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Abstract 
The diversification of export commodities and the decentralization on the export 
of several limited products have reduced the country's foreign exchange earnings 
effect in global political and economic fluctuations, and this is why this issue is of 
particular importance. The main of this study is to examine the relationship 
between the diversification of industrial export goods and the volatility of foreign 
exchange earnings in Iran`s industry sector. For this purpose, seasonal data from 
2002-2 to 2018-3 and using the NARDL method to determine the Rocket-Feather 
effect of diversification and concentration in industrial export have been used, 
and for the purpose of examining export diversification, the Hierarchical Index 
and Till Index have been used. The results confirm the asymmetric effects of 
diversification and concentration on instability of exchange earnings industry in 
the short and long run, so that in both models, diversity has less impact on the 
focus of industrial exports, so the diversification of export-oriented industrial 
goods has slowly stabilized foreign exchange earnings. While the concentration 
of export industrial goods has been strongly caused by the instability of exchange 
earnings. Also, the impact of global income on the instability of the industrial 
exchange earnings has been negatively achieved, thereby contributing to the 
stability of exchange earnings, while the instability of the real exchange rate, 
inflation rate is positive and instability have intensified. Also, the impact of 
investment in the industrial sector was negative but insignificant. 

Keywords: 
 Export diversification, 
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Extended Abstract 
Export diversification has always been of 
interest to economists, and it means 
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increasing the number of export goods 
and reducing dependence on a foreign 
exchange source. The concept of diversity 
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is the opposite of the concept of 
concentration and includes two basic 
dimensions, namely the relatively large 
number of goods exported and the 
distribution of almost equal share of goods 
in the country's total exports1. Increasing 

the number of exported goods, while 
increasing the country's revenue and a 
positive impact on the trade balance, can 
strengthen the national currency and 
stabilize the exchange earning`s revenue. 
The reason is that dependence on an 
export commodity can cause income 
fluctuations in terms of both changes in 
commodity prices and exports. On the 
other hand, empirical evidence and 
studies show that the effects of 
diversification and concentration of 
export goods can have different effects on 
income volatility.  

A study of the movement of leading 
countries influencing the global economy 
in the field of trade, shows an increasing 
share of industrial exports of total exports. 
Therefore, the role of export of industrial 
goods on the one hand and attention to 
the policy of expanding foreign trade and 
export development on the other hand, 
has found a special place. The 
development of the industrial sector can 
be profitable for other sectors of the 
economy, because the service and 
agriculture sectors are closely related to 
the industry sector2. 

The positive and negative effects of the 
concentration of export goods are 

 
1 Gozgor, G, Can, M.2014 
2 Carlos, A. Demetrio, C. Edgar, G. 2020 

different, so the concentration of export 
goods with intensity such as rocket and 
the diversification of export goods with a 
mild effect such as feather on the stability 
of income are effective. To determine the 
effects of diversity and concentration of 
industrial exports, we calculate the 
Herfendall index and the Theil index for 
the industrial sector and estimate the two 
models based on seasonal statistics in the 
period 1381-1387 by using the NARDL 
method. In order to find the index of 
export instability and due to lack of data, 
we have used the absolute value of the 
deviation of export earnings from the 
average and its division by the amount of 
earnings as a measure of instability3. 

Based on the obtained results, it can be 
seen that foreign income has a negative 
effect and exchange rate fluctuations and 
inflation rate have a positive effect on the 
instability of industrial income and 
income. Therefore, the increase in foreign 
income has reduced instability and the 
increase in exchange rate fluctuations and 
the general level of prices has increased 
the instability of industrial income in both 
models. Therefore, diversity and 
concentration had asymmetric effects on 
the instability of monetary and industrial 
income, and in both models, diversity had 
less effect than the concentration of 
goods, exports and industry. This means 
that the diversification of industrial-
exported goods has slowly stabilized 
revenue, while the concentration of 
industrial-exported goods has severely 

3 Fakhraee, E. Ahmadi, H. 2011 
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destabilized revenue. Based on the short-
term results, it is observed that in each 
period, approximately 20% of the 
imbalance is eliminated, so the movement 
towards equilibrium is slow. 

It seems that the lack of long-term 
planning, diversion of payment facilities to 
the industrial sector and also the lack of 
attention to infrastructure can be the main 
reasons for the non-significant impact of 
investment. Also, price fluctuations and 
changes in the general level of prices due 
to creating risks and worries for investors 
and producers on the one hand and 
reducing the planning time horizon on the 
other hand, cause fluctuations in 
production and exports and income 
fluctuations. Therefore, it is suggested 
that the government, considering the 
production infrastructure and strict 
supervision of the facilities granted in the 
industrial sector, while encouraging 
investors and industrial enterprises, in 
order to diversify export goods through 
the channel of creating equal 
opportunities for people in society. They 
should take steps to prevent the industry 
from concentrating in order to reduce 
income volatility. 

Funding 
There is no funding support. 

Authors’ Contribution 
Authors contributed equally to the 
conceptualization and writing of the article. 
All of the authors approved the content of 
the manuscript and agreed on all aspects of 
the work 

Conflict of Interest 
Authors declared no conflict of interest. 

Acknowledgments 
We are grateful to all the persons for 
scientific consulting in this paper. 



 

87 

 . ۱۰۶تا   ۸۴ صفحات .۱۳۹۹ زمستان و پاییز . ۳۰ شماره .۱۵ دوره

 

 

کالن  اقتصاد پژوهشنامه  
Macroeconomics Research Letter 

 ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران آثار نامتقارن تنوع صادرات صنعتی بر بی. هومن نصیری و مسعود نونژاد 

 می عل

 بخش  ارزی  درآمد  ثباتیبی  بر  صنعتی  صادرات  تنوع  نامتقارن  آثار
 ایران   صنعت
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 چکیده
ثباتی درآمدارزی  کاالهای صادراتی صنعتی بر بی  بخشیبررسی رابطه تنوعین مطالعه  هدف اصلی ا

و با توجه به اثر    ۱۳۹۷-۲تا    ۱۳۸۱-۱های فصلی  باشد. بدین منظور از داده بخش صنعت ایران می
تنوع و تمرکز صادرات صنعتی و جهت   نامتقارنجهت بررسی اثرات    NARDLپر از روش  -موشک

است. نتایج حاکی  ص تیل استفاده شدههریشمن و شاخبررسی تنوع صادراتی از شاخص هرفندال
باشد، بدین  مدت و بلندمدت میاز تایید اثرات نامتقارن تمرکز و تنوع بر ثبات درآمدارزی در کوتاه

-کاالهای صادراتی صنعتی بودهدر هر دو مدل تنوع دارای تاثیر کمتری نسبت به تمرکز  صورت که  
 که درحالی   اندشده  ارزی   درآمد  ثبات آرامی موجب  صادراتی به    صنعتی  کاالهای  سازیاست. لذا متنوع

تاثیر  نداهگردید  ارزی  درآمد  ثباتیبی  موجب  شدت  به   صادراتی  صنعتی   کاالهای  تمرکز . همچنین 
ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت، منفی بدست آمده و موجب ثبات درآمد ارزی  درآمد جهانی بر بی

درحالی می بیگردد،  اثر  اکه  حقیقی  نرخ  بیثباتی  و  بوده  مثبت  تورم  نرخ  و  تشدید رز  را  ثباتی 
 است.گذاری در بخش صنعت منفی اما معنادار نبوده است. همچنین تاثیر سرمایه کرده

 

 کلیدواژه ها: 
صادرات، درآمدارزی،  تنوع 

-صنعتی، الگویکاالهایصادرات
-خودگرسیون با وقفهغیرخطی
 توزیعی.

 
 :طبقه بندی

 L25 , F31 , O25 

 مقدمه ١
سازی صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان متنوع

بوده و منظور از آن افزایش تعداد کاالهای صادراتی 
می ارزی  منبع  یک  به  وابستگی  کاهش  باشد.  و 

 
 نونژاد  مسعود: نویسنده مسئول* 

  شیراز، واحد مدیریت، و اقتصاد دانشکده اقتصاد، گروه آدرس:
 ایران  شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه

  m.nonezhad@yahoo.com ایمیل:
 -  تلفن:

 

 بعد دو تمرکز بوده و مفهوم عکس به تنوع مفهوم
ً  تعداد اساسی،  و شده صادر کاالهاي زیاد نسبتا

کل صادرات کشور   در  کاالها سهم  برابر   توزیع تقریبا
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کنمی شامل را و  (گزگور  و  ۲۰۱۶،  ١شود  ابراهیمی   .(
های ناشی از  ) معتقدند وجود صرفه۱۳۹۳همکاران (

هم  و  برخی  مقیاس  بودن  تقسیم  غیرقابل  و  مکانی 
عدم وضعیت  وجود  و  برای  صنایع  اطمینان 

مانده، موجب ها در برخی مناطق عقبگذاریسرمایه
خواهدتم صنعت  موارد رکز  برخی  در  حتی  شد. 

گیری تمرکز صنایع در  عملکرد خود بازار موجب شکل
گردد همچنین به حداقل رسانیدن  برخی شهرها می

تمرکز   ایجاد  جهت  عاملی  نیز  نقل  و  حمل  هزینه 
(می همکاران  و  راسخی  باشد.  مطرح  ۱۳۹۴تواند   (

به   ارز  ورود  موجب  خدمات  و  کاال  صادرات  کردند: 
گردد اما چنانچه صاردات همراه با ریسک  شور میک

بیمه و  مالی  خدمات  و  وجود باشد  مناسبی  ای 
باشد، توسعه صادرات تحت تاثیر قرارگرفته  نداشته

بی شاهد  خواهیمو  درآمدارزی  در    ثباتی  بود. 
از  توسعه صورتیکه درآمد ارزی کشور درحال ، ناشی 

درآمد  نباشد،  غالب  زیرزمینی،  منابع  صادرات 
می غیرنفتی  ثبات صادرات  در  را  مهمی  نقش  تواند 

پایدار   توسعه  و  و تضمینی جهت رشد  ارزی  درآمد 
این در  اما  نماید.  ایفا  بلندمدت  در  گونه  اقتصادی 

محصولی،   تک  و  وابسته  ساختار  دلیل  به  کشورها 
دراتی، تخصص  پایین بودن کشش قیمتی کاالی صا

تعداد   تولید  و  در  باالی صادرات  تمرکز  و  کاال  اندک 
های تجاری به لحاظ تعداد و حجم محدود بودن طرف

باالی   تمرکز  دارای  عمدتا  کشورها  این  صادرات، 
بروز   صورت  در  و  بوده  نوسانات  صادراتی  و  شوک 

قیمت منجر به ایجاد حساسیت در بخش صادراتی  
م  تک  واسطه  به  و  شده  بودن  کشور  حصولی 

اقتصاد کل  نوسانات    حتت   صادرات،  و  تأثیر شوک 
قرار  و نوسانات درآمد ارزی قیمت محصول صادراتی 

ثباتی درآمد ارزی خواهد  و به تبع موجب بی  گیردمی
 ).  ۱۳۹۰شد (فخرایی، 

صادراتمتنوع که    سازی  کشورهایی  در 
عامل   عنوان  به  هستند،  طبیعی  منابع  صادرکننده 

عمل نموده و   های خارجیقابل شوکگیر در مضربه
در صورتیکه  شود.  موجب تثبیت رشد اقتصادی می

با    تنوع گوناگون    تولید صادرات  در  کاالهای  و 
همراه باشد، موجب بهبود د  صاهای مختلف اقتبخش

نوسانات درآمدهای    رابطه مبادله از یکسو و کاهش
میصادراتی   دیگر  سوی  فکاری  از  و  (محمدی  گردد 

مطرح نمودند گرچه    )۲۰۱۷ین و همکاران (). السک ۹۴
وفور منابع طبیعی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی  

اما صادرات متمرکز محصول کاهش    گردد میکشور  
اقتصادی کشور   به همراه  نرخ رشد  را  بلندمدت  در 

وابستگی شدید به درآمد    داشت و این جریانخواهد
را موجب شده   حاصل از صادرات کاالی خاص  ارزی

ارزی  وابستگی  ه  ک صادرات  درآمدهای  به  کشور 
می خاص    یمحصول موجی  شرایط  را  این  در  گردد. 

کشور    پذیرآسیب  ضمن  جهانیشدن  مبادالت   ،در 
 شد.خواهدتهدید نیز امنیت اقتصادی کشور 

دوره در  ایران  دلیل  صادرات  به  مطالعه  مورد  ی 
و...   منطقه  در  جنگ  وقوع  احتمال  و  تحریم  بروز 

داشتهنوسانات جد  در شکل    ی  و  -۱و  به  -۱الف  ب 
دیده  ارز  نرخ  نوسانات  و  صادرات  رشد  ترتیب 

رشد  ٢شودمی دارای  ایران  گرچه  دوره  این  در   .
متوسط   اما  بوده  سالها  برخی  در  مطلوب  صادراتی 

است. نوسانات شدید رشد صادرات تقریبا صفر بوده
برای   را  نگرانی  این  درصدی  صفر  رشد  متوسط  و 

ریزا  سرمایهبرنامه  و  که ن  دارد  همراه  به  گذاران 
را   آرامی  و  مطمئن  تصویر  آینده  به  نسبت  نتوانند 

نرخ نوسانات  چنانچه  نمایند.  نظر  ترسیم  در  را  ارز 
گذاران، مناطق  یابیم که چگونه سرمایهبگیریم در می

پر ریسک را به لحاظ جغرافیایی شناسایی نموده و 
شود  دیده می کنند. با توجه به شکلآنجا را ترک می

که نوسانات رشد صادرات تقریبا با یک دوره وقفه و  
 اند. در جهت عکس نوسانات نرخ ارز رخ داده

 

 
1 Gozgor, G, Can, M. ها بر اساس آمار و اطالعات بانک مرکزی ایران. داده ٢ 
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 ایران   صادرات   رشد   و   صادرات :  الف - ١  شکل 

 

 ارز   نرخ   نوسانات   و   صادرات   رشد :  ب - ١  شکل 

 
 تحقیق   های   یافته :  منبع 

ایران  صادرات صنعتی  در ده سال گذشته سهم  
حدود   از  صعودی  روندی  سال    ٪۶در  با    ۸۳در 

رسیده است.   ۹۶در سال    ٪۲۶نوساناتی به بیش از  
رشد صادرات صنعتی ایران در اکثر سالها منفی بوده  
و دارای حرکت سینوسی و غیرقابل پیش بینی برای  

سرمایه اقتصاصنعتگران،  عرصه  فعاالن  و  د گذاران 
های گسترده و...  بروز تحریماست. اما به دلیل  بوده

شدیدی  افت  نیز  نفتی  صادرات  و  کل  صادرات 

است. لذا با وجود آنکه رقم مطلق مربوط به  داشته
صادرات صنعتی در برخی سالها رشد منفی داشته، 
در کل شاهد افزایش سهم صادرات کاالهای صنعتی  

  تی صرفا به صادرات صنعایم. لذا بهبود وضعیت  بوده
پیشرفت در تولید کاالهای صنعتی یا افزایش    واسطه

مرهون   آن  از  بخشی  و  نبوده  سهم  صادرات  افت 
که در شکل    و افول صادرات کل بودهصادرات نفتی  

 گردد. مالحظه می ۲
 صنعتی   صادرات   رشد   و   سهم :  ٢  شکل 

 
 تحقیق   های   یافته :  منبع 

 

و مثبت  صادراتی   اثرات  کاالهای  تمرکز  منفی 
بوده، لذا متمرکز شدن کاالهای صادارتی با  متفاوت  

ثباتی درآمدارزی  شدت و همچون موشک موجب بی
بخشی کاالهای صادراتی با تاثیری مالیم  شده و تنوع
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شده درآمدارزی  ثبات  موجب  پر  است.  همچون 
تکانه   بنابراین تفکیک  با  رو  پیش  مطالعه  های  در 

م و  صادراتی تنفی  مثبت  کاالهای  تمرکز  و  نوع 
 های توزیعی از روش خود رگرسیون با وقفه  ،صنعتی

سنجی    ١غیرخطی اقتصاد  ادبیات  در  تازگی  به  که 
می قرار  استفاده  مورد  و  مطرح شده  زمانی  -سری 

کوتاهاثر   ،گیرد بر  گذاری  ها  متغیر  بلندمدت  و  مدت 
ارزی   بهاشدهبررسی  ثبات درآمد  این مقاله  در    ند. 

منظور دستیابی به  هدف مورد نظر ابتدا نظریات و 
های تئوریک مرتبط با موضوع و سپس مطالعات  پایه

شده بررسی  روش پیشین  و  مدل  ادامه  در  است. 
نتیجه  آن  از  پس  و  گردیده  معرفی  و تحقیق  گیری 

 است.شدهپیشنهادات آورده 

 نظری مبانی ٢
ترین تئوریهای مطرح شده در زمینه توسعه  قدیمی

  تنوع   به   مربوط   مفاهیم اقتصادی و تجارت بین الملل  
اساسمی  صادرات بر  مطرح    نظریات  اولین  باشد. 

) ۱۸۱۷(  ٣) و ریکاردو۱۷۷۶(  ٢اسمیت  آدام  شده توسط
ی در تولید و صادرات با توجه به مزیت  گرایتخصص

گسترش صادرات  باشد و بسط و  مینسبی کشورها  
و   توليد  افزايش  مستمر  موجب  رشد  به  دستيابي 

طرفی  اقتصادي   از  و  کشور  داخل  به  در  دسترسي 
گردد  مي و طبیعتا ورود ارز به کشور  بازارهاي خارجي
امینی و    حرکتی   روند  بررسي.  )۱۳۹۷داران،  (امیری 

جهاني در زمینه    کشورهای پیشرو و اثرگذار بر اقتصاد
سهم  بیانگر  تجارت، افزون  روز   کاالهاي  افزایش 
  نقش   لذا  باشد،  ادراتی از کل صادرات ميص  صنعتي
یک طرف و از سوی دیگر  از   صنعتي  کاالهاي  صادرات

و توسعه    خارجیسياست گسترش تجارت  توجه به  
،  ٤جایگاه ویژهای یافته است (گزگور و کانصادرات  

بخش صنعت در دو سه قرن گذشته به دلیل    .)۲۰۱۶
نیروی اشتغال  در  فزاینده  بعضا نقش  و  کار 

ویژهارزش اهمیت  از  باال،  برخوردار شدهافزوده  -ای 
 

1 Non-Linear ARDL. 
2 Adam Smith. 
3 Ricardo. 
4 Gozgor, G, Can, M.  
5 Dan, S, Yang Y. 

یاو و  بیان می۲۰۱۷(  ٥است. سو  کنند که به مرور  ) 
کار سایر بخشها در  زمان بخش قابل توجهی از نیروی

بخش صنعت جذب شده که البته خود دارای معایب 
 اندباشد. در مطالعه خود نشان دادهو محاسنی می

در   اقتصادی  رشد  و  صنعت  بخش  رشد  میان  که 
کشورهای در حال توسعه چه در کوتاه مدت و چه 
نظر   از  دارد.  وجود  مثبت  رابطه  بلندمدت،  در 

ادگار و  دمیتریو  بخش    )۲۰۲۰(  ٦کارلوس،  توسعه 
می موجبصنعت    سایر   برای  سودآوری  تواند 

بخششود؛  اقتصاد    هایبخش و زیرا  خدمات  های 
رابطه دارند   کشاورزی  صنعت  بخش  با  .  تنگاتنگی 

بنابراین، توالی سه بخش الزامی است و در صورت  
زیرساخت سایر  بهبود  صنعت  بخش  تقویت  و  ها 

میبخش سطح  ها  در  را  خود  رقابتی  توان  توانند 
المللی افزایش دهند و این جریان در طول زمان  بین
  ۷۰در دهه    ٧تواند منتهی به صادرات گردد. باالسامی
مثبت صادراتدی  میال نقش  نقش  بر  بر  تأکید  با   ،

معتقد بودند    ه وتأکید نمود  ی بر رشد اقتصاد  صنعت
  در حال   هایی که توسط کشورهاییکی از استراتژی

تواند اتخاذ گردد می  توسعه  راهبرد  عنوان  به  توسعه 
صادرات  توسعه  طریق  از  شدن  صنعتی  استراتژی 

می دهه   .باشدصنعتی  اواخر  میالدی    ۷۰در 
ی صنعتی تنها  هاولید کاالعنوان نمود که ت  ٨یکائیلیم 

توان مازاد  بلکه می  ،به منظور مصرف داخلی نبوده
بینرا  آن   بازارهای  عرضه  در  به  .  دنموالمللی  ایران 

در   گرفتن  قرار  و  مناسب  طبیعی  جغرافیای  دلیل 
از موقعیت کم    ،مسیر تردد کاال  و نیزمیانه قاره آسیا  

از   تااست  این امر موجب شده  ونظیر برخوردار بوده  
منطقه   و   ایدیرباز  کاالها  فروش  و  خرید  جهت 

باشد خارجی  قابل    و  تجارت  پیشینه صنعتی  دارای 
در  باشد  یقبول ایران  مزیت  بر  عالوه  موضوع  این   .

تنوع کاالیی صادرات بر تنوع جغرافیایی صادرات نیز  
سازی  متنوعمنظور از    ٩ی فدرتأکید دارد. به عقیده

کاهش    ،صادرات و  کاالهای صادراتی  تعداد  افزایش 

6 Carlos, A. Demitrio, C. Edgar, G. 
7 Balassa, B. 
8 Michaely, M. 
9 Feder G. 
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 ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران آثار نامتقارن تنوع صادرات صنعتی بر بی. هومن نصیری و مسعود نونژاد 

ارزی درآمد  منبع  یک  تنها  به  و    باشدمی  وابستگی 
تقاضاهای    یدرمان از  ناشی  ریسک  کاهش  جهت 

خریداران  ناپایدار   سوی  جهت از  مهم  ابزاری  و 
از صادرات حاصل  دستیابی به درآمدهای ارزی پایدار  

ده  ١بیشپر است.   در  بار  مطرح    ۱۹۵۰ه  نخستین 
که راه  نمود  از  پایدار  یکی  توسعه  به  رسیدن  های 

راستای  اقتصادی   در  گذاری  تنوع  هدف  افزایش 
همکارانمی  صادراتیکاالهای   و  السکین   ٢باشد. 

که    )۲۰۱۷( کردند  درآمد  عنوان  به  شدید  وابستگی 
و افزایش تمرکز   حاصل از صادرات کاالی خاص ارزی 

اقتصاد شده و در این شرایط    پذیریموجب آسیب 
بایستی راستای    دولتمردان  به    بخشیتنوعدر 

بردار صادرات   کشور    ندگام  اقتصادی  امنیت  در  تا 
)  ۱۳۹۳عمران (به مخاطره نیفتد. آل  مبادالت جهانی

می کهعنوان    همواره   سازيعمتنو  يها برنامه کند 
  نمي صادراتي درآمدهاي  نوسانات  كاهش موجب

 شرايط تحت ها  برنامه اينگونه بر تاكيد  و  شود
 كل ثباتيبي افزايش باعث  است ممكن  خاصي

منظور  گردد  صادراتي درآمدهاي بدین  بایستی  . 
گرفته   نظر  در  بازار  در  بنگاهها  تاثیرگذاری  قدرت 
تر   رقابتی  بازار  هرچه  معتقدند  نئوکالسیکها  شود. 
باشد، کارآیی مناسبتری وجود دارد. جهت شناسایی  

ار نیازمند معیارهایی از جمله شاخصهای تمرکز می  باز 
یا  تولید  میزان  تمرکز،  شاخصهای  اکثر  در  باشیم. 

افزوده ایجاد شده توسط هر بنگاه  فروش و یا ارزش
می گرفته  نظر  در  صادراتی  مقاصد  یا  شود  و 

واترسون۱۳۸۹(خدادکاشی،   دیگر  سوی  در   .(٣ 
س و  ) بر اساس قضیه بازدهی نزولی به مقیا۱۹۸۴(

صنایع  تخصص از  بسیاری  در  که  نمود  بیان  گرایی 
می زیاد  مقیاس  به  صرفه  لذا  امکان  باشد. 

افزایش  تخصص باعث  تخصصی  تولید  یا  گرایی 
واحد  یک  متوسط  هزینه  و  شده  بنگاه  بازدهی 

یابد.  محصول کاهش یافته لذا قیمت کاال کاهش می
  بنابراین این بنگاهها از سوی متقاضیان کاال معتبرتر 

 
1  Prebish, R. 1950. 
2 Laskiene, D. et, al. 
3 Waterson, M. 
4 Johannes R. et al. 

شناخته شده و سهم قابل توجهی از بازار را به خود  
می انحصارگر  به  تبدیل  و  داده  شوند.  اختصاص 
کند تا  بنابراین انحصار در این بازار به بنگاه کمک می

هزینه کاهش  طریق  به  از  صرفه  واسطه  به  ها، 
درآمد  و  شده  مطرح  الملی  بین  سطح  در  مقیاس 

ه و  رخنر  نماید.  کسب  توجهی  قابل   ٤مکارانارزی 
می۲۰۱۴( بیان  برای  )   روزانه  فعالیتهای  تکرار  کنند 

و  نیروی تجربه  رفتن  باال  موجب  زمان  مرور  به  کار 
شود. بنابراین هزینه سرانه بنگاه به  مهارت افراد می

کار و افزایش کارآیی  دلیل کاهش درصد خطای نیروی
می شاهد کاهش  تولید  حجم  افزایش  با  لذا  یابد. 

صعودی   سمت  بازدهی  به  وبنگاه  بوده  مقیاس  به 
 یابد.انحصار رفته و درجه تمرکز افزایش می

بی زمینه  نظردر  اتفاق  ندارد،   ثباتی  وجود 
هدف۱۹۸۷(  ٥کوپوک دارد  اعتقاد   هايفعالیت ) 

 جهت در تغییریافته منابع  از استفاده اقتصادي
و هاخواسته به رسیدن  تغییرات ي همه بوده 

ناخواسته نامطلوب  تواندنمی به فرض و   شوند. 
 نوسانات بین باید که بود معتقد وي دلیل، همین
 قائل تفاوت هستند، زامشکل  که و نوساناتی مفید 

است معتقد  وی  انحراف به ثباتیبی شد.   معنی 
مقادیر خط  نرمال می حد از  بیش که معموال  باشد 

بی عنوان  به  میروند  محسوب  هر  ثباتی  لذا  شوند 
بی مسیر یک از فانحرا عنوان  به  ثباتی  ثابت 

نمی  در  بی از    )۱۳۸۱(فتحي   گردد.  محسوب  ثباتی 
روند قالب انحرافات، درآمدها تجزیه   اطراف در و 
ومتمرکز   روند نموده  است یاد  درآمدهاي   معتقد 

نتیجه   روند مسیر کنندهتعیین نرمال در  و  هستند 
 در روند تغییرات زیرا است، روند  از انحراف ثباتیبی
 بروز داخلی اقتصاد در از مشکالت  برخی وجود اثر
الومی  پرتفوليو  مدل از استفاده با)  ۱۹۷۹(  ٦کند. 

در   است ممكن  سازيمتنوععنوان نمود    ماركوتيزنيز
 اوليه كاالهاي توليد  در كه منابع از بخشي  قالب

 شده پردازش  كاالهاي توليد  به شود مي بكارگرفته

5 Coppok, L. 
6 Love, 1979 . 

http://www.lib.ir/search/author/%D9%81%D8%AA%D8%AD%DB%8C%20%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C/
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 ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران آثار نامتقارن تنوع صادرات صنعتی بر بی. نونژاد  مسعودو  نصیری هومن

یا    شود داده انتقال  توليد سمت به  منابع  مازادو 
 . شودداده سوق  شده پردازش كاالهاي

ارز  به ریسک ناشی از تغییرات غیرمنتظره در نرخ
ثباتی  ) این بی۲۰۱۴(  ١گوییم. گویامیارز  ثباتی نرخبی

اقتصاد   به  واردشده  مختلف  شوکهای  از  ناشی  را 
توانند بطور  ها میداند و معتقد است این شوکمی

های  ارز و قیمتمستقیم و یا غیرمستقیم بر روی نرخ
داخلی یا خارجی اثر بگذارند. لعل خضری و همکاران  

بی۱۳۹۳( معتقدند  نرخ)  موجب ثباتی  و    ارز  نگرانی 
نااطمینانی شده و به دلیل افزایش ریسک موجب  
افزایش هزینه بنگاه و در نهایت تردید در تولید یا  

ها شده و بر روی صادرات توقف تولید از سوی بنگاه
خواهدبود  موثر  آن  از  حاصل  درآمدارزی  تبع  به  و 

 ).۱۳۹۳صمیمی و همکاران، (جعفری

صا بر  اثرگذار  متغیرهای  از  دیگر  درات  یکی 
می بهمنیدرآمدجهانی   ٢گوسواوي و اسکویی باشد. 

 یکی  به عنوان ) بیان نمودند که درآمد جهانی۲۰۰۴(
بوده  صادرات تابع يکننده تعیین  عوامل  مهمترین از

باشد. پهلوانی و مستقیم از آن می و صادرات تابعی
افزایش یا رشد  ) معتقدند در صورت۱۳۸۶همکاران (

مصرف مقدار ندگانکن  درآمدجهانی،   خارجی 
مصرف   را  خارجی و داخلی  کاالهاي از بیشتري
افزایش   خواهند خدمات  و  کاال  برای  تقاضا  و  کرد 

یابد. ایوبرا و یافته و صادرات کشور مبدا افزایش می
 درآمدهاي  کنند که سطح) بیان می۲۰۱۷(  ٣همکاران

مهمی تجاري شریک عمده کشورهاي  در نقش 
دارد. در   صادراتی کشور کاالهاي نوع و مقدار تعیین 

اند  ) نشان داده۱۳۸۸طرف دیگر مهدوی و همکاران (
و داخلی) و  خارجي (مستقيم گذاري که میان سرمايه

يك خصوصبه غيرنفتي   و مثبت ارتباط  صادرات 
و همکاران وجود داريمعني اسپتفورا  )  ۲۰۱۲(  ٤دارد. 

سرمایه میمعتقدند  زیرساختها، گذاری  در  تواند 
و...  وموزش، حمل آ انسانی  نیروی  اشتغالزایی،  نقل، 

فلیکس و  پیر  کالور،  نمودند  مطرح  )۲۰۲۰(  ٥باشد. 

 
1 Goya, D. 
2 Bahmani-Oskoee, M. Goswawi, G. 
3 Ewubare, D . 

به ویژه در کشورهای توسعه  خارجی  گذاری  سرمایه
کاهش وابستگی  های  راه  ترین مطمئن کی از  نیافته ی 

صادرات   افزایش  و  اولیه  کاالهای  میبه  -محسوب 
توان  مستقیم بر  اثرات مستقیم و غیر  تواندمیگردد و  

کاالها صادرات  ارز  تولید  نهایت  در  آوری  و 
   باشد.داشته

تمرکز  مهم و  تنوع  دادن  نشان  جهت  گام  ترین 
شاخص  بررسی  میصادرات  که  است  توانند  هایی 

ها به سه  میزان تمرکز را محاسبه نمایند. این شاخص
می تقسیم  شاخصگروه  اول:  گروه  با    هاییگردند. 

معیار مطلق که هم در برگیرنده تعداد بنگاهها و هم 
هانا و    اند مانند شاخصسهم هر بنگاه طراحی شده

هرفندال یا  تمرکز.  کی  نسبت  و  آنتروپی  هریشمن، 
شاخص دوم:  برگیرنده  گروه  در  صرفا  که  هایی 

نابرابری و سهم هر بنگاه بوده مانند ضریب جینی و  
بن تعداد  به  تنها  گروه  میسومین  توجه  کند  گاهها 

مانند شاخص معکوس تعداد بنگاه. در کل شاخص  
و  کند  انتخاب  یک  و  صفر  بین  مقادیر  باید  خوب 
درک   قابل  سهولت  به  همچنین  باشد.  بعد  بدون 

های  بوده، از پایه نظری قوی برخوردار بوده و با تئوری
اندازه بازار فقط    اقتصادی سازگار باشد و مستقل از

).  ۱۳۸۹ا در نظر بگیرد (خدادکاشی، سهم هر بنگاه ر 
باشد که  می  ٦های معتبر شاخص تیلیکی از شاخص

بر اساس لگاریتم سهم هر بنگاه از کل بازار محاسبه  
یا  می تولید  حجم  چه  هر  شاخص  این  در  گردد. 

ام بیشتر باشد، مقدار کسر به یک  kصادرات کاالی  
خواهد صفر  آن  لگاریتم  و  شده  لذا  نزدیکتر  شد. 

دار شاخص با توجه به فرمول زیر به یک نزدیکتر  مق
فرمول   گردد.می  این  صادرات نشان𝑥𝑥𝑘𝑘 در  دهنده 

شاخص  می  kکاالی   مقدار  هرچه  بنابراین  باشد. 
انحصاری   فضای  و  باالتر  تمرکز  بیانگر  باشد  بیشتر 

 گردد: دارد و بصورت زیر محاسبه می
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4 Spatafora, N, et. al. 
5 Claver, Pierre & Felix 
6  Theil Index. 
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پ  يكي از   تمركز، هاي شاخصرکاربردترین  دیگر 
 بهزیرا    باشد مي ١هيرشمن  و هرفيندهال شاخص

و توجه  تمركز منحني  روي نقاط تمام   از نموده 
کند. این  می  استفاده صنعت هايبنگاه تمام اطالعات

هاي نسبت  شاخص براي رفع برخي نقايص شاخص
بنگاه تعداد  معكوس  و  زیرا    هاتمركز  شد،  پیشنهاد 

هاي موجود و نوع ساختار  اندازه بازار بين بنگاه  توزيع
مي مشخص  شاخصها  سایر  از  بهتر  را  سازد بازار 

 از شاخص  اين آوردن بدست براي).  ۱۳۹۰(فخرایی،  
 نيروي فروش، توليد، يهاازهاند  سهم مربع مجموع

 استفاده بازار  يا صنعت   در  بنگاهها تمام غيره  و كار
گردد که و به کمک فرمول زیر محاسبه می  ودشمی

 باشد:  ام می iسهم بنگاه  𝑆𝑆𝑖𝑖در آن  

𝐻𝐻𝐻𝐻 = �𝑆𝑆𝑖𝑖2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

مقدار این شاخص عددی بین صفر و یک خواهد 
کافی  شاخص  این  محاسبه  برای  و  سهم  بود  ست 

زیربخش از  ارزش   های هریک  حسب  بر  صنعت، 
آن مجذور  و  نموده  محاسبه  را  بدست  ریالی،  را  ها 

آوریم. هر چقدر مقدار بدست آمده در هر دوره به  
از   یکی  که  است  آن  بیانگر  باشد  نزدیکتر  یک 

از کل صادرات زیربخش صنعتی را ها سهم بیشتری 
است. بنابراین نزدیکتر بودن  به خود اختصاص داده

دهد و رکز بودن را نشان میشاخص به عدد یک متم
هر چه شاخص به صفر نزدیکتر باشد بیانگر تنوع  

می صنعتی  صادرات  در  و بیشتر  (ناوی  باشد 
 ).۲۰۰۵، ٢موریمن

 پژوهش پیشینه ٣

 داخلی تحقیقات ٣٫١
(عادلی شایگانی  و  غفاری  خود   )۱۳۹۹،  مطالعه  در 

 صادرات   ساختار  بر  صادراتی  هایمحدودیت   اثرگذاری
معدنی به کمک    بخش  بر   تأکید  ایران را با  غیرنفتی

دومرحلهروش   مربعات  زمانی   ایحداقل  دوره  در 
بیش  ها نشان داد  بررسی نمودند. یافته  ۱۳۶۶-۱۳۹۶

 
1 Herfindhal-Hirschman index. 

صورت خام و با از صادرات غیرنفتی ایران به  ۶۷%از  
و با تمرکز باال صورت گرفته،    تکنولوژی بسیار پایین

بر  لذا تحریم تاثیر به سزایی  ارز  ها و نوسانات نرخ 
داشته ایران  غیرنفتی  موسوی،  صادرات  است. 

) خلیلیان  و  اثر  ۱۳۹۸مرتضوی  بر  )  ارز  نرخ  نوسان 
در    صادرات را  ایران  ر صنایع غذایی  با  سیون  گر خود 

  ۱۳۹۴-۱۳۸۰در دوره زمانی    های توزیعی پانلی وقفه
نتایج  بر  اساس  بر  نمودند.  در    ی رابطه رسی  منفی 

نوسانات  و  بلندمدت از سوی درجه باز بودن تجاری  
نرخ ارز به سمت صادرات صنایع غذایی وجود داشته  

. حافظیه و همکاران  و این تأثیر معنادار بوده است
ش ۱۳۹۶( به  متنوع)  بر  موثر  عوامل  سازي  ناسايي 

تالطم  صادرات   است  معتقد  ارزو  نسبت   ،بازار 
تحریمسهت و  غیردولتی  تنوع  المللی،  بین  هاییالت 

داده کاهش  را  ایران  در  طرفی  صادراتی  از  است. 
گذاری مستقیم خارجی و تولید  سرمایه  افزایش حجم

موجب داخلی  کاالهای   ناخالص  تنوع  افزایش 
است شده  ایران  در  همکاران  صادراتی  و  قاسملو   .

ر ۱۳۹۵( بررسی  به  دوطرفه  )  علیت  بین  ابطه 
رشد  تنوع و  صادراتی  صنعتی  کاالهای  بخشی 

استان روش  اقتصادی  به  کشور    GMM2های 
نتایج  پرداخته اساس  بر  در    ٪۱است.  افزایش 

درصد   ۰۹۵/۰و    ۰۳۵/۰  صادرات کاالی صنعتی باعث 
ارزشدر  افزایش   و  داخلی  ناخالص  افزوده تولید 

افزایش در    ٪۱همچنین    .بخش صنعت شده است
اقتصادی   صنعت  افزوده  رزشا  ورشد  به  بخش 

درصد موجب رشد صادرات    ۳۹/۰و    ۳/۰ترتیب میزان  
شده کشور  آلاستصنعتی   .) تأثیر۱۳۹۳عمران   ( 

را   ثباتیبی با   رشد بر  صادرات  ایران  اقتصادی 
و روش   ۹۰تا    ۶۷های  های فصلی سالاستفاده از داده

نموده بررسی  یافتهگارچ  طبق  هزینه  است.  ها 
 صادرات و  گذاریسرمایه ی،بخش خصوص مصرفی

داشته بر مثبت تاثیر  ایران  اقتصادی  است.  رشد 
ثباتی صادرات موجب کاهش  افزایش بی  ٪۱همچنین  

خواهد  ۰۳/۰ اقتصادی  رشد  در  داشت. درصدی 
) تاثیر تمرکز صادرات نفت ۱۳۹۳(    خالقیان و پورفرج

2 Naqvi, H. Morimune, K. 
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 ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران آثار نامتقارن تنوع صادرات صنعتی بر بی. نونژاد  مسعودو  نصیری هومن

های  را بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک در سال
بررسی    ۲۰۱۱تا    ۱۹۹۷ مجزا  مدل  دو  کمک  به  را 
-اند. در مدل اول شاخص تمرکز اثر منفی و بینموده

که در مدل  معنی روی متغیر وابسته داشته درحالی
دوم افزایش تمرکز موجب افزایش رشد سرانه تولید  

عراق تمرکز    است. لذا با حذفناخالص داخلی شده
بهبود  موجب  و  یافته  افزایش  نفت  بازار  بر  اوپک 

گردد.  رشد اقتصادی در سایر کشورهای عضو اپک می
تاثیر   مدل  دو  هر  در  نفت  از طرفی حجم صادرات 

آن اقتصادی  رشد  بر  مثبتی  و  و یکسان  داشته  ها 
می حرکت نشان  موتور  و  بودجه  چگونه  که  دهد 

آن اقتصادی  وابسچرخه  نفت  به  میها  باشد.  ته 
سازی صادرات را  ) اثر متنوع۱۳۹۱پور و همکاران (تقی

نفتی بررسی نموده و بر افزایش درآمدهای ارزی غیر
می ناخالص  بیان  تولید  از  صادرات  سهم  که  کنند 
میداخلی   تاثیر    باشد.اندک  نتایج  اساس  بر 
شاخص  سرمایه و  ارز  نرخ  خارجی،  مستقیم  گذاری 

مثبت صادرات  بر  سرمایه  تمرکز  و  گذاری  بوده 
داشته را  تاثیر  بیشترین  خارجی  است.  مستقیم 

) و همکاران  نوسانات   بر مؤثر عوامل ) ۱۳۹۰احمدی 
طی   غیرنفتی صادرات ارزي درآمدهاي را  ایران 

نموده  ۱۳۸۶-۱۳۵۰های  سال اساس  بررسی  بر  اند. 
  ۷/ ۹۹تمرکز جغرافیایی موجب   کاهش در   ٪۱نتایج  

بی در  کاهش  درآ%  غیرنفتی  ثباتی  صادرات  مد 
 درآمد ثباتیبی بر  نفت درآمد  ثباتیگردد. تاثیر بیمی

بوده غیرنفتی صادرات ناچیز  اما  است. مثبت 
بر   و مثبت اثر واقعی مؤثر ارز نرخ ثباتیبی قوي 
نوسان  بی این  دلیل  ترین  اصلی  و  داشته  ثباتی 

تغییرات مکرر سیستم نرخ ارز در این دوره در ایران  
) در مقاله خود ۱۳۸۷غالمی و همکاران (است.  بوده

 ایران در صنایع نسبت تمرکز مقایسه ي و به برآورد
لگنرمال پرداخته و می نویسند   الگوي  از  استفاده با

 حدود با آشامیدنی و غذایی مواد صنعت  ۷۳در سال  
 و توتون  از محصوالت  تولید صنعت و هزار کارگاه 75

  ٪ ۰۰۰۸/۰و    ٪۵/۲۰کارگاه به ترتیب با   3 با تنها تنباکو
اختصاص  خود  به  را  سهم  کمترین  و  بیشترین   ،

 
1 ClaverKouakouand, P. N’Zué, F. 

 تولید  بجز صنایع تمامی در اند. از طرفی تمرکزداده
 در ارتباطی وسایل  و دستگاههاي تلویزیون و رادیو
یافته لذا   کاهش 1373 سال با مقایسه در ،1381سال

تر شده رقابتی  بازار  و ساختار  در  است. ضمفضا  نا 
نسبت صنایع اکثر  ۱۳۸۱سال   دارای   تمرکز ایران 

بوده 40زیر  رقابت صورت به هاآن ساختار و % 
آمده انحصاري همکاران    .است بدست  و  امامی 

صادرات صنعتی و رشد بخش صنعت  ) رابطه  ۱۳۸۹(
-۱۳۸۶  بازه زمانیدر    VARرا به کمک روش    در ایران

نموده  ۱۳۳۸ صادرات اندبررسی  نتایج  به  توجه  با   .
رشد   بر  داری  معنی  و  مثبت  تاثیر  صنعتی 

ها  افزوده بخش صنعت داشته لذا رقابت بنگاهارزش
اصالح   صادراتی،  کاالهای  کیفیت  بهبود  سر  بر 
کاهش  تکنولوژی،  بهبود  مدیریتی،  سیستمهای 

وسیع  هزینه مقیاس  با  بنگاههای  از  استفاده  و  ها 
ای گسترده خارجی و ارتقا  جهت برخورداری از بازاره

کارایی موجب رشد بخش صنعت و رشد اقتصادی  
 داشت. خواهد

 خارجی  مطالعات ٣٫٢
انزوا و  رابطه  ۲۰۲۰(  ١کالورکواکواند  تجربی  شواهد   (

بین تنوع صادرات و رشد اقتصادی در ساحل عاج را  
وقفهبه   با  رگرسیون  خود  روش  توزیعی کمک    های 

ک  ۲۰۱۸تا    ۱۹۹۵های  برای سال عاج  در  شور ساحل 
اند. بر اساس نتایج یک رابطه بلندمدت  بررسی کرده

قرار   تایید  مورد  و  دارد  وجود  مدل  متغیرهای  میان 
سرمایهگرفته میزان  مدت  کوتاه  در  و است.  گذاری 

رشد   بر  معناداری  و  مثبت  تاثیر  صادراتی  تنوع 
در   تاثیر  این  اقتصادی ساحل عاج داشته است که 

شد تایید  نیز  مشارکت هبلندمدت  نرخ  تاثیر  است. 
نیروی کار، بر خالف انتظار منفی و معنادار بدست  

همکارانآمده و  کارلوس  بررسی ۲۰۲۰(  ٢است.  به   (
تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با  
تأکید بر ترکیب صادرات و واردات و تنوع صادرات با 

داده روش  از  پرداختهاستفاده  ترکیبی  بر  های  اند. 
نتایج   رشد  اساس  بر  صادراتی  تنوع  متغیر  تاثیر 

وارادات کاالهای    ،استناچیز بوده  واقتصادی مثبت  

2 Carlos, A. eT, al. 
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باال  سرمایه فناوری  با  وارداتی  کاالهای  وارادات  و  ای 
بوده اقتصادی  رشد  بر  تاثیر  بیشترین  است.  دارای 

) رابطه میان رشد و گسترش  ۲۰۱۸(  ١بوهه و خیمنز
را   صادراتی  تنوع  و  در  بنگاه    ۱۴۰۰۰  برایصادرات 

بر   .اندزده   های ترکیبی تخمینکلمبیا به روش داده
اساس نتایج بدست آمده تنوع محصوالت صادراتی 
صادراتی   جغرافیایی  مقاصد  تنوع  کاهش  موجب 

و   تنوع  شده  کاهش  موجب  صادراتی  مقاصد  تنوع 
آن هزینه    عمده دلیل    کهمحصوالت صادراتی گردیده  
و نقل محصوال  و بودهت  باالی حمل  است. مخلوف 

تنوع ۲۰۱۵(  ٢همکاران و  تجاری  آزادسازی  تاثیر   (
رژیم بر  تأکید  با  را  با  صادرات  و  های سیاسی حاکم 

های ترکیبی در یک بازه زمانی  استفاده از روش داده
. بر اساس  اندکشور بررسی نموده  ۱۱۶ساله، برای    ۳۵

تعیین   در  را  اساسی  نقش  اقتصاد  بودن  باز  نتایج 
الگوی صادرات و ایجاد تنوع صادراتی در کشورهای 

میدرحال بازی  کشورهای توسعه  در  اما  کند 
تاثیر اما تنوع صادرات موجب  یافته کامال بیتوسعه

کاهش نوسانات در سطح اقتصاد کالن همه کشورها 
کشورهایشده در  طرفی  از  توسعه  درحال  است. 

و   رفته  پیش  تخصص  سمت  به  تجاری  آزادسازی 
ها بر اساس رژیم دموکراسی است.  تنوع صادراتی آن

بنابراین باز بودن تجارت در تنوع صادرات به شدت  
به نوع رژیم سیاسی یک کشور بستگی دارد. آدیتیا 

) رابطه میان آزاد سازی تجارت و  ۲۰۱۵(  ٣و همکاران
های ترکیبی  تفاده از روش دادهتنوع صادرات را با اس

کاهش  اند. بر اساس نتایج  کشور تخمین زده  ۶۵برای  
بوده و    یتجار   یهاینهکاهش هز  یبه معن   هاتعرفه

و افزایش توان    یسبد صادراتشدن    تر  متنوعموجب  
کاالهای  قیمت  کاهش  و  بلندمدت شده  در  رقابتی 

تنوع سبد  است. همچنین  صادراتی را در پی داشته
از طریق کاهش نوسانات درآمد ارزی  ات کشور  صادر 

رشد    بر بودهنرخ  موثر  سکاتاقتصادی   ٤است. 
) رابطه میان نوسانات نرخ ارز و تنوع صادرات  ۲۰۱۵(

 
1 Boehe, D.M; Jiménez, A. 
2 Makhlouf, Yousef, et al. 
3 Aditya, A, Acharyya, R . 
4 Sekkat, K . 

در کشورهای در حال توسعه را با استفاده از روش 
است. بر اساس نتایج  های ترکیبی بررسی نمودهداده

ا  آرام  اقیانوس  و  ز بیشترین  صادرات در شرق آسیا 
تنوع برخوردار بوده و کشورهای شرق میانه، شمال  
آفریقا و جنوب صحرای آفریقا با تنوع کمتر کاالهای  

بوده مواجه  ارز  صادراتی  نرخ  انحراف  همچنین  اند. 
صادرات  و  شده  صادراتی  تنوع  افزایش  موجب 

کاال صادرات  از  بیش  غیرسنتی  سنتی  کاالهای  های 
گردیده اقتصادی  رشد  ماوواباعث  )  ۲۰۱۵(  ٥ست. 

تاثیر تنوع صادراتی را  بر نوسانات درآمدی به روش  
GMM   زده یکتخمین  نتایج  اساس  بر  رابطه    اند. 

تنوع صادراتی و درآمد ملی سرانه وجود   ینمثبت ب 
) به بررسی اثرات چندگانه نرخ ارز  ۲۰۱۴(  ٦دارد. گویا

می بیان  و  پرداخته  صادرات  تنوع  در  بر  که  کند 
یافته جمعیت، درجه بازبودن  متر توسعهکشورهای ک

اما ناچیزی بر درآمد   تاثیر مثبت  ارز حقیقی  و نرخ 
داشته کشورها  اثر  سرانه  ارز  نرخ  نوسانات  و  است 

داشته عضو  منفی  کشورهای  در  روند  این  است. 
OECD   نیز تقریبا به همین شکل بوده با این تفاوت

ناچیزی   مثبت  تاثیر  حقیقی  بهره  نرخ  که 
است. در نهایت کشش تنوع صادرات در همه  داشته

از حدود   و  بوده  برای کشورهای   ٪۷کشورها مثبت 
است. این کشش برای  در نوسان بوده  ٪۱۳کوچک تا  

عضو   زده   ٪۱۷برابر    OECDکشورهای  تخمین 
همکارانشده و  رخنر  اصلی  ۲۰۱۴(  ٧است.  عوامل   (

رونق صادراتی شیلی را شناسایی و نتایج و پیامدهای  
ارزیابی  آن   را  اقتصادی  رشد  و  صادرات  ثبات  بر  را 

اند.  بر اساس شواهد تجربی رابطه عکسی بین  کرده
نوسانات نرخ ارز و درآمد مس در این کشور وجود 
اقتصاد   وابستگی  مطالعه  مورد  دوره  در  و  داشته 
شیلی به درآمد مس افزایش یافته و بیماری هلندی  

از طرف دارد.  کامل  این کشور مصداق  افزایش  در  ی 
تورم و کاهش نرخ ارز با یک دوره وقفه به افزایش  

5 Karsten, M . 
6 Goya, D. 
7 Johannes Rehner, et al. 
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تمرکز صادرات در شیلی منجر شده و از سوی دیگر  
 است.موجب تضعیف صادرات غیرمعدنی شده

 تحقیق شناسی روش ٤
بررسی  که با توجه به هدف اصلی این مطالعه 

تمرکز کاالهای صادراتی بر   اثرات نامتقارن تنوع و
  غیرخطی نامتقارن ، از الگویباشددرآمدارزی می 

 است. شده استفاده توزیعی هایوقفه با رگرسیونی
  اساس  بر  منفی و مثبت  اثرات تشخیص جهت

 : مداری ١یون و گرنجر   مطالعه

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛽𝛽+𝑋𝑋𝑡𝑡+ + 𝛽𝛽−𝑋𝑋𝑡𝑡− + 𝑢𝑢 

یک   مرتبه  از  انباشته  متغیرها  تمامی  آن  در  که 
 همچنین:  باشند.می 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑡𝑡+ + 𝑋𝑋𝑡𝑡− + 𝑋𝑋0 

𝑋𝑋𝑡𝑡+ = �𝛥𝛥𝑋𝑋𝑡𝑡+ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥(
𝑡𝑡

𝑖𝑖=1

𝛥𝛥𝑋𝑋𝑖𝑖 , 0)   

𝑋𝑋𝑡𝑡− = �𝛥𝛥𝑋𝑋𝑡𝑡− = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛(
𝑡𝑡

𝑖𝑖=1

𝛥𝛥𝑋𝑋𝑖𝑖 , 0) 

ترکیب خطی هم انباشته مجموع تجمعی  بنابراین 
صورت به  اثرات مثبت و منفی در قالب یک معادله

 : گرددمی   نمایان زیر

𝑧𝑧𝑡𝑡 = 𝛽𝛽0
+𝑌𝑌𝑡𝑡+ + 𝛽𝛽0

−𝑌𝑌𝑡𝑡− + 𝛽𝛽1
+𝑋𝑋𝑡𝑡+ + 𝛽𝛽1

−𝑋𝑋𝑡𝑡− 

در   د،از مرتبه صفر بوده باش  انباشتههم  𝑧𝑧𝑡𝑡  اگر
شرایط و𝑌𝑌𝑡𝑡  این  𝑋𝑋𝑡𝑡  همبه نامتقارن    انباشته صورت 

𝛽𝛽0د بود و در صورتی که  نخواه
+ = 𝛽𝛽0

و− 𝛽𝛽1
+ =

𝛽𝛽1
این   .داشتانباشتگی متقارن خواهیمباشد هم  −

  خواهیم های مربوطه بررسی  رد را از طریق آزمونامو
تکانهود.  نم بهبنابراین  مثبت  مجموع  های  صورت 

تکانهمثبت    تجمعی   مجموع   صورتبه  منفی  هایو 
به  تجمعی   مدل   در  و   محاسبه  زیر  صورتمنفی 

 در هر دو   که  است  ذکر  به  الزم  شود.می   جایگذاری
جهت  صورتیکه  ممکن است برای چند دوره در    مورد

باشد،  تغییرات   ن  یکسا  زمانی   سری  مقدارمتفاوت 
 ماند: قی ب با

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡+ = � 𝛥𝛥𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡+ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥(
1397−2

𝑖𝑖=1388−1

𝛥𝛥𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡 , 0) 

 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡− = � 𝛥𝛥𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡− = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛(
1397−2

1388−1

𝛥𝛥𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡 , 0)

پژوهش مدل  اساس  بر  پژوهش  این  های  مدل 
) نوشته شده و با توجه ۲۰۱۴یوهانس، بازا و بارتون (

احمدی و فخرایی    به مطالعات داخلی مانند مطالعه
مط کسماییتقی  العهو  و  نظری  پور  مبانی  و  آزاد 

صورت و  بازنویسی  است.  مربوطه  شده  بندی 
بر اساس آنچه در مبانی نظری مطرح    گذاری سرمایه

گردید، یکی از مهمترین عوامل کاهش وابستگی در  
درحال توان  کشورهای  بهبود  راستای  در  توسعه 

گردد (اسپتفورا و  صادراتی این کشورها محسوب می

سرمایه۲۰۱۲همکاران،   عاملی  ).  عنوان  به  گذاری 
در   بهبود  جهت  کمکی  متغیر  قالب  در  و  اثرگذار 

شده  برآورد، مدل  همکاران، وارد  و  (مهدوی  است 
گذاری  توان نشان داد که سرمایه). همچنین می۱۳۸۸

توانند با هم بطور معناداری  و صادرات می  R&Dدر  
).  ۲۰۱۸در ارتباط مثبت باشند (کاربونی و همکاران،  

مدل نهایت  زیر هادر  بصورت  استفاده  مورد  ی 
 خواهند بود: 

𝐻𝐻𝐼𝐼𝑋𝑋𝐼𝐼 = 𝐶𝐶 + 𝛼𝛼1𝐻𝐻.𝐻𝐻.++ 𝛼𝛼2𝐻𝐻.𝐻𝐻.−+ 𝛼𝛼3𝑌𝑌𝑓𝑓 + 𝛼𝛼4𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝛼𝛼5𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝛼𝛼6𝐻𝐻𝑛𝑛𝐼𝐼 + 𝑢𝑢 
𝐻𝐻𝐼𝐼𝑋𝑋𝐼𝐼 = 𝐶𝐶 + 𝛼𝛼1𝑇𝑇. 𝐻𝐻.++ 𝛼𝛼2𝑇𝑇. 𝐻𝐻.−+ 𝛼𝛼3𝑌𝑌𝑓𝑓 + 𝛼𝛼4𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝛼𝛼5𝐻𝐻𝑖𝑖 + 𝛼𝛼6𝐻𝐻𝑛𝑛𝐼𝐼 + 𝑢𝑢 

 
1  Granger, C. W. Yoon, G. 2001. 
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ثباتی صادرات بخش  بیانگر بی  IEXدر این مدل  
شاخص   𝑇𝑇𝐻𝐻هریشمن،   شاخص هرفندال  𝐻𝐻𝐻𝐻صنعت، 

ارز،  بی  RIREدرآمدجهانی،    fYتیل،   نرخ    iIثباتی 
نرخ تورم کشور     Infگذاری بخش صنعت و  سرمایه

باشد. برای تعیین درآمد جهانی، ابتدا کشورها را  می
و   نموده  بندی  رتبه  ایران  از  صادرات  میزان  نظر  از 
ایران   صادرات  کل  از  را  خارجی  کشورهای  سهم 

کشوری که دارای باالترین سهم از    nبدست آورده و  
واردات آنصادرات ا ایران بوده و جمع  ایران  ز  از  ها 
از   شده    ٪ ۷۵بیش  شامل  را  ایران  صادرات  کل  از 

کشور را    nایم. در نهایت درآمد ملی  مشخص نموده
با هم جمع نموده و به عنوان درآمد جهانی در نظر  

تری را شاهد باشیم. در گام بعدی  گرفته تا تاثیر دقیق
تمرکز صا و  تنوع  اثرات  تعیین  درات صنعتی،  جهت 

بخش   برای  را  تیل  شاخص  و  هرفندال  شاخص 
اساس   بر  را  مدل  و  نموده  محاسبه  کشور  صنعت 

زمانی   بازه  در  و  فصلی  به    ۱۳۹۷-۱۳۸۱آمارهای  و 
این روش یک  نماییم.  برآورد می  NARDLکمک روش  

و   غیرخطی  روابط  تشخیص  برای  جدید  تکنیک 
و نامتقارن میان متغیرهای اقتصادی در کوتاه مدت  

  ١ین و همکارانشتوسط  و  بلند مدت به شمار می رود  
وبس )  ۲۰۱۴( یافت  ط  کهگسترش  روش  این  در    . 

نسبت   ،باشدمی  ARDLیافته روش  حقیقت تعمیم
-انباشتگی دارای مزیتهای آزمون هم به سایر روش

توان  به این صورت که می   .باشدهای قابل توجهی می 
 I(0)مانایی  از  نظر    از این روش برای متغیرها صرف

  نمود. همچنین   هر  دو استفاده  از  ترکیبی  و یا  I(1)و  
-در بخش تصحیح  را  مدتکوتاه  هایپویایی  این روش

این و  نکرده  وارد   تعداد   با  که   دارد  را  قابلیت  خطا 
داشتها  مشارکت کاربرد  و   )۲۰۱۸،  ٢(برگ  باشدندک 

روش این  زمانی  درنهایت  متغیرهای  حتی  که 
زا باشند قابلیت تخمین را  صورت درونتوضیحی به

 .دارد

بیبه شاخص  یافتن  طبق ثباتی منظور  صادرات 
-شده و مطالعات معتبر بررسیمبانی نظری مطرح 

 
1 Shin, Y. et al. 
2 Berghe, J. 

-توان از سایر روشها نمیشده و به دلیل کمبود داده
بهره ازها  لذا  -درآمدارزي انحراف قدرمطلق برد. 

تقسیمص و  میانگین  به  نسبت  بر  ادراتی  آن  شدن 
معیار عنوان  به  درآمدارزی  استفاده بی میزان  ثباتی 

 را به زمانی  روند  ينماییم. در اینجا ابتدا معادلهمی 
-و به روش حداقل دوم درجه خطی، نمایی و هايفرم 

کهربعات م  هرحالت  و  نموده  برآورد  دارای   معمولی 
آماره  تعیین  ضریب و  را مناسب  tباالتر  بود  تری 

    نماییم:انتخاب می

2
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1
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گفته اساس  بر  (سپس  زاکوز  و  نایا  و ۱۹۷۳ی   (

آن برای  تأکید  شاخص  این  بودن  معتبر  جهت  ها 
داده که  مطالعاتی  در  آنبررسی  بصورت های  ها 

ثباتی برای درآمد  های زمانی باشند، شاخص بیسری
ب را  قرار  ارزی  و در مدل  نموده  صورت زیر محاسبه 

 دهیم: می

𝐻𝐻𝐼𝐼𝑋𝑋𝑡𝑡 = �|𝑉𝑉𝑋𝑋𝐼𝐼𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝑉𝑉𝑋𝑋𝐼𝐼𝑡𝑡|
𝐼𝐼𝑉𝑉𝑋𝑋𝐼𝐼𝑡𝑡� � × 100 

ی ارزش واقعی دالری  نشاندهنده  tVXRکه در آن 

در سال   ومی  tصادرات  روند   tEVXRباشد  بیانگر 
باشد و در حقیقت می  tخطی درآمد ارزی در سال  

می تخمین  از  آمده  بدست  مورد مقدار  در  باشد. 
ثباتی نرخ ارز به دلیل وفور آمار نرخ ارز  شاخص بی

این آمارها بصورت روزانه و به تعداد   به دلیل آنکه 
می دسترس  در  روش  کافی  از    GARCHباشند، 

واریانس شرطی    این مدل  توانیم بهره بگیریم. درمی
داده اساس  بینی  بر  پیش  خطای  و  قبل  دوره  های 
دوره به  بیانگر  مربوط  و  نموده  تغییر  گذشته  های 

برای    ۱۹۸۲ثباتی نرخ ارز خواهد بود. انگل در سال  بی
توان از الگوهای واریانس  اولین بار بیان نمود که می

بینی و برای پیش  ٣ناهمسانی شرطی خود توضیحی

3 ARCH. 
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ثباتی متغیرها  های زمانی جهت بیان بیاد سریایج
همزمان  استفاده بررسی  با  ترتیب  بدین  نمود. 

توضیح   و  شرطی  واریانس  و  شرطی  میانگین 
-واریانس شرطی بر اساس اطالعات گذشته، روش

مشکل    GARCHهای   کردن  برطرف  به  موفق 
شوند. در چنین شرایطی تابع  ناهمسانی میواریانس

نمای درست  مرتبه  حداکثر  کلی  حالت  در  ام    qی 
ARCH بود:بصورت زیر خواهد 

 
غیرشرطی  بین واریانس  ARCHالگوی رگرسیونی  

واریانس   قایلو  تفاوت  و شرطی بطور صریح  شده 
دوره   واریانس خطاهای  مجذور  از  تابعی  را  شرطی 

، که در معادله  گیردگذشته و در طی زمان در نظر می
قابل واضح  بطور  میدوم  الگو  مشاهده  این  باشد. 

تعمیم دادهسال الگوی گارچ  ها بعد  شد و در قالب 

εبیان گردید. چنانچه   t    جمالت خطا و یک فرایند

ψتصادفی با اعداد باشد و  t  ای  در برگیرنده مجموعه
ای مشخص  ری زمانی طی دورههای س از آمار و داده

الگوی   شرایط  این  در  زیر    GARCHباشد،  بصورت 
 بود:خواهد

 
مي يهاداده  از  استفاده با  از توانپرفراواني 

تحقق شاخص تالطم  تالطم  شاخص  یا  يافته 
یافته  تعمیم  ARCH(p,q)برد. در الگوی  واریانس بهره
بیانی   به  و   GARCH(p,q)یا  خودرگرسیونی  اجزای 

دیده میین میانگ  واریانس  معادله  در  شوند  متحرک 
). در اینجا ابتدا سری مربوط به نرخ  ۱۹۹۸،  ١(اندرس

جمع روزانه  سریارز  تخمین  از  پس  و  شده  -آوری 
شود.  زمانی مربوطه، نوسانات نرخ ارز استخراج می

 
1 Enders, W. & Granger, C.W. 

فصلی این شاخص، ابتدا بر اساس    یبرای محاسبه 
را  یا فصلی  ماهه  دوره سه  میانگین  روزانه  ارز  نرخ 
را بصورت  میانگین مجذورات  آورده، سپس  بدست 

محاسبه شاخص  فصلی  عنوان  به  آن  از  و  نموده 
کنیم تا بتوانیم اثر  تالطم فصلی در مدل استفاده می

بی بر  را  ارز  نرخ  بررسی  نوسانات  ارزی  درآمد  ثباتی 
گونه است که در ماییم. معموال در مورد نرخ ارز اینن

نرخ ماه شاهد  یا  یا هفته  روز  و  طول  متفاوت  های 
زمان در  میگوناگون  مختلف  برخی  های  در  باشیم. 

از شاخص تالطم  پژوهش فرآيند    ٢ GARCHها  در 
تغییرات   زماني سري توليد آن  از  منظور  که  بازده 

می میانگین  به  بصورت  نسبت   GARCH(1,1)باشد 
 جمالت شرطي واريانس زماني سري استفاده شده و

باید   .شودمي  استخراج  تالطم  عنوان  به مدل  پسماند
بر این نکته تأکید نمود که جهت معتبر بودن تخمین  

 از این روش بایستی تعداد مشاهدات زیاد باشد. 

𝜎𝜎𝑡𝑡2 = 𝜔𝜔 + 𝛽𝛽𝜎𝜎𝑡𝑡−12 + 𝛼𝛼𝜂𝜂𝑡𝑡2 

جمالت پسماند سری زمانی مورد    tηکه در آن  

و   نظر 
2
tσ    زمان در  بهمی  tواریانس  اين   باشد. 

محاسبه     با ترتيب سپس  و  میانگین  محاسبه 
مربوطه،  به نسبت تالطم  زماني سري  واریانس 

مي ميانگين ساخته  زیر  و  بصورت  (انصاری  شود 
 ). ۸۷درگاهی، 

〉= ∑ =
ntvolatility

n
GVI n

it ,,1
1  

 پژوهش هاییافته ٥
مانایی   بررسی  مدل  تخمین  راستای  در  گام  اولین 

در این روش باید  باشد.  متغیرهای مورد بررسی می
مطمئن شویم که متغیرهای مورد بررسی دارای درجه 

بیشتر   در    .نیستند  I(1)یعنی  یک    ازانباشتگی  زیرا 
یعنی    ۲ها بیش از درجه  متغیر صورت انباشته بودن  

I(2)  دیگر مقدار آماره F   محاسبه شده توسط پسران
به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار    ،و همکاران

2 Volatility Garch Index. 
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بود نخواهد  اعتماد  قابل  متغیرها  میان    بلندمدت 
بررسی  ۲۰۱۸(برگ،   منظور  به  مطالعه  این  در   .(

مانایی وضعیت  و  همزمان  سال   متغیرها    تاثیر 
 ١وتمتغیرها از آزمون زی  رفتار  در  ساختاری  شکست

شده  جلوگیریاستفاده  جهت  واقع  در    از   است. 
به  رگرسیون  تخمین شکست  سال    صورتکاذب، 

  اندریوز   و  زیوت  آزمون  درونزا در نظر گرفته شده و از
موجب   زیوت  این مزیت آزمون است.شده  استفاده

  قرار   توجه  موردات اخیر  شده تا این آزمون در مطالع

اس آن  زیوت  آزمون  بارز  ویژگی  کهبگیرد.    ضمن  ت 
  ساختاری   شکست  وجود  امکان  واحد  ریشه  بررسی

بر اساس    که   مطالعه  این  در  نماید.می   بررسی  نیز   را
 ۱۳۹۷  اول  ماههسه  تا  ۱۳۸۸ابتدای    های فصلیداده

متغیرهای بکار رفته    مانایی  ابتدا  انجام شده،  در ایران
مدل واحد  استفاده  با  را  در  ریشه  آزمون  زیوت   از 

یا عدم   وجود  و در ادامه به بررسی  ایمبررسی نموده
 متغیرها خواهیم پرداخت:  بین  بلندمدت  وجود رابطه

 

 اندریوز در سطح - نتایج آزمون ریشه واحد زیوت    1 جدول 

  تغییر در عرض از مبدا تغییر در شیب خط تغییر در هر دو 

 متغیرها  tآماره ی  سال شکست tآماره ی  سال شکست tآماره ی  سال شکست
١٦/٤ ١٣٩١-٤-  ١٣٩١-٣  ٠٩/٥-  ١٣٨٩-٢  ٢١/٤-  IEX 

٧٤/٣ ١٣٩١-٣-  ١٣٩٠-١  ٠١/٥-  ١٣٩١-١  ٩١/٤-  HH 

١٨/٤ ١٣٩١-٤-  ١٣٩١-٣  ١٣/٤-  ١٣٩٢-١  ٩٧/٤-  TI 

٢١/٢ ١٣٩٣-٣-  ١٣٩٤-٣  ٨٦/١-  ١٣٩٤-٢  ٠٧/٢ -  Yf 

٧١/١ ١٣٩٢-٤-  ١٣٩١-٤  ٠٥/٢ -  ١٣٩٠-٣  ٩٧/١-  IRER 

٧٤/٣ ١٣٩٤-٣-  ١٣٩٤-١  ٣٩/٤-  ١٣٩٤-١  ٨٩/٤-  I 

٠٨/٢ ١٣٩٦-٤ -  ١٣٩٦-٣  ١٩/٢-  ١٣٩٦-٣  ٨٦/١-  Inf 
 تحقیق   های   یافته :  منبع 

  اند. بوده  رخی دیگر مانا ب   مانا نیستند وسطح    آید بعضی از متغیرها درمیبر )  ۱(جدول  مقادیر  همانطور که از  
 دهد: را نشان میتفاضل مرتبه اول ) نتایج مربوط به ۲(جدول 

 اندریوز با یکبار تفاضل گیری - نتایج آزمون ریشه واحد زیوت   2 جدول 

  تغییر در عرض از مبدا تغییر در شیب خط تغییر در هر دو 

 متغیرها  tآماره ی  سال شکست tآماره ی  سال شکست tآماره ی  سال شکست
٦١/٤ ١٣٩٠-٤-  ١٣٩٠-٣  ١١/٧-  ١٣٨٩-٤  ٢١/٦-  IEX 

٠٧/٧ ١٣٩٢-١ -  ١٣٩٢-١  ١٩/٧-  ١٣٩١-١  ٠١/٧ -  HH 

٩٥/٦ ١٣٩١-٤ -  ١٣٩١-٣  ٤٩/٦-  ١٣٩٢-١  ١٧/٦-  TI 

٠٨/٥ ١٣٨٩-١ -  ١٣٩٠-٣  ٦٩/٤-  ١٣٨٩-٢  ٩٧/٤-  Yf 

٧٤/٥ ١٣٩٤-٤ -  ١٣٩٤-٢  ٩٢/٤-  ١٣٩٥-٣  ٨١/٤-  IRER 

٩٤/٥ ١٣٩٥-٢-  ١٣٩٣-٢  ٨٦/٥-  ١٣٩٤-١  ٩٢/٥-  I 

٢٩/٤ ١٣٩٦-٤-  ١٣٩٥-١  ٣٧/٤-  ١٣٩٦-٣  ٤٤/٤ -  Inf 
 تحقیق   های   یافته :  منبع 

 
1 - Zivot & Andrews unit root test. 
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گردد نتایج به دست که مشاهده می  گونههمان 
بیانگر آن است که تمامی متغیرها  )  ۲(آمده در جدول  

تقاض بار  یک  با  شدهگیرلحداکثر  مانا  در  .  اندی 
-مرحله بعد با استفاده از آزمون هم انباشتگی کرانه

رابطه بلندمدت متقارن    ) ۲۰۰۱(های پسران و همکاران 
مدل را دو  و نامتقارن میان متغیرهای به کار رفته در 

مورد استفاده   هایبا توجه به مدل  .نماییمبررسی می
 ۶و    ۷در حالت نامتقارن و متقارن به ترتیب دارای  

محاسباتی در    Fمقادیر بحرانی و آماره  . متغیر هستیم
باالیی جد به    ۳ول  ابخش  مربوط  مقادیر  سطوح  و 

جد پایینی  بخش  در  مختلف   ۳ول  امعناداری 

می  دلیل    بر   .گرددمشاهده  به  نتایج  آنکه  اساس 
نامتقارن بیشتر از حد  مدل  در حالت    Fمقدار آماره

توسط   بحرانی  مقادیر  و  باالیی  در  پسران  همکاران 
وجود رابطه تعادلی    ،بودهبرای هر دو مدل    %۵سطح  
تایید شده و   % ۵یان متغیرها در سطح  دت مبلندم 

ضمناً   .استبلندمدت متقارن رد شدهتعادلی  رابطه  
کمتر    حتی محاسباتی در مدل متقارن    Fی مقدار آماره

به  حد  زا بحرانی  مقادیر  وجود آمده  دستپایینی  و 
-تأیید نمی  %۱۰  رابطه تعادلی متقارن حتی در سطح

 . رددگ

 

 اول   مدل   ی برا )  ٢٠٠١(   همکاران   و   پسران   ی کرانه   انباشتگی هم   آزمون   ج ی نتا :  الف   ٣  جدول 

 Fی آماره طول وقفه بهینه  مدل برآورد شده نوع مدل

ARDL  خطی IEX/TI,Yf,IRER,I,Inf )١٩/١ )١٫٠٫١٫٢٫٠٫١ 
ARDL غیرخطی IEX/TI+,TI-,Yf,IRER,I,Inf )٨٩/٤ )١٫١٫١٫٠٫٠٫١٫٠ 

 سطح معناداری 
 ) ٢٠٠١مقادیر بحرانی آزمون پسران و همکاران (

K=7 K=6 
 I(1)ی باال کرانه I(0)ی پایین کرانه I(1)ی باال کرانه I(0)ی پایین کرانه

٧٦/٤ ٤١/٣ ٥٣/٤ ٦٨/٢ ٪ ١ 
٢٧/٤ ٠٢/٣ ١٣/٤ ٢٩/٢ ٪٥ 
٧٤/٣ ٣٧/٢ ٤٩/٣ ٠٥/٢ ٪١٠ 

 های تحقیق منبع: یافته 

 گردد: ب مشاهده می ۳است در جدول مقادیر مربوط به مدل دوم که بر اساس شاخص تیل محاسبه گردیده

 
 ) برای مدل دوم ۲۰۰۱ی پسران و همکاران ( انباشتگی کرانه ب: نتایج آزمون هم ۳جدول  

 Fی آماره طول وقفه بهینه  مدل برآورد شده نوع مدل

ARDL  خطی IEX/TI,Yf,IRER,I,Inf )٢١/١ )١٫٠٫١٫٢٫٠٫١ 
ARDL غیرخطی IEX/TI+,TI-,Yf,IRER,I,Inf )٧٦/٤ )١٫١٫١٫٠٫٠٫١٫٠ 

 سطح معناداری 
 ) ٢٠٠١مقادیر بحرانی آزمون پسران و همکاران (

K=7 K=6 
 I(1)ی باال کرانه I(0)ی پایین کرانه I(1)ی باال کرانه I(0)ی پایین کرانه

٦٩/٤ ٣٤/٣ ٤١/٤ ٦١/٢ ٪ ١ 
٢١/٤ ٨٩/٢ ٠٣/٤ ١٧/٢ ٪٥ 
٦٩/٣ ٢٣/٢ ٢٧/٣ ٠١/٢ ٪١٠ 

 ق ی تحق   های افته ی :  منبع 
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متغیرها در سطح  برخی از   که دلیل آن  بهبنابراین  
با   دیگر  برخی  از    لتقاضو  متغیری  و  هستند  مانا 

بیش از یک وجود ندارد و از طرفی    گیدرجه انباشته 
وجود رابطه نامتقارن میان متغیرها نیز تایید گردیده 

روش  توان میاست،   از  تخمین    N-ARDLیم  جهت 

مدت و بلندمدت  استفاده نماییم. نتایج کوتاه   مدل
های  مدل شاخص  تفکیک  به  شده  برآورد  های 

-مشاهده می  ۴هریشمن و تیل در جدول  هرفندال
 ردد: گ

 

 ل ی ت   و   شمن هری هرفندال   ی شاخصها   اساس   بر   مدل   بلندمدت   و   مدت کوتاه   برآورد   ج ی نتا   ٤  جدول 

  برآورد بلندمدت مدت برآورد کوتاه  برآورد بلندمدت مدت برآورد کوتاه
Prob -یآمارهt ضرایب Prob -یآمارهt متغیرها  ضرایب Prob -یآمارهt ضرایب Prob -یآمارهt متغیرها  ضرایب 

)٠٣٨/٠( ٢٩/٠ ٠٢/٣) ٠٣٨/٠ (١٩/٠ ٢٩/٢ TI- )٢٤/٠ ٦٧/٢) ٠٤٥/٠( ٢١/٠ ٢١/٢) ٠٣٤/٠ HH- 

)٠٢٣/٠( - ٨٣/٠ -٩٣/٣) ٠/ ٠٢٧ (٧٦/٠ - ١٢/٤ - TI+ )٨١/٠ - ٢١/٥) ٠١٤/٠( - ٨٢/٠ -٣٩/٤) ٠١٧/٠ - HH+ 

)٠٣٩/٠( -٥٣/٠ - ٠٤/٢)  ٠٤١/٠ (٦٨/٠ - ٣٠/٢ - Yf )٠٧/١ - ٠٥/٢)  ٠٢٥/٠( - ٨١/٠ -١٦/٢) ٠٣١/٠ - Yf 

)٠١٧/٠( ٩١/١ ٣٦/٣) ٠٢٤/٠ (٠٤/١ ١٩/٤ IRER )٢١/١ ١٥/٣) ٠٣١/٠( ١٩/٢ ٨٣/٢) ٠/ ٠٢٨ IRER 

)٢٤١/٠( - ٠٦/٠ - ٧٩/٠) ٢١٨/٠ (٠٧/٠ - ٠/ ٨٤ - I )٠٨/٠ -١٢/١) ١١٥/٠( - ٠٤/٠ - ٨٦/٠) ١٥٧/٠ - I 

)٠٣٢/٠( ١٦/٠ - ٤٢/٢) ٠٣٣/٠ (١٣/٠ ٣٥/٢ Inf )١٤/٠ ١١/٢) ٠٤٣/٠( ١٨/٠ - ١٤/٢) ٠٣٦/٠ Inf 

)٠٢٦/٠ (٢١/٠ -٧٦/٣-  ---  --- ECM(-1) )١٩/٠ - ٤٩/٢) ٠٤١/٠-  ---  --- ECM(-1) 

بهب نتایج  اساس  میدستر  مشاهده  گردد آمده 
نوسانات نرخ ارز  دارای تاثیر منفی و  که درآمدخارجی  

-درآمدارزی ثباتیدارای تاثیر مثبت بر بی تورم و نرخ
 موجب   درآمدخارجی  در  افزایش  لذا  اند.صنعتی بوده

در    ثباتیبی  کاهش افزایش  و و  ارز  نرخ  نوسانات 
قیمت عمومی  افزایش  سطح  موجب    ثباتی بیها 

تنوع    . لذااستدر هر دو مدل شده  صنعتی درآمدارزی
-درآمدارزیثباتی  بیو تمرکز دارای اثرات نامتقارنی بر  

تاثیر  دو  ند  اهبودصنعتی   دارای  تنوع  مدل  دو  هر  ر 
صنعتی بوده صادراتیکاالهایکمتری نسبت به تمرکز  

-صنعتیکاالهای  سازیمتنوع  بدین معنی کهاست.  
موجب   آرامی  به   اندشده  درآمدارزی   ثباتصادراتی 

 شدت  به  صادراتیصنعتیکاالهای  تمرکز  کهدرحالی
اساس  .  نداهگردید  درآمدارزی   ثباتیبی  موجب بر 

کوتاهنتا مییج  مشاهده  دومدت  هر  در  که    ره گردد 
عدم  %۲۰تقریباً   میاز  برطرف  بنابراین تعادل    شود 
 د. گیر می  کندی صورتبه تعادل سمت به حرکت

 گیرینتیجه و بحث ٦
افزایش   ضمن  صادراتی  کاالهای  تعداد  افزایش 

  تواند می  تجاریدرآمدارزی کشور و تاثیر مثبت بر تراز
ثبات  ملی   پول  تقویت  موجب   کشور   درآمدارزی   و 

  به   هم   صادراتی  کاالی  یک   به  وابستگی  زیرا   گردد.
میزان   و  کاال  قیمت  در  تغییرات   لحاظ  صادرات  هم 

از سویی    .زی گردد درآمدار   نوسانات  موجب  تواندمی
دهنده  شواهد تجربی و مطالعات صورت گرفته نشان

-می  صادراتی  کاالهای  تمرکز  و  تنوع  آن است که آثار
  باشد.   درآمدارزی   ثباتی بی  بر   متفاوتی  آثار   تواند دارای 

  نامتقارن   اثرات  بررسی  به   منظور در این تحقیق بدین
  درآمدارزی   بر   صنعتی صادراتیکاالهای  تمرکز  و  تنوع

اساس    بر.  استایران پرداخته شده  در  صنعت  بخش
افزایش درآمدخارجی موجب افزایش تقاضای    ،نتایج

ایران و   تجاری عمده شرکای  ویس کاالهای وارداتی از
-هشد  درآمدارزی صنعتی   ثباتیبی  نتیجه کاهش  در

گذاری در بخش صنعت دارای تاثیر  سرمایهو    است
  ریزی برنامه  عدم  است.بوده  غیرمعنادار  و منفی

پرداختی    ،بلندمدت تسهیالت  بخش    بهانحراف 
تواند  میزیرساختها  صنعت و همچنین عدم توجه به  
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باشد.  معنادار  گذاری غیر ترین دالیل این تاثیر از عمده
  ها ارز و تغییر در سطح عمومی قیمتنوسانات نرخ

 و  گذاران سرمایه  برای   ریسک و نگرانی  ایجاد  به دلیل
-سو و کاهش افق زمانی برنامهتولیدکنندگان از یک

دیگر،  یزی  ر سوی  تولید  از  در  نوسانات  و موجب 
-را درپی داشتهشده و نوسانات درآمدارزی  صادرات  

تاست و  تنوع  همچنین  کاالهای .  -صادراتیمرکز 
ثباتی درآمدارزی  بی  بر  یصنعتی دارای اثرات نامتقارن

است بوده  که  گونهبه  ،صنعتی  تمرکز    آثار ای  منفی 
از  صنعتی  صادراتیکاالهای شدیدتر  تاثیر  بسیار 

متنوع  کاالهایسامثبت  بودهصادراتیزی  -صنعتی 

اهم  .است جریان  متنوعاین  کاالهاییت  -سازی 
انحصاری از  جلوگیری  و    شدن   متمرکز  و  صادراتی 

گردد که  پیشنهاد می  لذا.  شودمی  متذکر  را  صنعت 
های تولید و نظارت  اختزیرس به   توجه  با دولتمردان

ضمن    ،دقیق بر تسهیالت اعطایی در بخش صنعت
  در   صنعتی،  هایبنگاه  و  گذارانسرمایه  ترغیب
ایجاد    کانال  صادراتی ازکاالهای   سازیمتنوع  راستای
گام برداشته و از    ه جامع  افراد  برای   برابر  هایفرصت

بی کاهش  منظور  به  صنعت،  شدن  ثباتی  متمرکز 
 درآمدارزی، جلوگیری نمایند. 
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