی 
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زد دولتی واقعی را بدون از دست دادن مزیت رقابتی در بخش تجاری  نرخ دستم  تواندمی و بنابراین    یابدمی

( . بنابراین اثرات کاهش ارزش بر گستردگی  بخش تجاری و تنوع صادراتی در 2010)رمزی ،  18منطبق کند 
 نهایت وابسته به تعادل بین این اثرات متقابل است.  

 
17 Elbadawi and Helleiner (2004)  
18 Ramzi, (2010) 

کاالی یکسان برای تولید 
کشور میزبان می تواند   کمتری ، برای نرخ معین دستمزد است،  کشور دارای تکنولوژی پیشرفته ی 
 خواهد 

6 
 

درجه بندی شود، هر دو کشورها دارای شرایط یكسان    1تا    0از    تواندمیبا این فرض که  شدت تكنولوژی  
𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)در شرایطی که     𝑧𝑧̅برای تولید کاالی

𝑎𝑎(𝑧𝑧)  ≡  𝑤𝑤
𝑤𝑤∗    می باشند. به عالوه، با فرض اینكه کشور دارای تكنولوژی

    z ≤ �̅�𝑧(⍵) ≥ 0تواند  تولیدی بین  ( است ، کشور میزبان می 𝜔𝜔برای نرخ معین دستمزد )   ،پیشرفته ی کمتری  
𝑧𝑧̅(⍵)داشته باشد ولی کشور  مقصد بین   ≤ 𝑧𝑧 ≤  خواهد داشت.     1

نولوژی در کشور میزبان رخ خواهد داد،  نقطه تالقی، و برای میزان معینی از نرخ دستمزد، رشد مثبتی در تك
تولید در کشور میزبان با تنوع صادرات متنوع تر خواهد شد. به همین ترتیب، تغییر در نرخ دستمزد بین دو  
کشور  دارای اثر مشابهی بر الگوی تخصصی سازی خواهد بود. اگر فرض کنیم بازار کاال و نیروی کار رقابتی  

نرخ برای تغیین نرخ دستمزدها بین دو کشور به کار گیرد    تواندمیاز ابزارهای سیاستی که دولت  هستند، یكی  
نشان دهیم، که نشان دهنده نرخ پول داخلی به   eبا    ورا در مدل خود معرفی کنیم،    آناست. اگر    حقیقیارز

 (، باشد می توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد: 1ازای هر واحد ارز خارجی، معادله )

(2) ω = 𝑤𝑤
𝑤𝑤∗𝑒𝑒 < 𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)

𝑎𝑎(𝑧𝑧) = 𝐴𝐴(𝑍𝑍) 

تر دارای مزیت  نه تنها موجب افزایش سود کاال که قبل  نرخ ارزحقیقی، روشن است کاهش ارزش  2از معادله  
ی تالقی برای کاالهایی شود که  رقابتی بوده برای هر کشور میشود، بلكه، میتواند موجب تغییر در مكان نقطه 

تولید آن میتواند موجب سودآوری در اقتصاد کشور میزبان شود. این بدین معنی است که حتی در شرایطی 
میتواند با کمی تغییر  قیقیح نرخ ارز  ودی برای پیشرفت های فنی مشخصی وجود دارد،  که فرصتهای محد

این به این معنا است که با تغییر در نرخ ارز اسمی، تحت  . 17موجب تغییر مسیر مزیت های نسبی کشور شود 
  تواند می   شرایط موجود، تغییراتی دائمی در ساختار اقتصادی کشور رخ خواهد داد. هر چند این کاهش ارزش

آن سرمایه گذاری، اشتغال و تنوع در   موجب افزایش سودآوری در بخش تجاری مورد نظر باشد، و در نتیجه 
به افزایش نرخ واقعی دستمزد در پاسخ به افزایش  جرتولیدات و کاالهای قابل عرضه بیشتر شود، همچنین من

خنثی شدن اثر گذاری گسترده کاهش ارزش استخدام در بخش مورد نظر نیز میشود. آخرین اثر نیز  منجربه  
به افزایش سود در بخش و به معنای استفاده  جردر بخش تجاری خواهد شد. هرچند، اگر این کاهش ارزش من

افزایش در نرخ واقعی دستمزد تسلط   اثرات متقابل  از سرمایه و آموزش باشد، روند فنی حاصل بر  بیشتر 
زد دولتی واقعی را بدون از دست دادن مزیت رقابتی در بخش تجاری  نرخ دستم  تواندمی و بنابراین    یابدمی

( . بنابراین اثرات کاهش ارزش بر گستردگی  بخش تجاری و تنوع صادراتی در 2010)رمزی ،  18منطبق کند 
 نهایت وابسته به تعادل بین این اثرات متقابل است.  

 
17 Elbadawi and Helleiner (2004)  
18 Ramzi, (2010) 

کشور  مقصد بین   داشته باشد ولی 
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درجه بندی شود، هر دو کشورها دارای شرایط یكسان    1تا    0از    تواندمیبا این فرض که  شدت تكنولوژی  
𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)در شرایطی که     𝑧𝑧̅برای تولید کاالی

𝑎𝑎(𝑧𝑧)  ≡  𝑤𝑤
𝑤𝑤∗    می باشند. به عالوه، با فرض اینكه کشور دارای تكنولوژی

    z ≤ �̅�𝑧(⍵) ≥ 0تواند  تولیدی بین  ( است ، کشور میزبان می 𝜔𝜔برای نرخ معین دستمزد )   ،پیشرفته ی کمتری  
𝑧𝑧̅(⍵)داشته باشد ولی کشور  مقصد بین   ≤ 𝑧𝑧 ≤  خواهد داشت.     1

نولوژی در کشور میزبان رخ خواهد داد،  نقطه تالقی، و برای میزان معینی از نرخ دستمزد، رشد مثبتی در تك
تولید در کشور میزبان با تنوع صادرات متنوع تر خواهد شد. به همین ترتیب، تغییر در نرخ دستمزد بین دو  
کشور  دارای اثر مشابهی بر الگوی تخصصی سازی خواهد بود. اگر فرض کنیم بازار کاال و نیروی کار رقابتی  

نرخ برای تغیین نرخ دستمزدها بین دو کشور به کار گیرد    تواندمیاز ابزارهای سیاستی که دولت  هستند، یكی  
نشان دهیم، که نشان دهنده نرخ پول داخلی به   eبا    ورا در مدل خود معرفی کنیم،    آناست. اگر    حقیقیارز

 (، باشد می توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد: 1ازای هر واحد ارز خارجی، معادله )

(2) ω = 𝑤𝑤
𝑤𝑤∗𝑒𝑒 < 𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)

𝑎𝑎(𝑧𝑧) = 𝐴𝐴(𝑍𝑍) 

تر دارای مزیت  نه تنها موجب افزایش سود کاال که قبل  نرخ ارزحقیقی، روشن است کاهش ارزش  2از معادله  
ی تالقی برای کاالهایی شود که  رقابتی بوده برای هر کشور میشود، بلكه، میتواند موجب تغییر در مكان نقطه 

تولید آن میتواند موجب سودآوری در اقتصاد کشور میزبان شود. این بدین معنی است که حتی در شرایطی 
میتواند با کمی تغییر  قیقیح نرخ ارز  ودی برای پیشرفت های فنی مشخصی وجود دارد،  که فرصتهای محد

این به این معنا است که با تغییر در نرخ ارز اسمی، تحت  . 17موجب تغییر مسیر مزیت های نسبی کشور شود 
  تواند می   شرایط موجود، تغییراتی دائمی در ساختار اقتصادی کشور رخ خواهد داد. هر چند این کاهش ارزش

آن سرمایه گذاری، اشتغال و تنوع در   موجب افزایش سودآوری در بخش تجاری مورد نظر باشد، و در نتیجه 
به افزایش نرخ واقعی دستمزد در پاسخ به افزایش  جرتولیدات و کاالهای قابل عرضه بیشتر شود، همچنین من

خنثی شدن اثر گذاری گسترده کاهش ارزش استخدام در بخش مورد نظر نیز میشود. آخرین اثر نیز  منجربه  
به افزایش سود در بخش و به معنای استفاده  جردر بخش تجاری خواهد شد. هرچند، اگر این کاهش ارزش من

افزایش در نرخ واقعی دستمزد تسلط   اثرات متقابل  از سرمایه و آموزش باشد، روند فنی حاصل بر  بیشتر 
زد دولتی واقعی را بدون از دست دادن مزیت رقابتی در بخش تجاری  نرخ دستم  تواندمی و بنابراین    یابدمی

( . بنابراین اثرات کاهش ارزش بر گستردگی  بخش تجاری و تنوع صادراتی در 2010)رمزی ،  18منطبق کند 
 نهایت وابسته به تعادل بین این اثرات متقابل است.  

 
17 Elbadawi and Helleiner (2004)  
18 Ramzi, (2010) 

تولیدی بین 
داشت. 

کشور میزبان رخ خواهد داد،   برای میزان معینی از نرخ دستمزد، رشد مثبتی در تکنولوژی در 
ترتیب،  همین  به  شد.  خواهد  متنوع تر  صادرات  تنوع  با  میزبان  کشور  در  تولید  و  تالقی،  نقطه 
گر  کشور  دارای اثر مشابهی بر الگوی تخصصی سازی خواهد بود. ا تغییر در نرخ دستمزد بین دو 
که دولت می تواند  کار رقابتی هستند، یکی از ابزارهای سیاستی  کاال و نیروی  کنیم بازار  فرض 
مدل  در  را  آن  گر  ا است.  ارزحقیقی  نرخ  گیرد  کار  به  کشور  دو  بین  دستمزدها  نرخ  تغیین  برای 
ارز  واحد  هر  ازای  به  داخلی  پول  نرخ  دهنده  نشان  که  دهیم،  نشان   e با  و  کنیم،  معرفی  خود 

1. Ramzi, A. (2010). 
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کرد:  خارجی، معادله )1(، باشد می توان آن را به صورت زیر بازنویسی 

6 
 

درجه بندی شود، هر دو کشورها دارای شرایط یكسان    1تا    0از    تواندمیبا این فرض که  شدت تكنولوژی  
𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)در شرایطی که     𝑧𝑧̅برای تولید کاالی

𝑎𝑎(𝑧𝑧)  ≡  𝑤𝑤
𝑤𝑤∗    می باشند. به عالوه، با فرض اینكه کشور دارای تكنولوژی

    z ≤ �̅�𝑧(⍵) ≥ 0تواند  تولیدی بین  ( است ، کشور میزبان می 𝜔𝜔برای نرخ معین دستمزد )   ،پیشرفته ی کمتری  
𝑧𝑧̅(⍵)داشته باشد ولی کشور  مقصد بین   ≤ 𝑧𝑧 ≤  خواهد داشت.     1

نولوژی در کشور میزبان رخ خواهد داد،  نقطه تالقی، و برای میزان معینی از نرخ دستمزد، رشد مثبتی در تك
تولید در کشور میزبان با تنوع صادرات متنوع تر خواهد شد. به همین ترتیب، تغییر در نرخ دستمزد بین دو  
کشور  دارای اثر مشابهی بر الگوی تخصصی سازی خواهد بود. اگر فرض کنیم بازار کاال و نیروی کار رقابتی  

نرخ برای تغیین نرخ دستمزدها بین دو کشور به کار گیرد    تواندمیاز ابزارهای سیاستی که دولت  هستند، یكی  
نشان دهیم، که نشان دهنده نرخ پول داخلی به   eبا    ورا در مدل خود معرفی کنیم،    آناست. اگر    حقیقیارز

 (، باشد می توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد: 1ازای هر واحد ارز خارجی، معادله )

(2) ω = 𝑤𝑤
𝑤𝑤∗𝑒𝑒 < 𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)

𝑎𝑎(𝑧𝑧) = 𝐴𝐴(𝑍𝑍) 

تر دارای مزیت  نه تنها موجب افزایش سود کاال که قبل  نرخ ارزحقیقی، روشن است کاهش ارزش  2از معادله  
ی تالقی برای کاالهایی شود که  رقابتی بوده برای هر کشور میشود، بلكه، میتواند موجب تغییر در مكان نقطه 

تولید آن میتواند موجب سودآوری در اقتصاد کشور میزبان شود. این بدین معنی است که حتی در شرایطی 
میتواند با کمی تغییر  قیقیح نرخ ارز  ودی برای پیشرفت های فنی مشخصی وجود دارد،  که فرصتهای محد

این به این معنا است که با تغییر در نرخ ارز اسمی، تحت  . 17موجب تغییر مسیر مزیت های نسبی کشور شود 
  تواند می   شرایط موجود، تغییراتی دائمی در ساختار اقتصادی کشور رخ خواهد داد. هر چند این کاهش ارزش

آن سرمایه گذاری، اشتغال و تنوع در   موجب افزایش سودآوری در بخش تجاری مورد نظر باشد، و در نتیجه 
به افزایش نرخ واقعی دستمزد در پاسخ به افزایش  جرتولیدات و کاالهای قابل عرضه بیشتر شود، همچنین من

خنثی شدن اثر گذاری گسترده کاهش ارزش استخدام در بخش مورد نظر نیز میشود. آخرین اثر نیز  منجربه  
به افزایش سود در بخش و به معنای استفاده  جردر بخش تجاری خواهد شد. هرچند، اگر این کاهش ارزش من

افزایش در نرخ واقعی دستمزد تسلط   اثرات متقابل  از سرمایه و آموزش باشد، روند فنی حاصل بر  بیشتر 
زد دولتی واقعی را بدون از دست دادن مزیت رقابتی در بخش تجاری  نرخ دستم  تواندمی و بنابراین    یابدمی

( . بنابراین اثرات کاهش ارزش بر گستردگی  بخش تجاری و تنوع صادراتی در 2010)رمزی ،  18منطبق کند 
 نهایت وابسته به تعادل بین این اثرات متقابل است.  

 
17 Elbadawi and Helleiner (2004)  
18 Ramzi, (2010) 

 

6 
 

درجه بندی شود، هر دو کشورها دارای شرایط یكسان    1تا    0از    تواندمیبا این فرض که  شدت تكنولوژی  
𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)در شرایطی که     𝑧𝑧̅برای تولید کاالی

𝑎𝑎(𝑧𝑧)  ≡  𝑤𝑤
𝑤𝑤∗    می باشند. به عالوه، با فرض اینكه کشور دارای تكنولوژی

    z ≤ �̅�𝑧(⍵) ≥ 0تواند  تولیدی بین  ( است ، کشور میزبان می 𝜔𝜔برای نرخ معین دستمزد )   ،پیشرفته ی کمتری  
𝑧𝑧̅(⍵)داشته باشد ولی کشور  مقصد بین   ≤ 𝑧𝑧 ≤  خواهد داشت.     1

نولوژی در کشور میزبان رخ خواهد داد،  نقطه تالقی، و برای میزان معینی از نرخ دستمزد، رشد مثبتی در تك
تولید در کشور میزبان با تنوع صادرات متنوع تر خواهد شد. به همین ترتیب، تغییر در نرخ دستمزد بین دو  
کشور  دارای اثر مشابهی بر الگوی تخصصی سازی خواهد بود. اگر فرض کنیم بازار کاال و نیروی کار رقابتی  

نرخ برای تغیین نرخ دستمزدها بین دو کشور به کار گیرد    تواندمیاز ابزارهای سیاستی که دولت  هستند، یكی  
نشان دهیم، که نشان دهنده نرخ پول داخلی به   eبا    ورا در مدل خود معرفی کنیم،    آناست. اگر    حقیقیارز

 (، باشد می توان آن را به صورت زیر بازنویسی کرد: 1ازای هر واحد ارز خارجی، معادله )

(2) ω = 𝑤𝑤
𝑤𝑤∗𝑒𝑒 < 𝑎𝑎∗(𝑧𝑧)

𝑎𝑎(𝑧𝑧) = 𝐴𝐴(𝑍𝑍) 

تر دارای مزیت  نه تنها موجب افزایش سود کاال که قبل  نرخ ارزحقیقی، روشن است کاهش ارزش  2از معادله  
ی تالقی برای کاالهایی شود که  رقابتی بوده برای هر کشور میشود، بلكه، میتواند موجب تغییر در مكان نقطه 

تولید آن میتواند موجب سودآوری در اقتصاد کشور میزبان شود. این بدین معنی است که حتی در شرایطی 
میتواند با کمی تغییر  قیقیح نرخ ارز  ودی برای پیشرفت های فنی مشخصی وجود دارد،  که فرصتهای محد

این به این معنا است که با تغییر در نرخ ارز اسمی، تحت  . 17موجب تغییر مسیر مزیت های نسبی کشور شود 
  تواند می   شرایط موجود، تغییراتی دائمی در ساختار اقتصادی کشور رخ خواهد داد. هر چند این کاهش ارزش

آن سرمایه گذاری، اشتغال و تنوع در   موجب افزایش سودآوری در بخش تجاری مورد نظر باشد، و در نتیجه 
به افزایش نرخ واقعی دستمزد در پاسخ به افزایش  جرتولیدات و کاالهای قابل عرضه بیشتر شود، همچنین من

خنثی شدن اثر گذاری گسترده کاهش ارزش استخدام در بخش مورد نظر نیز میشود. آخرین اثر نیز  منجربه  
به افزایش سود در بخش و به معنای استفاده  جردر بخش تجاری خواهد شد. هرچند، اگر این کاهش ارزش من

افزایش در نرخ واقعی دستمزد تسلط   اثرات متقابل  از سرمایه و آموزش باشد، روند فنی حاصل بر  بیشتر 
زد دولتی واقعی را بدون از دست دادن مزیت رقابتی در بخش تجاری  نرخ دستم  تواندمی و بنابراین    یابدمی

( . بنابراین اثرات کاهش ارزش بر گستردگی  بخش تجاری و تنوع صادراتی در 2010)رمزی ،  18منطبق کند 
 نهایت وابسته به تعادل بین این اثرات متقابل است.  

 
17 Elbadawi and Helleiner (2004)  
18 Ramzi, (2010) 

کاال  سود  افزایش  موجب  تنها  نه  حقیقی  ارز  نرخ  ارزش  کاهش  است  وشن  ر  ،)2( معادله  از 
در  تغییر  موجب  می تواند  بلکه،  می شود،  کشور  هر  برای  بوده  رقابتی  مزیت  دارای  قبل تر  که 
اقتصاد  در  سودآوری  موجب  می تواند  آن  تولید  که  شود  کاالهایی  برای  تالقی  نقطه ی  مکان 
که فرصت های محدودی برای  که حتی در شرایطی  کشور میزبان شود. این به این معنی است 
تغییر  موجب  تغییر  کّمی  با  می تواند  حقیقی  ارز  نرخ  دارد،  وجود  مشخصی  فنی  پیشرفت های 
که با تغییر در نرخ ارز اسمی، تحت  کشور شود1. این به این معنی است  مسیر مزیت های نسبی 
کاهش  کشور رخ خواهد داد. هر چند این  شرایط موجود، تغییراتی دائمی در ساختار اقتصادی 
آن  نتیجه   در  و  باشد،  نظر  مورد  تجاری  بخش  در  سودآوری  افزایش  موجب  می تواند  ارزش 
منجر  همچنین  شود،  بیشتر  عرضه  قابل  کاالهای  و  تولیدات  در  تنوع  و  اشتغال  سرمایه گذاری، 
می شود.  نیز  نظر  مورد  بخش  در  استخدام  افزایش  به  پاسخ  در  دستمزد  واقعی  نرخ  افزایش  به 
خواهد  تجاری  بخش  در  ارزش  کاهش  گسترده  اثر گذاری  شدن  خنثی  به  منجر  نیز   اثر  آخرین 
کاهش ارزش منجر به افزایش سود در بخش و به معنای استفاده بیشتر از  گر این  شد. هرچند، ا
وند فنی حاصل بر اثرات متقابل افزایش در نرخ واقعی دستمزد تسلط  سرمایه و آموزش باشد، ر
رقابتی در  مزیت  از دست دادن  بدون  را  واقعی  نرخ دستمزد دولتی  بنابراین می تواند  و  می یابد 
تنوع  و  تجاری  بخش  گستردگی   بر  ارزش  کاهش  اثرات  بنابراین  کند2.  منطبق  تجاری  بخش 

صادراتی در نهایت وابسته به تعادل بین این اثرات متقابل است. 
اثرات  از نقطه ی تعادل آن، می توانند  ارز)e(، بلکه مشتقی  نه نرخ  به معادله )2(،  با توجه 
که  تالقی  نقطه  بر  اثرگذاری  طریق  از  و  کشور  یک  توسط  شده  تولید  کاالهای  بر  اهمیتی  حایز 
ود حجم و سهم  ترین سود تولید می شوند داشته باشد. بنابراین، انتظار می ر کاالها با باال در آن 
با یکدیگر  ارز  کاهش مداوم نرخ  کاهش ارزش و  کاالهای صادراتی غیر سنتی به طور مثبتی در 

باشند.  مرتبط 
ناشی  می تواند  که  است  تقاضا  و  عرضه  بخش  در  جانبی  اثرات  دارای  صادرات  عملکرد 

1. Elbadawi and Helleiner (2004).
2. Ramzi, (2010).
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است  قیمت  مبنای  بر  رقابت  بسیاری شرایط  در  تقاضا،  دیدگاه  از  باشد.  پول  ارزش  از ضعف 
به  و  داخلی  کاالی  برای  تقاضا  افزایش  موجب  پول  ارزش  کاهش  که  آنجا  از  )رمزی،12007(. 
است2.  مثبت"  رقابتی  "اثرات  دارای  می شود،  داخلی  نسبی  قیمت های  در  کاهش  آن  دنبال 
نرخ  به  صادراتی  کاالی  قیمت  زمانیکه  در  صادراتی  کاالی  یک  برای  تقاضا  قیمتی  کشش 
کاهش ارزش پول  انتظار  اثرات مورد  و  از این ر افزایش می یابد و  پول داخلی تعیین شده باشد 
نرخ  به  صادراتی  کاالی  قیمت  زمانیکه  در  شد3.  خواهد  بیشتر  نیز  صادرات  تقاضای  وی  ر بر 
را  خود  اهمیت  عمده  طور  به  تقاضا  بخش  در  صادرات  کشش  می شود،  تعیین  خارجی  ارز 
افزایش  نتیجه  در  و  قیمت  کاهش  باعث  موثر  طور  به  پول  ارزش  کاهش  زیرا  می دهد  دست  از 

رقابت پذیری قیمت ها نخواهد شد. 

2. مروری بر مطالعات پیشین  

غیر نفتی  صادرات  بر  ارز  نرخ  تاثیر  درباره  کشور  در  شده  انجام  تجربی  مطالعات  مورد  در 
کرد. در این ارتباط دو دسته مطالعات  نمی توان نظر متقنی داد و  یک نتیجه گیری صریح ارائه 
بررسی  اول مطالعات  بر صادرات غیر نفتی وجود دارد. ویژگی دسته  ارز   نرخ  تاثیر  در خصوص 
می باشد.   اقتصادی  نظریات  چارچوب  در  غیرنفتی  صادرات  بر  ارز  نرخ  تغییرات  مستقیم  تاثیر 
صادرات  بر  ارز  نرخ  تغییرات  بین  معنی داری  و  مستقیم  رابطه  بیانگر  مطالعات  این گونه  نتایج 
بر  ارز  نرخ  مستقیم  غیر  آثار  دادن  قرار  توجه  با  تجربی  بررسی های  دیگر  دسته  است.  غیر نفتی 

گزارش نکرده اند.    صادرات غیر نفتی، رابطه معنی داری را  بین  این دو متغیر 
امینی و زارع4، با استفاده از داده های آماری سری  زمانی سال های 1390-1360، نقش نرخ 
برآورد  در  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  ایران  کشور  صنعتی  صادرات  بر  آن  نوسانات  و  ارز  واقعی 
استفاده  کنترل  متغیرهای  به عنوان  محصول  واحد  هر  کار  واحد  هزینه  و  افزوده  ارزش  از  الگو 
گشتاور تعمیم یافته نشان می دهد نرخ واقعی ارز و ارزش  وش   شده است. نتایج برآورد الگو به ر
کار هر واحد محصول  ارز و هزینه واحد  و نوسانات نرخ واقعی  اثر مثبت  افزوده بخش صنعت 

1. Razmi,A (2007). 
2. Berman,N and Berthou, A. (2009). 
3. Bird,G (1983). 

4. امینی،علیرضا و زارع،سحر)1396(.  
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کاالهای صنعتی دارند.  اثر منفی بر صادرات 
وقفه  با  خودرگرسیونی  وش  ر از  استفاده  با  خود  مطالعه  در  رجب زاده1،  و  خوشنویس یزدی 
کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی ایران  توزیعی )ARDL2( ، اثرات 
طی دوره زمانی 1392-1362 را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این مطالعه نشان داد  در سطح 
کوتاه مدت، تأثیر مثبتی بر صادرات  خطای پنج درصد تغییرات نرخ ارز  حقیقی در بلندمدت و 
به  اعطایی  اعتبارات  و  ایران  تجاری  شرکای  داخلی  ناخالص  تولید  اثر  است.  داشته  غیرنفتی 
مطالعه  در  دیگران3،  و  زاده  است.کریم  بوده  مثبت  نیز  غیرنفتی  صادرات  بر  خصوصی  بخش 
بلندمدت  و  کوتاه مدت  اثرات   ،  )VECM4( برداری  از مدل تصحیح خطای  استفاده  با  خود 
قرار  بررسی  مورد  را   1358-1388 زمانی  دوره  طی  ایران  غیر نفتی  صادرات  بر  ارزحقیقی  نرخ 
در  ارزحقیقی  نرخ  اثر  زمانی،  فاصله  این  در  که  می دهد  نشان  آن  از  حاصل  نتایج  داده اند. 
بهره وری  و  مبادله  رابطه  ناخالص داخلی،  تولید  نظیر درآمد جهانی،  متغیرهای مدل  کنار سایر 

کار)در بخش غیر نفتی( بر صادرات غیر نفتی مثبت بوده است . نیروی 
دوره  طی  صنعتی  فعالیت های  رشته  تابلویی  داده های  قالب  در  حیدری5، 
و  سرمایه گذاری  تولید،  بر  ارز  نرخ  تاثیرگذاری  میزان  و  ضرایب  تخمین  به  زمانی1376-1393 
کاماًل تعدیل شده6 پرداخته است. نتایج این مطالعه  وش حداقل مربعات  تجارت صنعتی  به ر
نشان می دهد در یک دوره بلندمدت صادرات صنعتی به نرخ ارز  حقیقی حساس می   باشد. 

صادرات  بر  آن  نوسانات  و  ارز  واقعی  نرخ  نقش  تحلیل  به  دیلمی7،  صبوری  و  گودرزی 
در  ایران  غیر نفتی  صادرات  تقاضای  و  عرضه  برای  گانه  جدا تابع  دو  قالب  در  ایران   صنعتی 
مطالعه،  این  نتایج  براساس  پرداخته اند.  هم جمعی  وش  ر از  استفاده  با   1976-2009 سال های 

نرخ ارز موثر واقعی رابطه مستقیم و ضعیفی با صادرات غیر نفتی دارد. 

1. خوشنویس یزدی،سهیال و رجب زاده ، رامین )1396(.   
2. Autoregressive Distributed-Lagged Model

کریم زاده ، سعید دایی ،امام وردی.سعید و شایسته، افسانه )1393(.  .3
4. Vector Error Correction Model

5. حیدری،حسن)1396(.
6. Fully Modified OLS.

گودرزی،صبوری دیلمی)1392(.  .7
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صنایع  صادرات  عملکرد  بر  ارز  واقعی  نرخ  نوسانات  و   تغییرات  اثر  بررسی  به  عسگری1، 
از  استفاده  با  و  صادراتی  تقاضای  تابع  قالب  در   1352-1385 سال های  طی  ایران  منتخب 
رابطه  ارز  واقعی  نرخ  مطالعه،  این  نتایج  براساس  است.  پرداخته  یوهانسن  همگرایی  وش  ر

مستقیمی با صادرات صنایع غذایی ، شیمیایی و فلزات اساسی دارد. 
صادرات  و  ارز  نرخ  رابطه   ، توسعه  سوم  برنامه  اقتصادسنجی  الگوی  مطالعه  در  فیروز2 
کرد. ضریب محاسبه شده برای نرخ ارز  حقیقی براساس آمار سال های  غیر نفتی را مثبت برآورد 
از نرخ  1386-1349، مثبت 0.4 به دست آمده است. در این مدل، صادرات غیر نفتی را تابعی 
اقتصادی،  همکارهای  توسعه  سازمان  عضو  کشورهای  داخلی  ناخالص  تولید   ، حقیقی  ارز 

نسبت نرخ ارز بازار آزاد به  نرخ ارز رسمی برشمرد. 
کشور آفریقایی«را با استفاده از  بالوگا و دل3 در مطالعه ای »تأثیر سیاست های ارزی در پنج 
وش پنل دیتا مورد بررسی قراردادند. متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات در این تحقیق، قیمت های  ر
از  حاصل  نتایج  گرفته شده اند.  نظر  در  ارز  نرخ  و  خارجی  و  داخلی  درآمد  خارجی،  و  داخلی 
که نرخ ارز اثر مثبتی بر صادرات دارد و افزایش آن منجر به  تخمین مدل مربوطه نشان می دهد 

افزایش صادرات خواهد شد.
کشورهای منتخب جنوب  وی تجارت در  الیانگ بو و همکاران4 در مقاله »اثرات نرخ ارز ر
یافتند  نتایج دست  این  به   1986-2005 تعمیم یافته در دوره  گشتاور  وش  از ر استفاده  با  آفریقا« 
وش مثبت است. عوامل موثر بر تجارت،  کل به هر دو ر وی تجارت  که اثرات خالص نرخ ارز ر
آفریقا  جنوب  کشورهای  بین  فاصله  و  جمعیت  موثر،  حقیقی  ارز   نرخ  داخلی،  ناخالص  تولید 

گرفته  اند. در نظر 
صادرات  افزایش  برای  مناسب  سیاست  به عنوان  ارز  نرخ  افزایش  مطالعات  دوم  دسته 
نهایت  در  و  وارداتی  هزینه  بردن  باال  جهت  به  ارز  نرخ  افزایش  نمی کنند5.  قلمداد  غیر نفتی 

افزایش نرخ تورم تابع صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد. 

1. عسگری، منصور)1387(.
2. فیرو، توفیق)1386(.  

3. Balogu and Dele, Emmanuel (2007).  
4. Olayungbo David, Yinusa Olalekan, Akinlo Anthony (2011).

5. علوی منش )1388(.  
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ویکرد داده های تابلویی  کهرازه1 با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر ر هراتی، بهراد امین و 
الگو  برآورد  نتایج  پرداخته اند.  ایران  صادرات  بر  موثر  عوامل  بررسی  2012-2000به  دوره  طی 
بر  معنی داری  تاثیر  بلندمدت  در  ارز  نرخ  داد  نشان   )DOLS(2پویا مربعات  حداقل  وش  ر به 
تنهایی  به  ملی،  پول  ارزش  کاهش  سیاست  لذا  و  ندارد  تجاری اش  شرکای  به  ایران  صادرات 
اینکه  دیگر  نتیجه  نشده است.  توصیه  صادرات  محرک  سیاست گذاری  ابزار  یک  به عنوان 
عوامل  به  توجه  با  زیادی  حدود  تا  توسعه  درحال  کشورهای  به  ویژه  به  ایران  صادرات  دالیل 
تولید  سطح  متغیرهای  که  هست  نیز  نکته  این  بیانگر  نتایج  هست.  توجیه  قابل  جاذبه  الگوی 
کشورها نسبت به متغیر بعد مسافت از معنی داری بیشتری  ناخالص داخلی و اندازه اقتصادی 

در توضیح صادرات ایران به شرکای تجاری اش برخوردار است. 
به  کرده است  استفاده   پویا  سنجی  اقتصاد  الگوی  یک  از  که  خود  مطالعه  در  نوفرستی3، 
کاهش تولید  کاهش واردات و به دنبال آن  ارز موجب  افزایش نرخ  که  این نتیجه اشاره نموده 
در  و  غیر نفتی  صادرات  بر  محسوسی  اثر  انتظار،  برخالف  ارز  نرخ  کاهش  سیاست  لذا  می شود 
که  اثری  دلیل  به  که  شد  اشاره  نکته  این  به  مطالعه  این  در  نمی گذارد.  تولید  سطح  بر  نتیجه 
دارایی های  خالص  ریالی  ارزش  در  افزایش  طریق  از  پول  عرضه  بسط  بر  سیاست  این  اعمال 
خارجی بانک مرکزی دارد موجب می شود تا سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد و شرایط رکود 

تورمی را در جامعه به وجود آورد. 
معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه4، در مدل اقتصاد سنجی برنامه چهارم 
نرخ  رشد  تغییرات  و  ارزحقیقی  نرخ  رشد  متغیرهای  و  غیر نفتی  صادرات  رابطه  تبیین  در  توسعه 

کرده اند.  گزارش  ارزحقیقی )بازار آزاد( رابطه منفی میان آنها 
کری5 در مقاله ای تحت عنوان »عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران« نقش عوامل  شا
-80 زمانی  دوره  ایران  در  غیر نفتی  صادرات  بر  را  مبنایی  قیمتی  غیر  عوامل  و  قیمتی  تأثیرگذار 
1340 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، صادرات غیر نفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ 
وش  خود  گرفته شده و از  ر ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری در نظر 

کهرازه)1394(.   1. هراتی،بهراد امین و 
2. Dynamic Ordinary Least  Squares (DOLS).

3. نوفرستی، محمد)1384(.  
4. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه)1383(. 

کری، عباس )1383(.   5. شا
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نتایج  است.  شده  استفاده  ضرایب  برآورد  به منظور   )ARDL( برداری  توضیح دهنده  رگرسیون 
که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای  حاصل از این مطالعه نشان می دهد 
تأثیر  صادرات  بر  چه  گر  ا ارز  نرخ  متغیر  اما  می باشد،  وابسته  رقابت پذیری  و  بهره وری  مبنایی 

تأثیر قابل مالحظه و تعیین کننده نمی باشد. اما این  مثبت داشته، 
تجارت  بین  رابطه  بررسی  به   » ارز  نرخ  و  بین المللی  »تجارت  مقاله  در  گلی1  دا و  کانگ 
گرفتن طول دوره بحران مالی جهانیGFC( 2( و همچنین افزایش  بین المللی و نرخ ارز  با در نظر 
بررسی  جهت  استفاده  مورد  مدل  پرداخته اند.   )GVCs(3 منطقه ای  و  جهانی  ارزش  زنجیره 
رابطه مذکور، مدل جاذبه تعمیم یافته است. با استفاده از اطالعات دوجانبه برای 72 اقتصاد 
یافته نشان داد  از تخمین ضرایب  مدل جاذبه تعمیم  نتایج حاصل  در طول دوره 2001-2015، 
که رابطه مثبت بین نرخ واقعی ارز و حجم صادرات قبل از بحران مالی جهانی آشکار بوده؛ اما 
GVC ها را بر  GFC ناپدید می شود. همچنین در مطالعه تأثیر عمیق تر  این ارتباط عمدتا پس از 

کانال ارتباط نرخ ارز و تجارت بررسی شده  است.  تجارت و 
را  صادرات  بر  ارز  نرخ  تاثیر   GVC در  مشارکت  افزایش  که  می دهد  نشان  تحلیل  و  تجزیه 
باشد.  تجارت  و  ارز  نرخ  بین  ارتباط  تضعیف  برای  مهمی  عامل  می تواند  و  می دهد  کاهش 
کوتاه مدت  خارجی  بدهی  سهام  و  واردات  ترکیب  مانند  ساختاری  عوامل  دیگر  نهایت،  در 
که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد تجاری دارند، اما  صادرکنندگان و واردکنندگان، به نظر می رسد 

GFC دارد. تی بعد از  کانال ارتباطات مبادله ای-معامال وی  کمتری بر ر تاثیر 
بررسی  یک  باال:  فناوری  با  کاالهای  صادرات  در  عامل  شرایط  »نقش  مقاله  در  سیوم4، 
که 95 درصد از صادرات جهانی در عرصه فن آوری باال  کشور  تجربی« برای نمونه ای شامل 54 
 1997-2002 رگرسیون خطی چندگانهMRL(5( در دوره  وش  از ر استفاده  با  را تشکیل می دهند 
این  یافته ها مؤید  پرداخته است.  باال  فناوری  با  کاالهای  بر صادرات  بررسی عوامل مختلف  به 
گونه ای نیرومند، متاثر از شرایط عامل،  که صادرات در عرصه فن آوری باال، به  حقیقت هستند 
ود سرمایه مستقیم خارجی، رقابت داخلی، و شرایط تقاضا است. متغیر  سطوح جریان های ور

1. Kang.,j.w,Dagli,s (2018).  
2. Global Financial Crisis.
3. Regional Value Chains.
4. Seyoum,B(2003).
5. Multiple Linear Regression.
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در  صادرات  بر  اثرگذاری  در  متغیر  این  حاشیه ای  نقش  و  نیست  معنادار  و  توجه  قابل  ارز،  نرخ 
اهمیت  نشان دهنده  مطالعات،  برخی  گرچه  می دهد.  قرار  کید  تا مورد  را  باال  فن آوری  عرصه 
بر  ارزی  سیاست  نقش  قویًا  مطالعه  این  اما  هستند  صادرات  رفتار  بر  اثرگذاری  در  ارز  نرخ های 

صادرات با فناوری باال را رد می کند. 
به  متکی  کشورهای  صادرات  عملکرد  و  ارز  نرخ  مقاله»سیاست  در  همکاران1  و  وباتوم  ر
کارایی  کارایی« تاثیر تاثیر نرخ ارز بر عملکرد صادرات را در یک نمونه شامل 9 اقتصاد مبتنی بر 
مالزی،  دومینیکن،  جمهوری  برزیل،  از  عبارتند  که  کرده اند  بررسی   ،  2009 تا   1990 دوره  طی 
بررسی  مورد  دوره  در طول  که همگی  ترکیه،  و  تایلند  آفریقای جنوبی،  پرو،  موریس، مکزیک، 
قرار  استفاده  مورد  ثابت  اثرات  وش  ر از  استفاده  با  پانل  داده های  مدل  داشتند.  شناور  ارز  نرخ 
( لزوما عملکرد صادرات  که تضعیف نرخ ارز)هر واحد پول داخلی به دالر گرفت و مشخص شد 
کشور مورد بررسی، رشد صادرات به نظر می رسد با نرخ  را بهبود نمی بخشد. برعکس، برای )9( 

ارز قوی تر مرتبط است. 
نگوندو و دیگران2 در مقاله »تأثیر نرخ ارز بر صادرات در آفریقای جنوبی« بر مبنای داده های  
با  رابطه منفی  ارز دارای  نرخ  که  انباشتگی نشان دادند  وش هم  به ر و  تا 2016  دوره های 1994 

صادرات در آفریقای جنوبی است.

3. معرفی مدل

 90 دهه  از  کشورها  میان  تجارت  جریان های  دادند  نشان  جهت  تجربی  مطالعات  از  بسیاری 
تجاری،   جریانات  توضیح  برای  مدل  این  ظرفیت  زیرا  کرده اند؛  استفاده  جاذبه  مدل های  از 
با  ود.  می ر شمار  به  موثری  ابزار  لذا  گرفته،  قرار  تایید  مورد  تجربی  لحاظ  از  وسیعی  سطح  در 
نظر  از  را  جاذبه  مدل های  بتواند  که  است  نداشته  وجود  توافقی  مورد  نظریه  هیچ  حال،   این 
مدل های  نظری  مبنای  کرده اند  تالش  اخیر  سال های  در  محقق  چندین  کند.  توجیه  تئوری 
کنند. مطالعات برجسته در این میان عبارتند از: »اندرسون«3)1979(، »هلپمن  جاذبه را فراهم 

1. Rowbotham, Nicola Kim , Saville, Adrian , Mbululu, Douglas (2014).
2. Ngondo.M, Khobai.H, (2018).  
3. Anderson (1979).
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در  »دیردورف«6.  و  استرن«5  و  »لیمر  اوچ«4،  و  »سویج  »بیکر«3،   »برگستراند«2،   کروگمن«1،  و 
دو  تجاری  جریانهای  رابطه  فزآینده،  گونه ای  به  کروگمن«  و  »هلپمن  و  »اندرسون«   مطالعات 
مطالعات،  این  اما  ساخته اند.  مرتبط  کننده   وارد  و  کننده  صادر  کشورهای  درآمد  با  را  جانبه 
از  نمی کرد.  توجیه  تجارت“  عامل  نسبت  ”تئوری  مبنای  بر  کامل  طور  به  را  جاذبه   معادله 
سویی مطالعات »لینمان«7،  »لیمر« و »دیردورف« در استفاده از مدل جاذبه متغیرهایی را وارد 
جریان  کاالیی  ترکیب   تا  نموده  اضافه  را  متغیرهایی  مطالعه اش،  در  »لینمان«  کرده اند.  مدل 
بیشتر  سویی  از  دهد.  نشان  والراس8«  سبک  به  عمومی  »تعادل  چارچوب  یک  در  را  تجارت 
چهار  به وسیله  تجاری  جریانات  آن،  طبق  بر  که  هستند  »لینمان«  تحلیل های  براساس  مدل ها 
کشور  بالقوه  عرضه   منعکس کننده  که  تجاری  توافقات  و  مسافت  جمعیت،  ملی،  درآمد  عامل 
طرف  کشورهای  بین  تجاری  جریان  ثبات  و  وارد کننده  کشور  بالقوه  تقاضای  صادرکننده، 

تجارت هستند، توضیح داده می شود.
گرفته شده در مدل جاذبه  امروزه ادبیات غنی در مورد مبانی نظری متغیرهای دیگر در نظر 
وجود دارد. در این خصوص می توان به مطالعات اندرسون و ون وینکوپ9، تنریرو10 و پریدی11 
را  کشورها  فیمابین  موجود  مشوق های  و  موانع  می توان  مدل  این  چارچوب  در  کرد.  اشاره 
کیفی وارد مدل نموده و تاثیر آن را بر تجارت دوجانبه مورد ارزیابی قرار  کّمی و  به صورت متغیر 
دارد )کمیسیون آسیا و اقیانوس آرام12(. مدل پیشنهادی این مطالعه با توجه قرار دادن مطالعات 
گلی( به شرح  کشور )کانگ و دا کهرازه( و خارج  گرفته در داخل)هراتی، بهراد امین و  صورت 

ذیل می باشد: 

1. Helpman and Krugman (1985).
2. Bergstrand (1985, 1989).
3. Bikker (1987).
4. Savage and Deutsch (1960).
5. Leamer and Stern (1970).
6. Deardoff (1997).
7. Linnemann (1966).
8. Walrasian General Equilibrium.
9. Anderson, J. E., & van Wincoop, E. (2003).  
10. Tenreyro, S. (2004).
11. Peridy, N. (2005).
12. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2012).  
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های موجود فیمابین کشورها را بصورت توان موانع و مشو  در چارچوب این مدل می (اشاره کرد. 2005)
)کمیسیون آسیا  متغیر کمی و کیفی وارد مدل نموده  و تاثیر آن را بر تجارت دوجانبه مورد ارزیابی قرار دارد

توجه قرار دادن مطالعات صورت گرفته در  مدل پیشنهادی این مطالعه با.( 59،2012و اقیانوس آرام 
 باشد:  به شرح ذیل می  ( ( 2018کانگ و داگلی،(( و خارج کشور) 1393داخل)هراتی،بهراد امین و کهرازه)

 
lexijt = β0 + β1lemijt + β2lgdpcijt−1 + β3ltarw ijt + vj + ut + εjt 

ترتیب نشان دهنده اثر ثابت مقطعی و اثر ثابت   jبه  utو    viنشان دهنده دوره زمانی ،   tدر این مدل، اندیس  
دهنده لگاریتم  نشان  lیا متغیرهای مستقل همبستگی ندارد.    utو    viی است که با  ف خطای تصاد  εای است.دوره

( شامل شرکای وارداتی محصوالت j. در این مطالعه کشورهای مورد بررسی)است طبیعی متغیرهای متناظر
  باشند.می 1996-2016های صنعتی ایران طی سال 

( صنعتی  صادرات  عملکرد  صادرات    (:  exشاخص  عملكرد  صادرات به    تواندمی افزایش  رشد  عنوان 
( در یادداشت خود در مطالعات تجربی بر روی عملكرد صادرات  2004( تفسیر شود.  سوسا )2004)سوزا،60

های ترین شاخص منتشر شد نشان میدهد که رشد صادرات یكی از مهم   2004و    1998که بین سالهای  کشورها  
به   ل و تحقق یافتهبالفعرشد صادرات، از طریق میزان صادرات    مطالعه نیزعملكرد صادرات است. در این  

این شاخص از طریق وجود صادرات صنعتی  گیرد.  عنوان معیاری برای عملكرد صادرات مورد استفاده قرار می
است. برای محاسبه ارزش صادرات صنعتی ( محاسبه شده jایران بصورت چشمگیر و پایدار به دیگر کشورها)
ابتدا اطالعات   بندی  آوری شده از گمرك ج.ا.ایران بر اساس طبقه جمع ایران به هر یك از شرکای تجاری 

کدهای مذکور با کد فعالیت    دادن   آوری و بعد از مطابقت ( جمعHSهشت رقمی نظام استاندارد هماهنگ کاال) 
برداری صنعتی )آیسیك( ارزش صادرات صنعتی ایران به تفكیك شرکای تجاری استخراج و در مدل مورد بهره 

 قرار گرفت. 

نرخ بر حسب    این    که  کالن اقتصادی است ترکیبی  ( : این شاخص، یك شاخص  emارز )واقعی    شاخص نرخ
 : 61است شده ( بصورت زیر محاسبه  jدر تجارت با شریك تجاری )( iایران)ریال 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢

 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖  ( نرخ مبادله هر واحد دالر آمریكا  در   بازار آزاد ایران :i  بر حسب ریال در زمان)t 
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖(نرخ مبادله هر واحد دالر آمریكا در شریك تجاری :j بر حسب پول کشور )j   در زمانt 

 

 
59 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2012).   
60 SOUSA, C. M. (2004).   

 ( 2018( و کانگ و داگلی)1393هراتی،بهراد امین و کهرازه)برای اطالعات بیشتر رجوع  شود به   61

در این مدل، اندیس t نشان دهنده دوره زمانی ، vi و ut به ترتیب نشان دهنده اثر ثابت مقطعی 
ut یا متغیرهای مستقل همبستگی  vi و  که با  ε خطای تصادفی است  و اثر ثابت دوره ای است. 
مورد  کشورهای  مطالعه  این  در  است.  متناظر  متغیرهای  طبیعی  لگاریتم  نشان دهنده   l ندارد. 
بررسی)j( شامل شرکای وارداتی محصوالت صنعتی ایران طی سال های 2016-1996 می باشند. 
افزایش عملکرد صادرات می تواند به عنوان رشد   :)ex( شاخص عملکرد صادرات صنعتی
وی عملکرد صادرات  صادرات1 تفسیر شود. سوسا  در یادداشت خود در مطالعات تجربی بر ر
از  یکی  صادرات  رشد  که  می دهد  نشان  شد  منتشر   2004 و   1998 سال های  بین  که  کشورها 
طریق  از  صادرات،  رشد  نیز  مطالعه  این  در  است.  صادرات  عملکرد  شاخص های  مهم ترین 
استفاده  مورد  صادرات  عملکرد  برای  معیاری  به عنوان  یافته  تحقق  و  بالفعل  صادرات  میزان 
قرار می گیرد. این شاخص از طریق وجود صادرات صنعتی ایران به صورت چشمگیر و پایدار به 
کشورها )j( محاسبه شده است. برای محاسبه ارزش صادرات صنعتی ایران به هر یک از  دیگر 
گمرک ج.ا.ایران بر اساس طبقه بندی هشت  شرکای تجاری ابتدا اطالعات جمع آوری شده از 
مذکور  کدهای  دادن  مطابقت  از  بعد  و  جمع آوری   )HS(کاال هماهنگ  استاندارد  نظام  رقمی 
تجاری  شرکای  تفکیک  به  ایران  صنعتی  صادرات  ارزش  )آیسیک(  صنعتی  فعالیت  کد  با 

گرفت. استخراج و در مدل مورد بهره برداری قرار 
است  اقتصادی  کالن  ترکیبی  شاخص  یک  شاخص،  این   :)em( ارز  واقعی  نرخ  شاخص 
محاسبه  زیر  به صورت   )j( تجاری  شریک  با  تجارت  در   )i(ایران ریال  حسب  بر  نرخ  این   که 

شده است2: 
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های موجود فیمابین کشورها را بصورت توان موانع و مشو  در چارچوب این مدل می (اشاره کرد. 2005)
)کمیسیون آسیا  متغیر کمی و کیفی وارد مدل نموده  و تاثیر آن را بر تجارت دوجانبه مورد ارزیابی قرار دارد

توجه قرار دادن مطالعات صورت گرفته در  مدل پیشنهادی این مطالعه با.( 59،2012و اقیانوس آرام 
 باشد:  به شرح ذیل می  ( ( 2018کانگ و داگلی،(( و خارج کشور) 1393داخل)هراتی،بهراد امین و کهرازه)

 
lexijt = β0 + β1lemijt + β2lgdpcijt−1 + β3ltarw ijt + vj + ut + εjt 

ترتیب نشان دهنده اثر ثابت مقطعی و اثر ثابت   jبه  utو    viنشان دهنده دوره زمانی ،   tدر این مدل، اندیس  
دهنده لگاریتم  نشان  lیا متغیرهای مستقل همبستگی ندارد.    utو    viی است که با  ف خطای تصاد  εای است.دوره

( شامل شرکای وارداتی محصوالت j. در این مطالعه کشورهای مورد بررسی)است طبیعی متغیرهای متناظر
  باشند.می 1996-2016های صنعتی ایران طی سال 

( صنعتی  صادرات  عملکرد  صادرات    (:  exشاخص  عملكرد  صادرات به    تواندمی افزایش  رشد  عنوان 
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ن  تدادیص 49  ادری   نرنی مندابا ییهیی و  ا اه  رایهی   نی  یر

مصرف کننده  قیمت  شاخص  به   )i(ایران کشور  کننده  مصرف  قیمت  شاخص  نسبت   :
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𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑗𝑗𝑖𝑖

 jکننده کشور ( به شاخص قیمت مصرفiنسبت شاخص قیمت مصرف کننده کشور ایران)  :

 
است. اطالعات مربوط  آوری شده اطالعات مربوط به نرخ ارز آزاد ایران از وب سایت بانك مرکزی ایران جمع

 .   است بدست آمده  62به نرخ ارز شرکای تجاری و شاخص قیمت از پایگاه اطالعات اقتصادی بانك جهانی 
از کانال اتخاذ    های تجارت دوجانبه کشورهاهزینهیكی از  (:  tarwنرخ تعرفه وزنی مورد عمل شرکای تجاری) 

نامناسب تعرفه سیاست  از شاخص های  این  ای فیمابین کشورها است. یكی  های جایگزین برای نشان دادن 
اخص مذکور در واقع میانگین وزنی ش.  (( 2015)63باشد)جنس و قانونموضوع، استفاده از نرخ تعرفه وزنی می

باشد. اطالعات مذکور از پایگاه اطالعات اقتصادی شرکای تجاری کاالهای صنعتی می   64نرخ تعرفه بكار رفته 
  است.آوری شده و تجاری بانك جهانی جمع 

اندازه اقتصادی  برگن، جریان تجارت دوجانبه رابطه مستقیم با  در مدل جاذبه اولیه تین   (:  gdpc) اندازه اقتصاد
ارزش تولید ناخالص داخلی بر حسب  متغیر    شریك تجاری دارد. در این مدل برای نشان دادن اندازه اقتصاد از

هر یك از شرکای تجاری از پایگاه اطالعات اقتصادی و تجاری بانك    652011قدرت خرید به قیمت ثابت  
 .  (( 2003)66)اندرسون و ون وینكوپاست آوری شدهجهانی جمع

 

 تخمین مدل   
 متقابل ایران نرخ ارز  حقیقیتحلیل توصیفی رابطه صادرات صنعتی و 

  1996-2016های  طی سال اش  شرکای صادراتی    ازایبه صادرات صنعتی ایران  ارزش  روند متوسط    1نمودار  
محسوسی   اش بطورکند. براساس این نمودار، متوسط ارزش صادرات صنعتی ایران  به شرکای تجاریارایه می 

هر کشور از رقم  ازای صادرات به ارزش ایم. متوسط است و شاهد رونق در صنایع صادراتی بوده افزایش یافته 
نكته مهم  برابر شد.    17رسید که نزدیك به    2016میلیون دالر در سال    183به    1996میلیون دالر در سال    11

شیمی و صنایع پاالیشی رشد باالیی را  بخش صادرات صنعتی با ورود محصوالت پترو  2003اینكه از سال  
 122کشور به    87ضمن اینكه تعداد شرکای صادراتی از  است.  تجربه کرده و این روند بطر مستمر افزایش یافته 

یافته   کشور پیشگفته،  افزایش  دوره  چین)  5است. طی  متحده عربی)  24.2کشور   درصد(،  13درصد(،امارات 

 
62 www.worldbank.org\wdi2018 
63 Genç. M , Law. D(2015),   
64 Tariff rate, applied, weighted mean, manufactured products (%) 
65 GDP, PPP (constant 2011 international $) 
66 Anderson, J. E., & van Wincoop, E. (2003 ) 

j کشور 
جمع آوری  ایران  مرکزی  بانک  سایت  وب  از  ایران  آزاد  ارز  نرخ  به  مربوط  اطالعات 
اطالعات  پایگاه  از  قیمت  شاخص  و  تجاری  شرکای  ارز  نرخ  به  مربوط  اطالعات  شده است. 

اقتصادی بانک جهانی1 به دست آمده  است.  

کشورها  نرخ تعرفه وزنی مورد عمل شرکای تجاری)tarw(: یکی از هزینه های تجارت دوجانبه 

شاخص های  از  یکی  است.  کشورها  فیمابین  تعرفه ای  نامناسب  سیاست های  اتخاذ  کانال  از 
الو2(.  و  می باشد)جنس  وزنی  تعرفه  نرخ  از  استفاده  موضوع،  این  دادن  نشان  برای  جایگزین 
صنعتی  کاالهای  تجاری  شرکای  رفته3  به کار  تعرفه  نرخ  وزنی  میانگین  واقع  در  مذکور   شاخص 
جمع آوری  جهانی  بانک  تجاری  و  اقتصادی  اطالعات  پایگاه  از  مذکور  اطالعات  می باشد. 

شده است. 

رابطــه  دوجانبــه  تجــارت  جریــان  تین برگــن،  اولیــه  جاذبــه  مــدل  در    :)gdpc(اقتصــاد انــدازه 

انــدازه  نشــان دادن  بــرای  مــدل  ایــن  اقتصــادی شــریک تجــاری دارد. در  انــدازه  بــا  مســتقیم 
اقتصــاد از متغیــر ارزش تولیــد ناخالــص داخلــی بــر حســب قــدرت خریــد بــه قیمــت ثابــت 42011 
هــر یــک از شــرکای تجــاری از پایــگاه اطالعــات اقتصــادی و تجــاری بانــک جهانــی جمــع آوری 

شده اســت.

3-1. تخمین مدل  

خ ارز  حقیقی متقابل ایران تحلیل توصیفی رابطه صادرات صنعتی و نر

طـی  صادراتـی اش  شـرکای  بـه ازای   ایـران  صنعتـی  صـادرات  ارزش  متوسـط  ونـد  ر  )1( نمـودار 
سـال های 2016-1996 ارائـه می کنـد. براسـاس این نمودار، متوسـط ارزش صـادرات صنعتی ایران  

1. www.worldbank.org\wdi 2018.
2. Genç. M , Law. D(2015).  
3. Tariff rate, applied, weighted mean, manufactured products (%).
4. GDP, PPP (constant 2011 international $).
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ونـق در صنایـع صادراتـی  بـه شـرکای تجـاری اش به طـور محسوسـی افزایـش یافته اسـت و شـاهد ر
کشـور از رقـم 11 میلیـون دالر در سـال 1996 به 183  بوده ایـم. متوسـط ارزش صـادرات بـه ازای هـر 
که نزدیک به 17 برابر شـد. نکته مهم اینکه از سـال 2003 بخش  میلیون دالر در سـال 2016 رسـید 
کرده و  ود محصـوالت پتروشـیمی و صنایـع پاالیشـی رشـد باالیـی را تجربـه  صـادرات صنعتـی بـا ور
کشـور  ونـد به طـور مسـتمر افزایـش یافته اسـت. ضمـن اینکـه تعـداد شـرکای صادراتـی از 87  ایـن ر
کشـور چیـن)24.2 درصد(،امـارات  کشـور افزایـش یافته اسـت. طـی دوره پیشـگفته، پنـج  بـه 122 
و  درصـد(   5.8( ترکیـه  افغانسـتان)درصد(،  درصـد(،  هنـد)11.6  درصـد(،  عربـی)13  متحـده 
عـراق)4.5 درصـد( نزدیـک بـه 66 درصـد از صـادرات صنعتـی را بـه خـود اختصـاص داده انـد1.  

15 
 

درصد از صادرات   66درصد( نزدیك به    4.5درصد( و عرا )  5.8ترکیه )  افغانستان)درصد( ،  درصد(،  11.6هند)
 .    67اند صنعتی را به خود اختصاص داده 
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های طی سال را  به ازای هر کشور  اش  ایران در تجارت با شرکای صادراتی  نرخ ارزحقیقی  متوسط  روند   2نمودار
اش صادراتیدر تجارت با شرکای  ایران    نرخ ارز  حقیقیمتوسط  کند. براساس این نمودار،  ارایه می  2016-1995

ت.در  اسبه بعد روند افزایش داشته   2010ثبات نسبی را تجربه کرده ولی از سال    طوالنی   طی یك مقطع زمانی
  2275ده و بطور متوسط  ثبات نسبی برخوردار بواز یك     نرخ ارز  حقیقیمتوسط   1995-2010های  طول سال 
. در  واحد رسید 25000و به مرز   است نرخ مذکور افزایش دوبرابری  داشته  2010است. اما از سال واحد بوده

در حالیكه  شد برابر 6اش بیش از ایران در تجارت با شرکای صادراتی نرخ ارزحقیقیطول دوره مورد بررسی 
 برابر شد.  17میزان صادرات صنعتی بیش از 
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روند  متوسط ارزش صادرات صنعتی ایران  به  ازای شرکای 1نموار 
( میلیون دالر)تجاری اش

صادرات

ماخذ: محاسبات محقق

 نمودار 1. روند متوسط ارزش صادرات صنعتی ایران به ازای شرکای تجاری اش 
)میلیون دالر(

ونــد متوســط نــرخ ارزحقیقــی ایــران در تجــارت بــا شــرکای صادراتــی اش بــه ازای  نمــودار )2( ر
کشــور را طــی ســال های 2016-1995 ارائــه می کنــد. براســاس ایــن نمــودار، متوســط نــرخ ارز   هــر 
حقیقــی ایــران در تجــارت بــا شــرکای صادراتــی اش طــی یــک مقطــع زمانــی طوالنــی ثبــات نســبی 

-1375 سال های  .ج.ایران  گمرک  واردات  و  صادرات  خام  اطالعات  از  مستخرج  آماری  نتایج  محقق،  محاسبات   .1
.)2016-1395(1395
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ونــد افزایــش داشته اســت. در طــول ســال های 2010- کــرده ولــی از ســال 2010 بــه بعــد ر را تجربــه 
1995 متوســط نــرخ ارز  حقیقــی  از یــک ثبــات نســبی برخــوردار بــوده و به طــور متوســط 2275 
واحــد بوده اســت. امــا از ســال 2010 نــرخ مذکــور افزایــش شــش برابــری داشــته  اســت و بــه مــرز 
25000 واحــد رســید. در طــول دوره مــورد بررســی نــرخ ارز حقیقــی ایــران در تجــارت بــا شــرکای 
صادراتــی اش بیــش از شــش برابــر شــد در حالیکــه میــزان صــادرات صنعتــی بیــش از 17 برابــر 

شــد. 
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های ایران در تجارت با هر یك از کشورها طی سال  نرخ ارزحقیقیرابطه بین صادرات صنعتی و  3نمودار
دهد. محور افقی لگاریتم ارزش صادرات صنعتی   مشاهده هست نشان می 2281مورد بررسی که شامل تعداد 

. دهدنشان می را اش ایران در تجارت با شرکای صادراتی  نرخ ارزحقیقیو محور عمودی لگاریتم ارزش 
باشد که ضریب همبستگی بین دو متغیر دو متغیر مستقیم و با شیب کم میبراساس این نمودار، رابطه بین 

باشد.  می 0.11نزدیك به 
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ماخذ: محاسبات محقق

کشور نمودار 2. متوسط نرخ ارز حقیقی ایران در تجارت با شرکای صادرتی اش به ازای هر 

ــک از  ــر ی ــا ه ــارت ب ــران در تج ــی ای ــرخ ارز حقیق ــی و ن ــادرات صنعت ــن ص ــه بی ــودار )3( رابط نم
کــه شــامل تعــداد 2281 مشــاهده هســت نشــان می دهــد.  کشــورها طــی ســال های مــورد بررســی را 
یتــم ارزش نــرخ ارزحقیقــی  یتــم ارزش صــادرات صنعتــی  و محــور عمــودی لگار محــور افقــی لگار
ایــران در تجــارت بــا شــرکای صادراتــی اش را نشــان می دهــد. براســاس ایــن نمــودار، رابطــه بیــن 
کــه ضریــب همبســتگی بیــن دو متغیــر نزدیــک بــه  کــم می باشــد  دو متغیــر مســتقیم و بــا شــیب 

می باشــد.   0.11
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نمودار 3. رابطه صادرات صنعتی و نرخ ارز حقیقی ایران در تجارت با شرکای تجاری اش

3-2. آزمون آماری و تخمین ضرایب مدل

با دسترسی  به ترکیبی از »اطالعات سری زمانی«و»داده های مقطعی« ایران با شرکای تجاری اش 
قابل  از شرط های الزم جهت  تابلویی می باشد1. یکی  وش داده های  به ر تخمین ضرایب مدل 
ایستایی  مقاله،  این  در  دلیل،  این  به  است.  آنها  ایستایی  شرط  تخمین ها  نتایج  بودن  اعتماد 
نتایج  گرفته است.  قرار  بررسی  مورد  و شین  پسران  ایم،  و  لین  لوین،  آزمون  از  استفاده  با  متغیرها 
این آزمون در جدول )1( ارائه شده  است. بر اساس نتایج این جدول   و سطوح احتمال محاسبه 

کلیه متغیرها مانا هستند.  که در سطح یک درصد  شده، نتیجه می گیریم 
تعمیم یافته  معمول  مربعات  حداقل  و  ثابت  اثرات  روش  از  مدل،  تخمین  برای  مقاله  این  در 
لیمر و   F آماره  از طریق  آزمون صحت ادغام  ابتدا   FGLS )FGLS2( استفاده شده است. به روش 
آزمون نوع ادغام)آماره هاسمن( انجام می گیرد.ضمن اینکه در این روش برای بررسی خودهمبستگی 

و واریانس ناهمسانی به ترتیب از آماره  وولدریچ )2002( و والد اصالح شده3  انجام شده  است. 
وش حداقل مربعات  جدول )2(، نتایج برآورد عوامل تعیین کننده صادرات صنعتی ایران به ر
تعمیم یافته )FGLS( را ارائه می کند. با توجه به آماره F لیمر )F)3,1229(= 29(، فرضیه مبنی بر 

1. Baltagi, 1995.
2. Feasible Generalized Least Squares (FGLS).
3. Wald Test.
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گرفته است. همچنین بر اساس  وی دوره زمانی مورد بررسی مورد تایید آماری قرار  درستی ادغام ر
آماره هاسمن )chi2)3(=7( ، فرضیه صفر)H0(مبنی بر صفر بودن تمامی متغیر های دامی خاص 

زمان در سطح 10 درصد تایید شده است لذا مدل با اثرات ثابت انتخاب شده است.

جدول 1. نتایج آزمون مانایی متغیرهای مدل آزمون سطح متغیر

ltarw lgdpc lem lex

-25.4
)0.000(

-35.5
)0.000(

-25.4
)0.000(

-34
)0.000(

)llc( لوین، لین و چو

-20.2
)0.000(

-31.9
)0.000(

22.8-
)0.000(

30.2-
)0.000(

ایم-پسران و شین

901.3
)0.000(

1293.2
)0.000(

935
)0.000(

1251.8
)0.000(

)ADF(دیکی-فولر تعمیم یافته

1056.9
)0.000(

1566.3
)0.000(

1025.7
)0.000(

1545.5
)0.000(

)PP(فیلیپس پرون

از  مطالعه  مورد  داده های  در  واریانس  ناهمسانی  و  همبستگی  خود  بررسی  برای  همچنین 
شده  اصالح  والد  آزمون  دو  کای  مقادیر  به  توجه  با  شده است.  استفاده  والد  و  وولدریج  آماره 
)chi2)124(= 1910( در جدول مورد نظر، مدل با اثرات ثابت دارای ناهمسانی واریانس است. 
اقدام  آنها  رفع  به  مرحله  دو  در  که  استفاده می شود    FGLSوش از ر آنها  رفع  برای  به این ترتیب 
کای دو آزمون های والد نیز نشان دهنده خوبی و معتبر بودن برازش از طریق مدل  می شود. آماره 

FGLS است.

 جدول2 . نتایج  آزمون تعیین روش تخمین 

سطع معناداری)p-value(ضرایب آماره آزمون

F0.000)3,1229(=29درستی ادغام )F -لیمر(

Chi20.08)3(=7نوع ادغام )آزمون هاسمن(

Chi20.000)124(= 1910آماره آزمون ناهمسانی واریانس )آزمون والد اصالح شده(

ماخذ: یافته های تحقیق،  *** در سطح 99 درصد و ** درصد 95  درصد. 
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وش FGLS  را ارائه می کند. بر اساس این جدول،  جدول )3( نتایج حاصل از تخمین مدل به ر
درصد  یک  سطح  در  و  مثبت  انتظار  مورد  عالمت  دارای   )lem(ارزحقیقی نرخ  متغییر  ضریب 
در  ایران  ارزحقیقی  نرخ  در  افزایش  درصد  یک  با  به این ترتیب  می باشد.   0.22 مثبت  و  معنادار 
افزایش می یابد. ضریب  ارزش صادرات صنعتی 0.22 درصد   ، با شرکای صادراتی اش  تجارت 
مذکور نشان می دهد  تغییرات ارزش صادرات صنعتی نسبت به تغییرات نرخ ارزحقیقی دوجانبه 
بلندمدت،  در  ارزحقیقی  نرخ  افزایش  کشش(.  کم  دارد) کمتری  حساسیت  تجاری  شرکای  با 
ایران، درصد  باالیی  اینکه در  کمی دارد. نخست  تاثیر مثبت  بر صادرات صنعتی  به دو دلیل 
معدن  و  صنعت  بخش  کار  و  کسب  لوازم  و  آالت  ماشین  در  ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل  از 
به 54 درصد  نزدیک  واردات است. طی سال های 1391-1375، درصد مذکور  از محل  کشور 
به  نزدیک  همچنین  رسید1.  نیز  درصد   60 از  بیش  به  سال ها)1391(  از  برخی  در  رقم  این  بود. 
افزایش  کاالهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد. لذا  را  کشور  کل واردات  از  80 درصد 
کاالها می شود و فرایند جایگزینی نسل های قدیمی تر  نرخ ارزحقیقی موجب افزایش قیمت این 
کند شدن رشد  کرد و در نهایت موجب  کند خواهد  ماشین آالت و تجهیزات و نوسازی صنایع را 
بهره وری در بخش صنعت خواهد شد و تاثیر افزایش نرخ ارز حقیقی بر صادرات را تا حدودی 
کاهش فشارهای رقابتی در بازارهای  خنثی می کند. دوم اینکه افزایش  نرخ ارز حقیقی موجب 
داخلی  شرکت های  برای  شده  ایجاد  انحصار  قدرت  و  امن  بازار  می شود.  خارجی  و  داخلی 
برای ایشان انگیزه چندانی جهت سرمایه گذاری بیشتر در زمینه فناوری نخواهد داشت. پیامد 
کاهش چشمگیری در برخی  که بهره وری سرمایه ممکن است  قهری این وضعیت نیز آن است 

از بخش های صادراتی داشته باشد2. 
انتظار  مورد  عالمت  دارای   )lgdpc( ایران  صادراتی  شرکای  اقتصاد  اندازه  متغیر  ضریب 
متغیر صادرات صنعتی  بر  آن  اثر گذاری  میزان  و  معنادار می باشد  و در سطح یک درصد  مثبت 
اقتصادی   رشد  درصد   یک  افزایش  با  متوسط  به طور  می باشد.  واحد    3.8 میزان  به  و  قوی 
دالیل  از  یکی  می یابد.  افزایش  درصد   3.8 صنعتی  صادرات  ارزش  ایران،  صادراتی  شرکای 

1.  بانک مرکزی ایران )1397(.
کل عوامل تولید 2/8 درصد  است. این رقم  کالن برنامه ششم توسعه،  رسیدن به نرخ رشد ساالنه  بهره وری  2. یکی از اهداف 
برای بخش صنعت 4/5درصد می باشد. لذا بدون توسعه قابلیت های داخلی )مهارت، سرمایه، و فن آوری( و نیز آزادسازی 

کاالهای صنعتی  ممکن نیست.  رژیم های تجارت و سرمایه گذاری ورود به دنیای رقابت پذیری در عرصه 
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باالی  سهم  تجاری،  شرکای  اقتصادی  رشد  نرخ  به  صنعتی  صادرات  حساسیت  بودن  باال 
از  درصد   82 به  نزدیک   1395 سال  در  است.  کشور  صادراتی  ترکیب  در  واسطه ای  کاالهای 
قرار  اقالم  این  ویژگی های  از  می دهد1.  تشکیل  واسطه ای  اولیه  مواد  را  غیر نفتی  صادرات  اقالم 

گرفتن در جریان تولید شرکای صادراتی است. 
یکی دیگر از متغیرهای تاثیر گذار بر صادرات صنعتی ایران موانع تعرفه ای شرکای صادراتی 
معتبر  درصد  یک  آماری  معناداری  سطح  در   )ltarw(تعرفه نرخ  شاخص  متغیر  ضریب  است. 
در  افزایش یک درصد  با  متوسط  به طور  این  ترتیب  به  0.39 می باشد.  منفی  به  نزدیک  و  بوده 
کاهش  کشورها 0.39 درصد  این  به  ایران  میزان صادرات صنعتی  تعرفه شرکای صادراتی،  نرخ 

می یابد. 

جدول 3. نتایج تخمین مدل عوامل موثر بر صادرات صنعتی ایران)lex(  به حداقل مربعات 
تعمیم یافته

ضرایب و آمارهنام متغیر

عرض از مبداء
20.3

)0.000(

lem
0.22

)0.000(***

Lgdpc3.8

)0.000(***

ltarw
-0.39

)0.000( 

آماره خوبی برازش به روش FGLS )آزمون والد(
598664

)0.000(***

1356تعداد مشاهدات
ماخذ: یافته های تحقیق، ارقام داخل پرانتز سطح معناداری را نشان می دهد.

1. وزارت صنعت،معدن و تجارت)1396(،  
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نتیجه گیری و پیشنهادات 

مطالعه . 1 این  نتایج  داخلی:  تورم  مدیریت  سیاست  و  ملی  پول  تضعیف  سیاست  انسجام 
متقابل  صنعتی  صادرات  و  حقیقی  ارز  نرخ  تغییرات  مستقیم   و  مثبت  رابطه  نشان دهنده 
ایران است. به این تریتب با افزایش نرخ ارز حقیقی میزان صادرات متقابل ایران با شرکای 
اصلی افزایش می یابد. لذا سیاست تعدیل نرخ ارز با توجه به اختالف نرخ تورم داخلی و 
نرخ تورم شرکای تجاری می تواند محرکی برای رشد صادرات باشد. این به آن معنا است 
خصوصی  بخش  ود  ور مشوق  و  ملی  پول  تضعیف  سیاست  تاثیر گذاری  جهت  دولت  که 
و  ارزی  هدفمند  انگیزه های  از  مجموعه ای  از  استفاده  ضمن  صنعتی،  صادرات  فرآیند  به 
پولی، نیازمند هماهنگی و انسجام نهادهای پولی، ارزی و بانکی و ایجاد و حفظ رقابت 

با شرکای منطقه ای است. 
که . 2 این مطلب است  نوید  وبه رشد: مطالعه حاضر،  ر با شرکای  تقویت دیپلماسی تجاری 

صنعتی  محصوالت  صادرات  بر  نیرومندی  تاثیر  تجاری،  شرکای  اقتصادی  شرایط  برخی 
که از لحاظ اقتصادی شرکای  دارند. همچنین برای  بخش صادراتی ما  بسیار مهم است 
تقاضای  رشد  مزایای  از  بتوانند  ما   تا صنایع صادراتی  کنند  تجربه  را  باالیی  رشد  تجاری 
که سیاست های  گرفت  صنایع شرکای تجاری برخوردار شوند. به این ترتیب می توان نتیجه 
صنایع  محصوالت  رشد  تعیین کننده   عوامل  از  یکی  گرچه  ا واقعی،  ارز  نرخ  کننده  تقویت 
تقویت  است.  تجاری  شرکای  اقتصادی  رشد  مهم تر،  محرک  لیکن  است،  صادراتی 
که رشد اقتصادی باالیی دارند می تواند به تاثیرگذاری  دیپلماسی تجاری با شرکای اصلی 
کمک نماید.  سیاست تضعیف پول ملی برای مشارکت صادراتی بیشتر بخش خصوصی 

ترین . 3 تعمیق همکاری های منطقه در قالب ترتیبات منطقه ای در میان شرکای تجاری با باال
که یکی از عوامل موثر بر صادرات، موانع تعرفه ای  گویای این واقعیت است  نرخ تعرفه:نتایج 
و  ایران عضو سازمان تجارت جهانی  نمی باشد  اینکه  به  با عنایت  وارداتی است.  شرکای 
احتمالی   افزایش  گونه  هر   ، منطقه دارد  تجاری  ترتیبات  در  هم  کم رنگی  حضور  همچنین 
موانع تعرفه ای شرکای صادرات صنعتی ایران می تواند یک عامل برونزا و تهدید کننده برای 
و  توسعه  برای   تالش  باشد.  صادراتی  هدف  بازار  در  صادراتی  صنایع  بلندمدت  حضور 
از  احتمالی  تهدیدات  کاهش  راستای  در  تجاری  جانبه  چند  یا  دو  همکاری های  تقویت 
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بدین  دارد.  اهمیت  ونق صادرات صنعتی   ر برای  تجاری  تعرفه ای شرکای  افزایش   محل 
به  دستیابی  برای  کشور  تجاری  سیاست  در  اصلی  جهت گیری  و  محورها  از  یکی  ترتیب 
صادرات صنعتی پایدار، مشارکت فعاالنه ایران در ترتیبات منطقه ای دو و چند جانبه است. 
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