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با توجه به اهمیت گستتر اتادرات ریرن تی در برنامههای توستهه کشور ،در ای مقاهه به
بررستتتی اثرات ریرخطی متغیرهتای نر ارز حقیقی ،ارز افزوده بخش اتتت هت و مهدن،
اتادرات ریرن تی و کی یت نهادی -ساختاری ،بر روی اادرات ریرن تی ایران پرداخته شده
استتتت نتایج حااتتتز از تخمی مدل خود رگرستتتیون برداری عامز افزوده ) (FAVARبا
پارامترهای متغیر در طول زمان ) (TVPو دادههای فصتتلی ستتالهای  4931-4931بیانگر
نقش مثبت و متقارن کی یت نهادی ساختاری و اادرات ریرن تی کشور در افزایش اادرات
ریرن تی و افزایش ای اثرات مثبت در طول زمان استتت همی ی اثر نهایی نر ارز حقیقی
بر روی اتادرات ریرن تی کشتور بستته به شترایک رکودی و رونقی حاکر بر اقتصتتاد کشور،
میتواند بهاتورت نامتقارن ،مثبت یا م ی باشد درنهایت ای هه اثر رشد ارز افزوده بخش
ا هت و مهدن کشور بر روی اادرات ریرن تی در تمام دوره موردبررسی مثبت است ،با ای
ت اوت که اثرات متقارن فوق در دورههای رونق اقتصادی بیشتر است
واژههای کلیدی :اادرات ریرن تی ،کی یت نهادی -ساختاری ،مدلهای متغیر زمانی
طبقهبندی .G38 ،F14 ،F13 ،C32 :JEL

 1مستخرج از رساهه دکترای نویس ده اول در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 نویس ده مسئول مهاتبات
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بررسی اثرات کی یت نهادی-ساختاری بر روی اادرات

 -1مقدمه

عدم اتهای اقتصتتاد کشتتور به م ابت ن تی و حرکت از اقتصتتاد ن تی به اقتصتتاد ریرن تی،
همواره موردتوجه ستیاستگذاران اقتصادی کشور در چ د دهه گذشته قرار گرفته است
حرکت در ای راستتتا م جر به عبور از اقتصتتادی ت محصتتوهی و استتت اده از مزیّتهای
نستتبی تجاری کشتتور در ستتط بی اهمللی شتتده و میتواند زمی ه رفت دیگر مشتتهالت
اقتصادی کشور همیون بیهاری را فراهر نماید مسئله فوق ،بررسی دقیق و بهروز عوامز
مؤثر بر اتتتادرات ریرن تی کشتتتور را میطلبتد ای در حتاهی استتتت کته در مطاههات
انجامگرفته در داخز کشتتتور ،شتتتاهد تیکید بیشتتتتر محققان در بررستتتی عوامز قیمتی
همیون نر ارز ،بر اتتتادرات ریرن تی هستتتتیر؛ و ای عتدم حوتتتور دیگر متغیرهای
تیثیرگذار بر اادرات ریرن تی ،میتواند م جر به ارائه خروجی اشتباه حااز از مدلسازی
شود برنانهی و همهاران )0002( 4بیان کردند که مجموعه اطالعات محدود مورداست اده
در اهگوهای خود رگرستتیون برداری 0میتواند م جر به تور متغیرهای حذفشتتده در
اهگوی شود؛ بهع وانمثال در مطاههات تجربی بی اهمللی «مهمای قیمت »9نتیجه مهمول
در اهگوهای خود رگرستتتیون برداری ) (VARبا متغیرهای حذفشتتتده اثرگذار در مدل
است اهمیت مسئله فوق ازای جهت است که سیاستهای ارزی چ د دهه گذشته دوهت
نتوانسته است روند پایداری از اادرات ریرن تی در اقتصاد کشور را ایجاد ک د و ای مهر
نیاز به ورود ستتایر متغیرهای اثرگذار بر اتتادرات ریرن تی را جهت مدلستتازی اتتادرات
ریرن تی کشتور با ی مجموعه اطالعات کامزتر مطرح میک د بررسی مطاههات تجربی
مختلف نشانگر ی وفاق در ای موضوع است که متغیرهای سیاسی و اجتماعی مختلف،
بر رابطه بی ثروت م ابت طبیهی و پیامدهای توستهه ،تیثیرگذار است ،بهطوریکه روابک
متقتابز بی م ابت طبیهی و رشتتتد اقتصتتتادی ،با بهرهگیری از نقش نهادها در مطاههات
مختلف موردبررستتی قرار گرفته استتت (ایشتتام و همهاران0002 ،1؛ مهلوم و همهاران،2
 0002و 0001؛ اندرستون و آسالکس 0001 ،1؛ بهاتاچاریا و هودهر0040 ،3؛ بیوروات و
1

Bernanke et al.
)Vector Auto Regression (VAR
 :Puzzle priceبیانگر افزایش قیمت در پاسخ به سیاست پوهی انقباضی است
4
Isham et al.
5
Mehlum et al.
6
Andersen & Aslaksen
7
Bhattacharyya & Hodler
2
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همهتتاران0040 ،4؛ کوهیر و گودریس0040 ،0؛ االنشتتتااتتتی و کتتاتستتتایتی)0049 ،9
بهطوری که تیثیر کی یت نهادها و دموکراستی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای دارای
م تابت طبیهی نیز در بستتتیتاری از مقاههها ،موردتوجه قرار گرفته استتتت (بارو4333 ،1؛
آجماورلو و همهاران0000 ،0001 ،0004 ،2؛ پاپیراکیس و گرالگ0001 ،1؛ اپستتتای و
همهتتاران0001 ، 3؛ گالئستتتر و همهتتاران0003 ،1؛ پتتاپیتتانو و ستتتیورونیس)0001 ،3
باوجودای هه در مطاههات تجربی انجامگرفته ،بر نقش کی یت نهادی -ستتاختاری 40حاکر
بر اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای ن تخیز تیکید شده است ،نقش چ ی متغیری در
مدلستازی اتادرات ریرن تی مورد توجّه قرار نگرفته استت ،هذا در ای مقاهه سهی شده
است اثرات متغیر فوق ،بهع وان متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای ن تخیز ،بر
روی اادرات ریرن تی موردبررسی قرار گیرد
یهی دیگر از مشتهالت مطاههات انجامگرفته در داخز کشتور ،است اده از مدلهای خطی
در جهت بررستتی عوامز مؤثر بر اتتادرات ریرن تی کشتتور استتت نظر به عدم توانایی
مدلهای خطی در شت استایی عدم تقارنها 44شامز شهستهای ساختاری در سریهای
زمانی (استوک و واتسون ،)0001 ،40در ای تحقیق بهم ظور بررسی دقیقتر نحوه ارتباط
بی متغیرهتتای متتدل ،بتتا استتتت تتاده از متتدل ترکیبی خود رگرستتتیون برداری عتتامتتز
افزودهشتتده 49و مدل پارامترهای متغیر در طول زمان 41مهرفیشتتده توستتک کروبلیس42
( )0049اقتدام به مدلستتتازی و بررستتتی اثرات متغیر در طول زمان متغیرهای مؤثر بر
اتادرات ریرن تی بر روی آن شده است متغیرهای تحقیق حاضر شامز دادههای فصلی

1

Bjorvatn et al.
Collier & Goderis
3
Anshasy & Katsaiti
4
Barro
5
Acemoglu et al.
6
Papyrakis & Gerlagh
7
Epstein et al.
8
Glaeser et al.
9
Papaioannou & Siourounis
10
institutional-structural quality
11
asymmetry
12
Stock & Watson
13
)The factor-augmented vector autoregressive (FAVAR
14
)Time Varying Parametrs (TVP
15
Korobilis
2
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نر ارز حقیقی ،ارز افزوده بخش اتت هت و مهدن ،اتتادرات ریرن تی و متغیر کی یت
نهادی ساختاری کشور است
ای مقاهه در شتش بخش ت ظیر شتده استت ،بخش نخستتت مقدمه ،بخش دوم پیشی ه
تحقیق ،بخش ستتتوم مبتتانی نظری ،بخش چهتتارم رو تحقیق مطتتاههتته ،بخش پ جر
تجزیهوتحلیز نتایج تجربی و درنهایت بخش ششر ارائه نتایج و پیش هادهای سیاستی

 -2پیشینه تحقیق
مطاههات انجامشده در رابطه با بررسی عوامز مؤثر بر اادرات ریرن تی در داخز و خارج
از کشتتور بستتیار محدود بوده و تقریباث اکثر مطاههات و پژوهشهای اتتورت گرفته ت ها
اثرگذاری متغیرهای پوهی مان د نر ارز ،بر روی اتتادرات ریرن تی را موردبررستتی قرار
دادهاند
واگ ر )0003( 4به بررستی رابطه میان اتادرات و بهرهوری طی سالهای 4332-0001
در بی  91کشتور پرداخته استت نتایج مطاههه فوق بیانگر آن استتت که سط بهرهوری
شتترکتهایی که تجارت بی اهمللی داشتتتهاند ،باالتر از شتترکتهایی بوده استتت که بازار
داخز را بهع وان هدف انتخاب نمودهاند
بوگ و فتاگرن  )0040( 0اثر بیثباتی نر ارز ،بر اتتتادرات در کشتتتور نرور را در دهه
 ،4330بررسی کردهاند نتایج ،وجود رابطه علی بی ای متغیرها را تییید نهرده است
زی اههتابتدی و همهتاران )4930( 9با استتتت اده از دادههای تابلویی به بررستتتی عوامز
اقتصادی بر اادرات دوجانبه میان ماهزی و کشورهای عوو  OICدر دوره زمانی -4333
 0003پرداختهاند نتایج مطاههه آنان به اهمیت اثرات اندازه ،ستط باز بودن اقتصاد ،نر
تورم و نر ارز بتهع وان عوامز مؤثر بر اتتتادرات ماهزی اشتتتاره میک د همی ی نتایج
تخمی اثرات فردی در ای مطاههه نشتتتان داده استتتت که فااتتتله و نهادها ،بر افزایش
اادرات اثر مه یداری دارند
اوالیوال و اوکادوا )0049( 1در مقاههای ستهر سرمایهگذاری مستقیر خارجی ( )FDIرا در
عملهرد اتادرات ریرن تی نیجریه بررسی کردهاند شواهد موجود در نیجریه حاکی از آن
استتت که بخش عمده ستترمایهگذاری مستتتقیر خارجی در کشتتور به ستتمت بخش ن تی
1

Wagner
Boug & Fagereng
3
)Zainal Abidina et al.(2013
4
Olayiwola & Okodua
2
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اقتصتتتاد میرود همی ی نتایج حااتتتز از تجزیهوتحلیز علیّت در ای مطاههه نشتتتان
میدهد که علیّت ی طرفه از سترمایهگذاری مستقیر خارجی به اادرات ریرن تی وجود
دارد
شهیب )4931( 4در مطاههه خود نقش اادرات ن تی و ریرن تی در سوریه در طول دوره
 4332-0040را بررسی کرده است آزمون هرانباشتگی در ای مطاههه نشان میدهد که
توهیتد ناخاه داخلی بهطور مه یداری با اتتتادرات ن تی و ریرن تی رابطه دارد آزمون
گرنجر بیانگر روابک علیّت کوتاهمدت دوطرفه بی توهید ناخاه داخلی ،اتتادرات ن ت و
اتادرات ریرن تی است همی ی رابطه بل دمدت دوطرفه بی اادرات ریرن تی و توهید
ناخاه داخلی و رابطه علیت ی طرفه بل دمدت پویا از اتتتادرات ن ت به توهید ناخاه
داخلی مشاهده میشود
شاکری )4919( 0در مطاهههای به بررسی عوامز مؤثر بر اادرات ریرن تی ایران پرداخته
استت بر اسا نتایج ای مطاههه ،اادرات ریرن تی بهطور اساسی به وضهیت متغیرهای
مب ایی بهرهوری و رقابتپذیری وابستتتته استتتت ،اما متغیرهای قیمتی نر ارز ،اگرچه بر
اتتتادرات تتیثیر مثبتت دارنتد ،امّا ای تیثیر تهیی ک ده نیستتتت؛ ازای رو برای افزایش
اتتادرات ،باید تال شتتود موانت کارکرد مؤثر عوامز قیمتی رفت شتتده و بر متغیرهای
ریرن تی (مثز رقابتپذیری و بهرهوری) بیشتر تیکید شود
نتایج مطاههه ناظمی )4911( 9نیز ،بیانگر ی ارتباط مثبت بی نر ارز و توهید ناخاه
داخلی با اتتتادرات ریرن تی و ارتباط مههو بی نر تورم و اتتتادرات ریرن تی بوده
است طبق یافتههای ای تحقیق سیاستگذاران اقتصادی می توان د از طریق کاهش نر
تورم و افزایش توهید ناخاه داخلی و نر ارز قدمهای ستتازندهای در راستتتای توستتهه
اادرات ریرن تی کشور بردارند.
هوشتتم د و همهاران )4913( 1به بررستتی عوامز مؤثر و تهیی ک ده اتتادرات ریرن تی
ایران پرداختهاند .نتایج حااتتز از ای مطاههه نشتتان میدهد که درآمد جهانی و نر ارز
حقیقی تیثیر مثبت و مه یداری بر تقاضتتای اتتتادرات دارند هرچ ی ستتترمایهگذاری
زیرساختی دوهت تیثیر مثبتی بر عرضه اادرات دارد
1

)Shakeeb (2015
)Shakeri (2004
3
)Nazemi (2009
4
)Hoshmand et al. (2010
2
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در مقاهه درپس ت د و همهاران ،)4930( 4اتتادرات ریرن تی بهطور استتاستتی به وضتتهیت
متغیرهای ریر قیمتی وابستتتته و ای تیثیر قابزمالحظه و تهیی ک ده استتتت نتایج ای
مطاههه حاکی از تیثیر مثبت بهرهوری ،درجه باز بودن اقتصتتاد و توهید ناخاه داخلی بر
اادرات ریرن تی است و ای در حاهی است که با توجه به نتایج برآوردی ،تیثیر مه یدار
نر ارز ،بر اادرات ریرن تی مشاهده نشده است.
بر اسا نتایج مقاهه کوچ زاده و جالیی اس دآبادی ،)4930( 0نا اطمی انی نر ارز در
کوتتاهمدت با ضتتتریب  4001و در بل دمدت با ضتتتریب  3003اثر م ی و مه یداری بر
اادرات ریرن تی داشته است بهطوریکه  ،گستر عدم اطمی ان نر ارز ،با ایجاد بستر
نام استتب برای اتتادرات ،موجب خروج اتتادرک دگان از بخشهای اتتادراتی و کاهش
اادرات ریرن تی شده است.
بر استتتا مطتاههته گودرزی و اتتتبوری دیلمی ،)4939( 9رابطه بل دمدت میان توهید
ناخاه داخلی ،نر ارز مؤثر واقهی و اتتادرات ریرن تی قابز مشتتاهده استتت بر استتا
نتایج مطاههه فوق ،نر ارز مؤثر واقهی اثر قابزتوجهی بر مقدار اتتادرات ریرن تی کشتتور
نداشته است
جلیلی )4930( 1در مقاهه خود به بررستتی رابطه بی اتتادرات ریرن تی و ستترمایهگذاری
مستتقیر خارجی و رشتتد اقتصتادی در م طقه خاورمیانه و شتتمال آفریقا پرداخته استتت
نتایج ای مطاههه اثر مثبت و مه یدار اادرات ریرن تی و سرمایهگذاری خارجی بر رشد
اقتصادی را در کشورهای موردمطاههه نشان میدهد
نتایج مقاهه رضتتوی و همهاران ،)4939( 2حاکی از اثر م ی افزایش نر ارز ،بر اتتادرات
ریرن تی در کوتاهمدت و بل دمدت استتت ،بهطوریکه طبق نتایج بهدستتتآمده از تجزیه
واریانس اتتتادرات ریرن تی ،نر ارز در بل دمدت  43/13دراتتتد از تغییرات اتتتادرات
ریرن تی را توضی داده است
نتایج مطاههه پیرانی و همهاران ،)4931( 1تیثیر مثبت و مه یدار آزادستتازی اقتصتتادی،
سرمایهگذاری مستقیر خارجی و نر حقیقی ارز را بر اادرات ریرن تی نشان داده است
1

)Dejpasand et al. (2011
)Kochakzadeh & Jalayi esfandyari (2013
3
)Godarzi & Saboori deylami (2014
4
)Jalili (2013
5
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همی ی در ای مطتاههته وجود یت رابطته علیت ی طرفه نر ارز حقیقی و درجه باز
بودن اقتصادی به اادرات ریرن تی به اثبات رسیده است
حال با توجه به مطاههات انجامشده به نظر میرسد موضوع موردمطاههه مقاهه حاضر ،ی
مطاههه جدید به شتتمار میرود که تاک ون در ستتط ملی و بی اهمللی مشتتابه آن به علت
محدودیتهای موجود در رو تحقیق مطاههات ،انجام نگرفته است

 -3مبانی نظری
در ای بخش به بررستتی مبانی نظری نحوه اثرگذاری کی یت نهادی -ستتاختاری بر روی
رشتد اقتصتاد ،گستر توهید و درنتیجه اادرات ریرن تی در چارچوب ی اقتصاد ن تی
میپردازیر مدل مقاهه حاضتتر ،از مدل رانت جویی مهلوم و همهاران )0001( 4اخذ شتتده
استتتت در متدهی کته آنها ارائه نمودهاند ،م ابت رانت جویی بهطور کامز برونزا (رانت
حااتتز از م ابت طبیهی) در نظر گرفته شتتده و بر استتا آن به تحلیز اثر رانت م ابت
طبیهی بر توهید ملی پرداختهاند و مسئله االی آنها ای است که چگونه رانت حااز از
م ابت ن تی تحت چارچوب نهادی -ستتاختاری موجود و تهامز با آن ،فراتتتهای کستتب
م هت را در ستتتط ستتتازمانی تغییر داده ،درنتیجه از طریق انتقال فهاهی کارآفری از
فهاهیتهای توهیدی در بخشهای موهد اقتصادی به فهاهیتهای رانت جویی در بخشهای
ناموهد اقتصادی ،موجب کاهش توهید ریرن تی و حتی توهید کز اقتصاد و درنتیجه ایجاد
ن ری م ابت گردد
در مطاههه مهلوم و همهاران ( )0001پس از مدلستتتازی گستتتترده ی اقتصتتتاد ن تی،
قویههایی به شرح زیر استخراج میشود در ای بخش به علت حجر گسترده مدلسازی
ت ها قوتتایای استتتخراجی بیان میشتتود ،خوان دگان میتوان د در جهت بررستتی نحوه
استخراج قوایا به مطاههه فوق مراجهه نمای د:
 قوتتتیه ی  :ه گامیکه کی یت چارچوب نهادی -ستتتاختاری باال استتتت ،تهادل یتهادل توهیدی استتت و ه گامیکه کی یت چارچوب نهادی -ستتاختاری پایی  ،تهادل
ی تهادل رانت جویی است
 قویه دو :م ابت طبیهی در ی تهادل توهیدی ،ی برکت خاه بوده و افزایش رانتن ت ،توهید ملی را افزایش میدهد و در تهادل رانت جویی ،م ابت طبیهی بیشتتتر ی
ن ری است و رانت ن ت ،توهید ملی را کاهش میدهد
Mehlum et al.
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 قوتتیه ستته :در تهادل رانت جویی تهداد بیشتتتر کارآفری ان ،تهداد توهیدک دگان راافزایش و تهداد رانتخواران را کاهش میدهد و م جر به افزایش ستتود هر دو فهاهیت
میشود
در متدل ارائتهشتتتده فوق بی مواردی که در آن رانت جویی و توهید ،فهاهیتهای رقیب
محستوب میشتوند و مواردی که رانت جویی و توهید ،فهاهیتهای مهمز هست د ،ت اوت
وجود دارد توهید و رانت جویی بهع وان فهاهیتهای رقیب هستتت د اگر فهاهیتهای رانت
جویی مؤثر خارج از بخشهای موهد اقتصتتتادی ،مثالث در بی ستتتیاستتتتمداران داخلی،
بوروکرات هتا و نظتامیان بل دپایه قرار داشتتتته باشتتت د رانت جویی مؤثر زمانی خارج از
بخشهتای موهد اقتصتتتادی گستتتتر بیشتتتتری مییابد که کی یت چارچوب نهادی-
ستاختاری نسبتاث پایی باشد ش افیت پایی  ،فساد بوروکراتها را تحری میک د ضهف
در ح ظ حقوق ماههیت ،برخوردهای مشتتهوک ،ک ترلهای ناعادالنه و مصتتادره اموال را
تقویت میک د ضهف در ح ظ حقوق شهروندی ،کالهبرداری و شیوههای رشوهخواری را
تقویتت مینمتایتد ضتتتهف حاکمیت قانون ،اخافی و فهاهیتهای مافیایی را گستتتتر
میدهد ی دوهت ضهیف ،نظامیان بل دپایه را تقویت می نماید و ی دموکراسی ضهیف
و شته ده ،تخصی رانت سیاسی را تقویت میک د تمامی اشهال مستقیر جذب ثروت
بهوستتتیله چارچوب نهادی -ستتتاختاری باکی یت پایی ممه میگردد که درنتیجه آن،
فهتاهیتت بتهع وان یت توهیدک ده ،در رقابت با رانتخواران برای کستتتب رانت م ابهی
همیون ن ت بهع وان ی عدم مزیت ش اخته میشود
ه گامیکه چارچوب نهادی -ستاختاری با کی یت باال باشد یا بهعبارتدیگر تقویتک ده
توهید باشت د ،کسب رانت حااز از م ابت به نحو مؤثر سخت خواهد بود ،مگر ای هه رانت
از طریق فرآی د توهید جذب شود حاکمیت قانون ،کی یت باالی بوروکراسی ،فساد اندک
در دوهت و ریست پایی در قراردادها توسک دوهت ،بهطور ضم ی دالهت بر ای دارد که
کستب رانت به نحو مؤثر باید ی دهیز قانونی و موجّه داشته باشد در رقابت برای رانت
م ابت ن تی ،ی توهیدک ده بزرگ ،قدرت زیادی در ایجاد فشتار برای یارانهها ،پشتیبانی
بخش عمومی و بستت قراردادهای پرم هت خواهد داشت؛ ب ابرای توهید و رانت جویی
ه گامیکه چارچوب نهادی-ستتتاختاری تقویتک ده توهید استتتت ،بهع وان فهاهیتهای
مهمز ش اخته میشوند
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 -4روش تحقیق
در ای مطاههه از مدل خود رگرستتتیون برداری پارامتر افزودهشتتتده با پارامترهای متغیر
زمانی ) (TVP-FAVARاستتت اده شتتده استتت مطابق بستتیاری از مطاههات در حوزه
اقتصتادست جی ،نوسانات تصادفی نقش مهمی را در مدل  TVP- FAVARای ا میک د و
اخیراث نوسانات تصادفی بهاورت وسیهی در تحلیزهای تجربی اقتصاد کالن مورداست اده
قرارگرفته استت (پریمیسری )0002 ،4در بسیاری از موارد ،به نظر میرسد که ضرایب و
شوکها در فرآی د توهید داده متغیر اقتصادی ،دستخو نوسانات تصادفی میشوند در
اتتورت وجود چ ی پدیدهای ،کاربرد مدل ضتترایب با پارامترهای متغیر ،اما با نوستتانات
ثابت ،ای ستتتؤال را به فه متبادر میک د که برآورد پارامترهای متغیر در زمان ممه
استت دارای اریب باشتد؛ زیرا تغییر احتماهی نوستانات در توزیت نادیده گرفته شده است
جهت پرهیز از ای تصتری نادرستت ،نوسانات تصادفی در مدل  TVP-FAVARدر نظر
گرفته میشتتتود اگرچه در نظر گرفت نوستتتانات تصتتتادفی ،به دهیز ای هه تابت حداکثر
راستتت مایی قابلیت انهطاف را ندارد تخمی مدل را دشتتوارتر میک د مدل را میتوان با
استتت اده از زنجیره مارکوف مونتکارهو 0در فوتتای استتت باط بیزی  9تخمی زد در ادامه
ابتتدا متدل  TVP-FAVARرا در قاهب مدلهای فوتتتا-حاهت بیان میک یر و درنهایت
توضیحی کلی درباره رو بیزی داده میشود
بتهم ظور مهرفی متدل  ،TVP-FAVARابتدا ی مدل  FAVARستتتاختاری را در نظر
میگیریر که بهاورت زیر نشان داده میشود:
𝑇 𝐴𝑦𝑡 = 𝑄1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑄𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 , 𝑡 = 𝑝 + 1, … ,
()4
′
که ] 𝑡𝑓  𝑦𝑡 ′ = [𝑧𝑡 ′,است که در آن 𝑡𝑦 ی بردار  𝑙 × 1بوده و 𝑡𝑧 نشانده ده ی بردار
 𝑙 × 1از متغیرهای مشتتاهدهشتتده و 𝑡𝑓 نشتتانده ده بردار  𝑘 × 1از فاکتورهای پ هان
استتتت ،بهطوریکه  Aو 𝑝𝑄 …  𝑄1ماتریس 𝑛 × 𝑛 پارامترها و ) 𝑢𝛴  𝑢𝑡 ~(0,بردار 𝑛 × 1
شوکهای ساختاری است که بهاورت زیر نشان داده میشود:
0
⋮
]=Σ
0
𝑛𝜎

⋯
⋱
⋱
0

𝜎1 0
0 𝜎2
[
⋱ ⋮
⋯ 0
1

Primiceri
)Markov chain Monte Carlo (MCMC
3
Bayesian inference
2
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هرکدام از 𝑚  𝑖 = 1, … ,ستری مشتاهدهشتده ااتلی 𝑡𝑖𝑥 ،از طریق ی رگرستیون آناهیز
فاکتور با خطاهای خودهمبسته و نوسانات تصادفی شهز روابک زیر ،مرتبک با فاکتورها و
دیگر متغیرهای مشاهدهشده  𝑧𝑡 ′هست د:
()0

𝑓
𝑡𝑖𝑢 𝑥𝑖𝑡 = 𝜆̃𝑖 𝑓𝑡 + 𝜆̃𝑖𝑧 𝑧𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝑢𝑖𝑡 = 𝜌𝑖1 𝑢𝑖𝑡−1 + ⋯ + 𝜌𝑖𝑞 𝑢𝑖𝑡−𝑞 +

رابطه شتبیهستازی بی شوکهای ساختاری را به شهز بازگشتی تهیی میک یر ،فرض
ک ید که  Aی ماتریس مثلثی پایی که ع اار روی قطر االی برابر با ی هست د:
()9

0
⋮
]
0
1

⋯
1 0
𝛼2,1 1
⋱
⋮ [=
⋱
⋱
𝛼𝑛,1 ⋯ 𝛼𝑛,𝑛−1

در مهادهه ( )4مشتتهز تهیی مقدار م حصتتتربهفردی برای پارامترها در مدل وجود دارد
زیرا ضتترایب مجهول میباشتت د و متغیرها ممه استتت هرزمان بر یهدیگر اثر بگذارند
(بردی و اوریلی )0001 ،4برای تخمی پتارامترها ،مهادهه ( )4را بهاتتتورت مدل VAR
تهدیزشده دوباره تصری میک یر:
𝑦𝑡 = 𝐵1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐵𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝐴−1 𝛴𝑡 𝜀𝑡 ,
) 𝑛𝐼 𝜀𝑡 ~(0,
()1
در مهتتاده ته ( 𝐵𝑖 = 𝐴−1 𝑄𝑖 ،)1برای  i=1,…,pهمی ی  Bرا بتتهع وان ی ت ستتتطر
𝑛𝐵  𝐵1 , … ,تهریف کرده و به شهز تهدیزشده را بهاورت زیر نشان دهیر:
𝑡𝜀 𝑡𝛴 𝑦𝑡 = 𝑋𝑡 𝐵 + 𝐴−1
()2
 𝑋𝑡 = 𝐼𝑛 ⊗ [1, 𝑦𝑡−1و ⊗ نیز حااتزضترب کرونهر است همه
𝑝́ , … , 𝑦𝑡−
که در ای جا ] ́
پارامترها متغیر در زمان نیست د
مطتابق پریمیستتتری ( ،)0002کوپ و همهتاران )0003( 0و نتاکاجیما )0044( 9فرض
میک یر کته همه پارامترهای )𝛴 𝐴  (𝐵,در طی زمان تغییر میک د ستتت س ،مهادالت
( )1و ( )2را دوباره به شهز زیر تصری میک یر:
𝑦𝑡 = 𝐵1𝑡 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐵𝑝𝑡 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 ,
) 𝑡𝛷 𝑒𝑡 ~𝑁(0,
()1
𝑛 𝑦𝑡 = 𝑋𝑡 𝐵 + 𝑒𝑡 , 𝑡 = 𝑝 + 1, … ,
()3
که در ای جا 𝑡𝑦 بردار ) (𝑘 × 1از متغیرهای مشتتتاهدهشتتتده استتتت 𝑡𝑝𝐵  𝐵1𝑡 , … ,بردار
)𝑘 × 𝑘( از ضترایب متغیر در زمان است 𝑡𝛷 ماتریس کوواریانس متغیر در زمان با ابهاد
1

Bredin & O’Reilly
Koop et al.
3
Nakajima
2
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́ −1
 𝛷𝑡 = 𝐴−1استتت که 𝑡𝐴 ماتریس مثلث
)𝑘 × 𝑘( استتت همی ی 𝑡𝛷 برابر با 𝑡𝐴 𝑡𝛴 𝑡𝛴 𝑡
پایی با ع اار قطری برابر با ی و 𝑡𝛴 نیز ماتریس قطری شامز انحراف مهیار شوکهای
ساختاری است 𝑡𝑋 هر همان تهریف قبلی را دارد همه پارامترها متغیر در زمان نیست د
𝑡𝐵 برداری ستتطری بهاتتورت 𝑡𝑝𝐵  𝑎𝑡 ،𝐵1𝑡 , … ,نیز بردار ستتطری از ع ااتتر ماتریس 𝑡𝐴
استتت درنهایت ع ااتتر بردار ) 𝑡𝑛𝑥  𝑥𝑡 = (𝑥1𝑡 , … ,را بهاتتورت 𝑖𝑗𝜎 𝑔𝑜𝑙 = 𝑖𝑗𝑥 تهریف
میک یر ( )j=1,…,nپتارامترهتای متغیر در زمان فرض میشتتتود که از ی فرآی د گام
تصادفی پیروی میک د (ناکاجیما0044 ،؛ پرایمیسری:)0002 ،

()1

0 0 0
𝛴𝐵 0 0
)
0 𝛴𝑎 0
𝑥𝛴 0 0
)

𝑡𝜀
𝑛𝐼
𝑡𝑣
0
( ( 𝜉 ) ~𝑁 0,
0
𝑡
𝑡𝜂
0
(

𝑡𝑣 𝐵𝑡 = 𝐵𝑡−1 +
𝑡𝜉 𝑎 = 𝑎𝑡−1 +
𝑡𝜂 𝑥𝑡 = 𝑥𝑡−1 +

 𝑒𝑡 = 𝐴−1استتت و 𝑛𝐼 ماتریس واحدی با n
𝑡𝜀 𝑡𝛴 𝑡

در ای جا  t=p+1,…,nاستتت همی ی
ع صر است زمانی که 𝐵𝛴 𝛴𝑎 ،و 𝑥𝛴 ماتریسهای مهی مثبت باش د ماتریس کوواریانس
𝑎𝛴 و 𝑥𝛴 فرض میشتتود که قطری میباش ت د در ای ماتریس ،شتتوکها بی پارامترهای
متغیر در زمان ناهمبستته میباشت د همانطور که مشتاهده میشود مهادالت ( )3و ()1
در فرم فوتا-حاهت بیان شدهاند مدلهای فوا-حاهت شامز دو مهادهه است :یهی مهادهه
حاهت 4در ای جا مهادهه ( )1که بهوی وقتها مهادهه انتقال 0نیز نامیده میشود و دیگری
مهتادهته انتدازهگیری 9مهتادهته اندازهگیری ،مهادههای استتتت که ارتباط بی متغیرهای
مشتتاهدهشتتده (دادهها) و متغیرهای مشتتاهده نشتتده را تواتتیف میک د و مهادهه ،حاهت
پویای متغیرهای حاهت را نشتتان میدهد مجموع ای دو مهادهه همان مدل فوتتا-حاهت
نتامیتده میشتتتود مطابق ناکاجیما و همهاران ،)0003( 1فرض میک یر که حاهت برای
پتتارامترهتتای متغیر در زمتتان برابر بتتا )  𝑎𝑝+1 ~𝑁(𝑣𝑎0 , 𝛴𝑎0) ،𝐵𝑝+1 ~𝑁(𝑣𝛽0 , 𝛴𝛽0و
)  𝑥𝑝+1 ~𝑁(𝑣𝑥0 , 𝛴𝑥0میباش د

1

State equation
Transition equation
3
Measurement equation
4
Nakajima et al.
2
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همی ان که از مدل مشتاهده میشود ،تخمی مدل  TVP-FAVARبا نوسانات تصادفی
هر شتتتامز تخمی شتتتمار زیادی از پارامترها استتتت و هر به دهیز انهطافناپذیری تابت
راستتتت مایی تخمی را دشتتتوار میک د (پریتی و همهاران )0040 ،4برای رهایی از ای
مشتتهز ،مدل  TVP-FAVARرا با استتت اده از رو استتت باط بیزی و از طریق زنجیره
مارکوف مونتکارهو ( )MCMCتخمی میزنیر در بستتتیاری از مطاههات بیانشتتتده که
رو استتتت بتاط بیزی ای امهتان را فراهر میک تد جهتت مقتابلته مؤثر با ابهاد باال و
ریرخطی پارامترهای مدل ،میتوان مشتتهز ااتتلی تخمی را به ابهاد کوچ تر تقستتیر
کرد (نتاکتاجیما0044 ،؛ پریمیستتتری0002 ،؛ بانرجی و مل  )0040 ،0با استتتت اده از
اهگوریتر  ،MCMCمیتوانیر توزیت پسی مشترک پارامترهایی که برای ما مهر است ،در
شترایطی که توزیت پیشتی قبالث تهیی شدهاند را ارزیابی ک یر بانرجی و مل ()0040
بیان میک د که استتتت اده از اهگوریتر  MCMCاز مشتتتهز ابهادی پارامترها جلوگیری
میک د زیرا ای رو استاساث به نمونهگیری بازگشتی از اهداف ابهادی پایی میپردازد و
به کاهش مشتتهز مربوط به وجود بستتیار زیاد پارامترها کم میک د در ای مقاهه ما از
تتوزیتت پتیشتتتیت متورداستتتت تتاده در نتتاکتتاجیمتتا ( )0044استتتت تتاده میک یر، 9
−2
(𝛴𝑥 )−2
)𝐼 (𝛴𝑎 )𝑖 ~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(4, 0.02) ،𝛴𝛽 ~𝐼𝑊(25, 0.01و )𝑖 ~𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(4, 0.02
که  IWنشتتانده ده توزیت مههو ویشتتارت 1استتت درنهایت مقادیر اوهیه پارامترهای
متغیر در زمان تهیی میشتتتود همی ی ما از پیشتتتی تخت استتتت اده میک یر که در
آن 𝑢𝛽0 = 𝑢𝑎0 = 𝑢𝑥0 = 0و 𝐼 ×  𝛴𝛽0 = 𝛴𝑎0 = 𝛴𝑥0 = 10میباشد

 -5تجزیهوتحلیل نتایج
در ای تحقیق از دادههای فصتتلی ستتالهای  4931تا  4931متغیرهای نر ارز حقیقی،
ارز افزوده بخش ات هت و مهدن ،اتادرات ریرن تی و متغیر کی یت نهادی-ساختاری
استت اده شتده استت عالوه بر متغیر کی یت نهادی -ساختاری که اهمیت حوور آن در
مدلستازی اتادرات ریرن تی در بخش مقدمه بیان گردید و بررسی اثرگذاری آن هدف
مطاههه حاضتتر استتت ،متغیرهای نر ارز حقیقی و ارز افزوده بخش اتت هت و مهدن،
1

Peretti et al.
Banerjee & Malik
9جهت مطاههه بیشتر در مورد اهگوریتر  MCMCو نحوه انتخاب توزیت پیشی ب گرید به ناکاجیما ( ،)0044کوپ
و کاهوبیلیس ( )0040و پرامیسیری ()0002
4
invert Wishart distribution
2
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بتهع وان متغیرهتایی که در مبانی نظری و پیشتتتی ه تحقیق اثرگذاری آن بر اتتتادرات
ریرن تی مورد تیکید قرار گرفته استتتت بهع وان متغیرهای ک ترهی وارد مدل شتتتدهاند
دادههای متغیرهای کی یت نهادی ستتتاختاری موجود بستتتیار محدود و برآوردی بوده و
نمیتوان د تمام ابهاد کی یت نهادی -ستتتاختاری را نشتتتان ده د ،از طرفی ت ها دادههای
ستتاهیانه مربوط به چ د شتتاخ در ستتط جهانی وجود دارد ،بهطوریکه فصتتلی کردن
شاخ های فوق با است اده از رو های اقتصادس جی نیز میتواند م جر به حذف برخی
از اطالعات م ید موجود در ستتتری شتتتود دهیز ای امر ای استتتت که در اهگوی VAR
محقق مجبور به تصتتمیرگیری در مورد انتخاب شتتاخ های قابزمشتتاهده خاص برای
نشتتان دادن تهدادی م اهیر نظری میشتتود ،برای نمونه ،محقق مجبور به نشتتان دادن
فهاهیت اقتصتتتادی توستتتک ی ستتتری زمانی ،مان د توهید ناخاه داخلی ،بیهاری و یا
توهیدات ات هتی استت ای در حاهی است که ممه است برخی سریهای زمانی مان د
ستط کی یت نهادی  -ستاختاری با ی سری زمانی قابزنمایش نباشد کی یت نهادی-
ستتاختاری میتواند متغیر پ هانی باشتتد که بازتابی از چ دی ستتری زمانی دیگر باشتتد؛
بهطوریکه در ای مطاههه متغیر کی یت نهادی -ستاختاری بهع وان فاکتور پ هان توسک
رابطه ( )0محاستبه شده است ،رویهرد فوق امهان محاسبه و استخراج اطالعات مشترکی
چ د سری زمانی در قاهب ی سری زمانی را فراهر میک د
شتاخ نهادی -ساختاری که توسک بان جهانی تهیه شده است با است اده از میانگی
وزنی شتش متغیر زیر ،در قاهب شاخ های طرز حهومت جهانی ) 4(WGIمحاسبه شده
استتت -4 :جوابگویی و رأی مردم :اندازهای که تبهه ی کشتتور قادر به ستتهیر شتتدن در
انتخاب دوهتشتان ،آزادی نظر ،آزادی تجمت و آزادی رستانهها هست د  -0ثبات سیاسی و
فقدان خشتونت :احتماهی که دوهت برخالف قانون استاستی ،مایز به است اده از ابزارهای
حهومتی جهت بیثباتی و خشتونت ستیاستی باشتد  -9کارایی دوهت :که شامز کی یت
سترویسهای ستیاستی ،کی یت خدمات کشتوری و درجه استقالل از فشارهای سیاسی،
کی یت تدوی و اجرای خکمشی و اعتبار تههد دوهت برای ای چ ی سیاستهایی است
 -1کی یت نظربخشتی :توانایی دوهت برای تدوی و بهکارگیری ستیاستها و قوانی ی که
اجازه توستتهه بخش خصتتواتتی را میدهد  -2نقش قانون :اندازهای که عوامز به پایدار
متاندن قوانی جامهه ،کی یت اجرای پیمانها ،حقوق ماههیت ،پلیس ،دادگاه و احتماالت
Worldwide Governance Indicators
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جرم و خشتتتونتت اطمی ان دارند  -1ک ترل فستتتاد :اندازهای که قدرت عمومی قادر به
بهکارگیری م افت خصتواتی استت که شامز هر دو نمودار جزئی و کلی فساد است 4در
ای تحقیق بهجای استتت اده از میانگی وزنی شتتش شتتاخ فوق ،پس از فصتتلی کردن
شتاخ ها ،با استت اده از رابطه ( )0اقدام به محاستبه فاکتور مستتخرج از شش شاخ
فوق شتده استت فاکتور برآوردی ،مستیر حرکت مشتترک شتش شتتاخ فوق را نشان
میدهد و مقدار برآوردی آن تا حدّی که در ارتباط با ستتتایر متغیرهای مدل 𝑡𝑧 باشتتتد،
اهمیت خواهد یافت ،بر ای اسا اگر مقادیری از هرکدام از شش شاخ  ،در ی دوره
زمانی درستت برآورد نشتده باش د و در راستای روند سایر شاخ ها نباش د در محاسبه
فتاکتور اثر چ تدانی نخواهد یافت در نمودار ( )4نتایج حااتتتز از تخمی فاکتور پ هان
متغیر نهادی -ساختاری در سالهای مختلف قابزمشاهده است:

نمودار ( :)1فاکتور پنهان متغیر نهادی ساختاری
میخذ :محاسبات محقق

در ادامه جهت بررستتی پایایی متغیرها به محاستتبه آماره آزمون ایستتتایی دیهی -فوهر
تهمیریافته 0و آزمون ریشته واحد فیلی س و پرون 9پرداخته شده است نتایج جدول ()4
نشتان میدهد که فرض ات ر برای متغیرهای در سط رد نشده و متغیرها در سط پایا
 4مقتدار شتتتاخ های فوق بی  0/2و  -0/2میباشتتتد ،به طوری که با افزایش آن ،کی یت شتتتاخ های فوق در
کشورهای مورد بررسی افزایش مییابد در انتها الزم به توضی است به م ظور بررسی متدهوری محاسبتی و تهریف
دقیق شاخ های فوق میتوان به مقاهه کافم د و همهاران ( )0040مراجهه شود
2
Augmented Dickey – Fuller (ADF) Test
3
Phillips & Perron
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نیست در جدول ( )0آماره آزمون برای ت اضز اول متغیرها محاسبه شده است ،بر اسا
نتایج ،با ی بار ت اضتزگیری متغیرها پایا میشتوند ،بر ای اسا در ادامه از ت اضز اول
متغیرها جهت تخمی مدل است اده شده است
جدول ( :)1آزمون ریشه واحد سطح متغیرها
آزمون ریشه واحد دیهی فوهر تهمیریافته
بدون عرض
با عرض
با عرض از
از مبدأ و
از مبدأ
مبدأ و روند
روند

آزمون ریشه واحد فیلی س و پرون
بدون عرض
با عرض
با عرض از
از مبدأ و
مبدأ و روند از مبدأ
روند

4/91

-4/31

4/33

-1

-4/94

4/32

-0/01

-4/93

-4/41

-4/30

-4/09

-4/01

-9

-0/01

4/9

-0/13

0/02

9/04

ارز افزوده بخش
ا هت و مهدن
نر ارز حقیقی
اادرات ریرن تی
حقیقی

میخذ :محاسبات محقق

جدول ( :)2آزمون ریشه واحد سطح متغیرها
آزمون ریشه واحد دیهی فوهر تهمیریافته
بدون عرض
با عرض
با عرض از
از مبدأ و
از مبدأ
مبدأ و روند
روند

آزمون ریشه واحد فیلی س و پرون
بدون عرض
با عرض
با عرض از
از مبدأ و
مبدأ و روند از مبدأ
روند

-1/19

-1/41

-9/4

-9/29

-9/91

-0/30

-0/31

-0/33

-0/12

-9/49

-9/41

-9/03

-9/10

-9/1

-9/91

-9/31

-9/11

-9/1

ارز افزوده بخش
ا هت و مهدن
نر ارز حقیقی
اادرات ریرن تی
حقیقی

میخذ :محاسبات محقق

دادههای  9ستال اول ( 40فصتز) بهع وان دادههای آزمایش جهت برآورد مقادیر پیشی
پارامترها مورد استتتت اده قرار گرفته و در انتها از فرآی د تخمی حذف شتتتدهاند پس از
تخمی متدل  TVP-FAVARبا استتتت اده از نرمافزار  MATLABو حداکثر  1وق ه ،بر
مب ای مهیار آکائی وق ه بهی ه  0انتخاب شتد با توجه به در نظر گرفت فرض نوسانات
تصتادفی در مدل ،نتایج حااتز از تخمی بیزی انحراف مهیار پسی جزخ خطا مربوط به
مهادالت مختلف مربوط به هرکدام از متغیرها در نمودار ( )0قابز مشاهده است:
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نمودار ( :)2انحراف معیار پسین جزء خطا معادالت مختلف
میخذ :محاسبات محقق

نتتایج نمودار ( )0ثتابت نبودن انحراف مهیار پستتتی جزخ خطا را در طول زمان نشتتتان
میدهد و هزوم استت اده از مدل نوسانات تصادفی را بیان میک د با توجه به ای هه مب ای
تحلیز نتایج حااتتز از مدلستتازی مدلهای خود رگرس تیون برداری ) (VARبر استتا
محاستتبه تابت واک ش آنی شتتوک متغیرهای مختلف استتت ،در ادامه به محاستتبه واک ش
آنی اادرات ریرن تی حقیقی به شوک در دیگر متغیرهای مدل میپردازیر ،با ای ت اوت
که به علت ای هه در مدل برآوردی در ای مقاهه ضتتترایب در طول زمان متغیر هستتتت د،
نتایج حااتز از تابت واک ش آنی نیز در طول زمان تغییر میک د ،بر ای اسا بهاورت
ستتهبهدی رستتر میشتتود بهطوریکه محور عمودی آن مقادیر واک ش آنی و محورهای
افقی آن مبدأ زمان (ساهی که تابت واک ش آنی را رد آن محاسبه کردهایر) و دوره واک ش
آنی را ارائه میدهد الزم به فکر استت که دوره واک ش آنی  42دوره در نظر گرفته شده
است
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نمودار ( :)3تابع واکنش آنی متغیر صادرات غیرنفتی حقیقی به شوک در ارزشافزوده
بخش صنعت و معدن
میخذ :محاسبات محقق

بر اسا نمودار ( ،)9تابت واک ش آنی متغیر اادرات ریرن تی حقیقی به شوک مثبت در
ارز افزوده بخش ات هت و مهدن در کز دوره موردبررستی مثبت است ،بهطوریکه در
هر مقطت زمانی ،اعمال شتوک م جر میشود که تابت واک ش آنی پس از  42دوره با ی
روند اهودی و کاه ده در ی سط مثبت قرار گیرد ،سط مثبت فوق در برخی دورهها
مان د ستتالهای  4914تا  4919یا ستتالهای  4913تا  4930بیشتتتر از ستتایر دورههای
موردبررستتی استتت بهطوریکه اثر مثبت شتتوک مثبت به ارز افزوده بخش اتت هت و
مهدن بر اادرات ریرن تی حقیقی در دورههای فوق شدیدتر است
بر اسا نمودار ( ،)1تابت واک ش آنی متغیر اادرات ریرن تی حقیقی به شوک مثبت در
متغیر نهادی ستتاختاری در کز دوره موردبررستتی مثبت استتت بهطوریکه در هر مقطت
زمتانی ،اعمال شتتتوک م جر میشتتتود که تابت واک ش آنی پس از  42دوره با ی روند
اتهودی و کاه ده در ی ستط مثبت قرار گیرد ،ه گامیکه نحوه اثرگذاری شوکها را
در مقاطت مختلف زمانی باهر مقایسته ک یر ،مشتاهده میشود که با حرکت از سالهای
اوهیه به ستتالهای آخر دوره موردبررستی ،اثرات مثبت فوق در حال افزایش استتت؛ یه ی
هرزمان با گستتر مقیا بازار در اقتصتاد ایران ،اثر مثبت متغیر نهادی -ساختاری بر
اادرات ریرن تی حقیقی ایران نیز در حال افزایش است
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نمودار ( :)4تابع واکنش آنی متغیر صادرات غیرنفتی حقیقی به شوک در متغیر کیفیت
نهادی-ساختاری
میخذ :محاسبات محقق

نمودار ( :)5تابع واکنش آنی متغیر صادرات غیرنفتی حقیقی به شوک در نرخ ارز
حقیقی
میخذ :محاسبات محقق

در نمودار ( ،) 2تابت واک ش آنی متغیر اتادرات ریرن تی حقیقی به شوک مثبت در نر
ارز حقیقی بررستی شتده است ،نتایج بیانگر اثرات نامتقارن نر ارز ،بر اادرات ریرن تی
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در دوره موردبررستی استت ،بهطوریکه در هر مقطت زمانی ،اعمال شتوک باعث میشود
که تابت واک ش آنی پس از  42دوره ،در برخی دورهها در ی ستتتط مثبت و در برخی
دورهها در ی ستط م ی قرار گیرد ای در حاهی است که اثرات اوهیه افزایش نر ارز
حقیقی بر اتتتادرات ریرن تی حقیقی تقریبتاث تتتا  1دوره واک ش آنی در مقتتاطت زمتتانی
موردبررستتتی م ی استتتت ،امّتا رفتتهرفته اثرات م ی فوق به مثبت تبدیز میشتتتود،
بهطوریکه دوره  4931تا  4910اثرات مثبت ثانویه توانستتته استتت اثرات م ی اوهیه را
خ ثی ک د و اثر نهایی پس از  42دوره ،تابت واک ش آنی در ی ستتتط مثبت قرار گیرد
و در دوره  4910تتا  4931اثرات مثبتت ثتانویه کمتر از اثر م ی اوهیه بوده بهطوریکه
اثرات نهایی پس از  42دوره در ی سط م ی باقی مانده است

نمودار ( :)6تابع واکنش آنی متغیر صادرات غیرنفتی حقیقی به شوک در صادرات
غیرنفتی حقیقی
میخذ :محاسبات محقق

در نمودار ( )1واک ش آنی اتتتادرات ریرن تی حقیقی بته شتتتوک به خود در تمام دوره
موردبررستتتی بهاتتتورت متقارنی مثبت استتتت ،بهگونهای که در هر مقطت زمانی ،اعمال
شتوک باعث میشود که تابت واک ش آنی پس از  42دوره با ی روند اهودی و کاه ده
در ی سط مثبت قرار گیرد اثرات مثبت فوق در تمام مقاطت زمانی موردبررسی تقریب ثا
رونتد متقتارن و ثابتی دارد ،بهطوریکه افزایش در اتتتادرات ریرن تی میتواند بهع وان
عامز مثبتی در رونق خود در دورههای آتی عمز ک د
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نمودار ( :)7واکنش آنی صادرات غیرنفتی به شوک متغیرهای مدل
میخذ :محاسبات محقق

جهتت مقتایستتته نتتایج ،در نمودار ( )3واک ش آنی اتتتادرات ریرن تی حقیقی به تمام
متغیرها هرزمان رستر شتده است ،بهطوریکه با نگاه از باال به نمودار توابت واک ش آنی،
بهاورت دوبهدی ت ها بهد دوره واک ش آنی روی محور طوهی و مقاطت زمانی موردبررسی
روی محور عرضتتی نمایش داده شتتده استتت همانطور که مشتتاهده میشتتود ی نوع
هرزمتانی در نحوه اثرگتذاری متغیرهای مدل بر روی اتتتادرات ریرن تی وجود دارد ،در
نمودار اول (شوک به ارز افزوده بخش ا هت و مهدن) و نمودار سوم (شوک به نر ارز
حقیقی) ی نوع هرجهتی در نحوه اثرگذاری شوکها بر روی اادرات ریرن تی را نشان
میدهد ،بهطوریکه در برخی دورهها مان د سالهای  4914تا  4919یا سالهای 4913
تا  4930که اثرات مثبت شتتوک به ارز افزوده بخش ا ت هت و مهدن بر روی اتتادرات
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ریرن تی افزایش یافته استتتت ،شتتتاهد افزایش اثرگذاری اثرات مثبت شتتتوک به نر ارز
حقیقی بر روی اادرات ریرن تی نیز هستیر
(میلیارد لایر)
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نمودار ( :)8تغییرات ارزشافزوده بخش صنعت و معدن
میخذ :بان

سری زمانی بان

مرکزی

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد
در ای تحقیق با استتتت اده از دادههای فصتتتلی ستتتالهای  4931تا  4931و مدل خود
رگرستتیون برداری عامز افزوده ) (FAVARبا پارامترهای متغیر در طول زمان ) (TVPو
متغیرهای نر ارز حقیقی ،ارز افزوده بخش ا هت و مهدن ،اادرات ریرن تی و متغیر
پ هان نهادی -ستاختاری متشهز از شش شاخ  :جوابگویی و رأی مردم ،ثبات سیاسی
و فقدان خشونت ،کارایی دوهت ،کی یت نظر بخشی ،نقش قانون ،ک ترل فساد ،به بررسی
عوامز مؤثر بر اادرات ریرن تی ایران پرداخته شده است
نتایج تحقیق حاضتتر بیانگر نقش مثبت و فزای ده کی یت نهادی -ستتاختاری در افزایش
اتادرات ریرن تی کشتور است بر اسا نتایج تحقیق روند اثرگذاری متغیرهای نر ارز
حقیقی و ارز افزوده بخش اتتت هت و مهدن بر روی اتتتادرات ریرن تی در طول زمان
تغییر میک تد ،بتهطوریکه ی نوع هرزمانی در تغییرات فوق در نمودار ( )3مشتتتاهده
گردید همانطور که در نمودار ( )1مشتتتاهده میشتتتود ،هرگاه تغییرات نقطهبهنقطه در
ارز افزوده بخش ات هت و مهدن به سمت مقادیر بیشی ه مثبت حرکت میک د ،اثرات
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ارز افزوده بخش ا هت و مهدن بر روی اادرات ریرن تی نیز افزایش مییابد ،ب ابرای
رونق اقتصتتادی م جر به اثرات مثبت فزای ده ارز افزوده بخش ا ت هت و مهدن بر روی
اتادرات ریرن تی میشود نتایج فوق در رابطه با اثرات نر ارز حقیقی نیز سازگار است؛
همانطور که اشتاره شد ،اثرات نر ارز حقیقی بر روی اادرات ریرن تی حقیقی در تمام
دوره موردبررستی تا  1دوره م ی است ،دهیز ای امر را میتوان در اثرات م ی افزایش
در نر ارز حقیقی بر روی واردات کشور در کوتاهمدت ت سیر کرد ،زیرا حدود  30دراد
واردات کشتتور مربوط به کاالهای ستترمایهای و واستتطهای استتت و بخش توهید کشتتور
وابستتتگی شتتدیدی به واردات کاالهای واستتطه و ستترمایهای وارداتی دارد ،ازای جهت در
کوتاهمدت با افزایش قیمت خارجی کاالهای واستتطه و ستترمایهای وارداتی بخش توهیدی
کشتور دچار زیان شتده و میزان واردات نیز کاهش مییابد ،اما پس از شتتش فصز اثرات
مثبت افزایش نر ارز حقیقی و ارزان شتتتدن کاالهای داخلی در خارج از کشتتتور ظاهر
میشود ،با ای ت اوت که بر اسا نتایج نمودار ( )3و ( )1اثرات مثبت فوق در دورههای
رکود اقتصادی ظاهر نمیشود یا بسیار کر ظاهر میشود ،بهطوریکه اجرای سیاستهای
ارزی در شترایک رکود اقتصادی نمیتواند م جر به افزایش توهیدشده و نتایج برعهسی را
م جر خواهد شد
بر استتتا نتایج تحقیق پس از ستتتال  4910اثرات م ی اوهیه نر ارز حقیقی بر روی
اتادرات ریرن تی بهشدت افزایش و اثرات مثبت ثانویه آن بهشدت کاهش یافته است از
ستتال  4910هرزمان با افزایش قیمت ن ت و افزایش فخایر ارز کشتتور ،دوهت به بهانه
تصتویب و اجرای ستیاستت نر ارز شت اور مدیریتشتده در مجلس شتورای اسالمی که
امهتان توتتتهیف پوهی ملی را بهاندازه ت اوت تورم داخز از خارج به دوهت میداد ،جهت
پوشتش کستری بودجه اقدام به قیمتگذاری بیشازاندازه قیمت ارز کرده است ،به علت
عدم فرو ارز فوق با ای قیمت در بازارهای داخلی ،بان مرکزی حجر وستتتیهی از ارز
دوهتی را در قیمتت بتاالتر از ارز آن خریتداری کرده و ای اقتدام م جر بته حجر زیاد
فختایر ارز در بان مرکزی و افزایش پایه پوهی گردیده استتتت نتیجه اقدام فوق افزایش
تقاضتای داخلی و ستط قیمتها بوده است ،بهطوریکه درنهایت به علت افزایش سط
قیمتها ،شتاهد روند کاهشتی نر ارز حقیقی در اقتصاد ایران از سال  4910بودهایر ،بر
ای استتا شتتوک مثبت به نر حقیقی در مدل مطاههه حاضتتر برای دوره پس از ستتال
 4910ت ها در اتتورت کاهش فخایر ارزی بان مرکزی و کستتری بودجه دوهت حااتتز
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میشتود که ای مستئله به مه ای کاهش م ابت موردنیاز برای رشتتد اقتصتتادی در کشور
بوده و اادرات ریرن تی کاهش مییابد
توایهها و پیش هادهای سیاستی مطاههه حاضر را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
 -4پیشت هاد میشود که در ه گام اجرای سیاستهای پوهی و ارزی توسک دوهت و بان
مرکزی ،شترایک رکود و رونق حاکر بر اقتصاد کشور جهت اجرای سیاستها مورد هحاظ
گردد؛ زیرا نتایج مطاههه حاضتتر بیانگر اثرات نامتقارن شتتوکهای نر ارز حقیقی بر روی
اتتادرات ریرن تی کشتتور استتت ،بهطوریکه افزایش نر ارز حقیقی در دورههای رکود
اقتصتادی میتواند نتایج مت اوت از مبانی تئوری اقتصتاد کالن را م جر شود و م جر به
کاهش اادرات ریرن تی کشور گردد
 -0نتایج مطاههه حاضتر اثرات فزای ده در طول زمان متغیرهای کی یت نهادی-ساختاری
و اتتادرات ریرن تی حقیقی بر روی اتتادرات ریرن تی را نشتتان میدهد ،بر ای استتا
اجرای سیاستهای نهادی و ساختاری میتواند بهع وان سیاستی در جهت افزایش پایدار
اتادرات ریرن تی کشتور مورد توجّه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد بر اسا
مبانی نظری کاهش کی یت نهادی -ستتاختاری میتواند م جر به انتقال فهاهی کارآفری
از فهتاهیتتهتای توهیتدی در بخشهتای موهّد اقتصتتتادی به فهاهیتهای رانت جویی در
بخشهای ناموهد اقتصتتادی ،درنتیجه موجب کاهش توهید ریرن تی و اتتادرات ریرن تی
در اقتصتاد گردد و همی ی بر ای اسا ک ترل بخش ناموهد میتواند بهع وان سیاستی
در جهت افزایش اثرگذاری مثبت کی یت نهادی -ستتاختاری بر روی اتتادرات ریرن تی
موردتوجه سیاستگذاران کشور قرار گیرد
 -9با توجه به اثر نستتتبتاث پایدار متغیر کی یت نهادی -ستتتاختاری بر اتتتادرات ریرن تی
کشتور پیشت هاد میشتود که با استت اده از رو تحقیق مورداستت اده در مطاههه حاضر
اقدام به بررستتی تجربی نحوه اثرگذاری ستتایر متغیرهای ریر قیمتی اثرگذار بر اتتادرات
ریرن تی شود
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