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مییورد  1392 نییا 1379، بییرای دورة ISIC-REV4اسییتان آذربایجییان شییرقی بییر اسییا  کییدهای دو رقمییی  
دار متغیرهای سیرمایه، نییروی کیار و مییزان      وتحلیل قرار گرفته است  نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی تجزیه

زییر بخیش    23های صینعت در اسیتان آذربایجیان شیرقی دارد  در مییان       بخش افزوده زیر صادرات بر ارزش
گذارد  این اثیر   زیر بخش تأثیر معناداری برجای می 23 زیر بخش از 9صنعت استان، نوسانات ارزی، تنها بر 

افیزودة صینعت    زیر بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثیر معکوسیی بیر ارزش    9برای هر 
سازد  این نتیایج، لیزوت توجیه بیشیتر بیه       نوسان می زیر بخش مذکور را دچار 9ویژه تولید  به ان گذاشته واست

ازپییش آشیکار    های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسیانات را بییش   نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست
 سازد  می

 های گارچ، داده تکنیک صنعت، های خشزیر ب افزودة ارز مؤثر واقعی، ارزش نرخ نوسانات ها: کلیدواژه

 تخمین متوسط درون مقطعی ترکیب شده، استان آذربایجان شرقی  های روش یی،تابلو

 Q17: JEL ،F32,C22 بندی طبقه

 

 مقدمه

به عنوان نسبت قیمت کاالهای خارجی  به کاالهای داخلی، تعریف شده و  1طورکلی نرخ ارز به
گذاشته و همچنین جهت تخصیص منابع بیین   ها اثر تراز پرداخت طور مستقیم بر روی تغییرات آن به

 و زمیان  ویژه به ارز، های نرخ رفتار مورد در ینگراندهد   کاالهای غیرتجاری و تجاری را نشان می

 و یدیی کل یرهیا یمتغ از یکی ی ارز نرخ  ندیارز گو نرخ ینانینااطم را ندهیآ ارز نرخ نوسانات زانیم
 خصوص به از کارشناسان یگروه که ییجا تا شود، می قلمداد ها گذاری در سیاست یاقتصاد مهم

 نیی ا بیدیل  بیی    نقیش کننید  یمی   ادی یاسم لنگر عنوان به ریمتغ نیاز ا توسعه، درحال یکشورها در
 تأثیر و بوده و محققان اقتصاددانان توجه مورد شهیهم کالن، های شاخص ینوسانات برخ در ریمتغ

 کیالن  سیازان  میتصیم  و گیذاران  سیاسیت  توجیه  ربیاز ید از یاقتصیاد  یرهیا یمتغ گرید بر ریمتغ نیا

 بیوده  مختلف یکشورها ان اقتصادیم یپل مثابه به ارز نرخ است  ساخته معطوف خود به کشورها را

 ازپیش بیش یاقتصاد یرهایمتغ گرید به نسبت را شاخص نیا تیفرد، اهم منحصربه یژگیو نیا که

 بیر  ارز نیرخ  اثیرات  کیالن،  در اقتصاد مطرح های چالش و ها بحث رینت مهم از یکی .دهد می نشان

خیالص   قیی طر از) کیل  یتقاضیا  کانیال  دو از ارز نیرخ  هیای  نوسیان  .اسیت  کشیور  کی یمل دیتول

________________________________________________________________ 

1- Exchange Rate 



 23 ...های صنعت افزوده زیر بخش زشواقعی بر ار مؤثرمطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز 

 قیرار  تأثیر تحت را دیتول (یواردات ای واسطهی کاالها های هزینه قیطر از) کل عرضۀ و صادرات(

 میت یق رییی تغ بیا  ارز نیرخ  تغیییر  Gelaii, 2012).) بگیذارد  جیا  بر یمتفاوت تواند تأثیرات می و داده

 و انتقیال  یداخلی  عیصینا  یرقیابت  قیدرت  رییی تغ بیا  ،یداخلی  یکاالها سه بایمقا در یواردات یکاالها

 خیود  نیا که کند می رییتغ دچار را یخارج و یداخل یکاالها دیخر یتقاضا ،یپرداخت های هزینه

 محل تأثیر، نیشود  ا کشور می دیتول در نوسان جهینت در و یدکنندگانتول های ر انگیزهییتغ به منجر

 ارزش کیاهش  اسیت  معتقید  Meade (1951) مثال، یبرا که طوری به است  بوده محققان اختالف

 کیه  درصیورتی  دهید،  ش میی یافیزا  را دیی تول سیط   نظیر،  میورد  شیر   تحقیق  صورت در یپول مل

Hirschman (1949) یتجیار  یکسیر  وجیود  هنگیات  در پیول  ارزش کاهش کند که می یادآوری 
 دیی تول بیر  یارز نوسیانات  درهرصیورت تیأثیر   شیود   یمنته کل یتقاضا افت به است ه، ممکنیاول

 هیای مختلیف   قسیمت  از متشیکل  خود یمل دیتول ازآنجاکه و بوده است محققان تأیید مورد تقریباً

 قیات یتحق اسیت  غالیب   ابیل انکیار  ق ریی غ زین یاقتصاد های زیر بخش و ها بخش بر تأثیر نیا است،

 یکالنی  یرهیا یمتغ بیر  ارز نیرخ  های شوک تأثیر یبه بررس کشور، داخل در ویژه به گرفته، صورت

 مطالعیۀ  در انید  امیا   کشیور پرداختیه   سیط   در دیی تول و گذاری سرمایه واردات، همچون صادرات،

 استان کی سط  رد و بخش صنعت مختلف های بخشزیر  ها بر شوک نیا تأثیر شده یسع حاضر

 23 بر ارز نرخ های شوک تأثیر یبررس پژوهش، نیا یاصل هدف رو ازاین رد یگ قرار لیمورد تحل

 ISIC-REV4 یرقمی  دو یکیدها  به توجه با آذربایجان شرقی عمدة بخش صنعت استان زیر بخش
  اسیت و پویا های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر  بر اسا  داده 1392 تا 1379طی دوره 

همین اسا  ادامه مقاله، به صورت زیر سیازماندهی شیده اسیتر در بخیش دوت مقالیه، بیه مبیانی         بر
نظری تحقیق و پیشینه تحقیق و در بخش سوت، آمار توصیفی، آورده شده اسیت  بخیش چهیارت بیه     

ش وتحلیل نتایج میدل اختصیاص یافتیه اسیت  در بخی      معرفی الگوی تجربی، و بخش پنجم به تجزیه
  آورده شده است  گیری نتیجهپایانی مقاله نیز 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 نیرخ  هیای  شوک تأثیر ین مطالعه، بررسیا یینها هدف شد، ذکر بخش قبل در که طور همان  

 گیاه یجا بخیش  نیی ا در لیذا  اسیت   آذربایجیان شیرقی   بخیش صینعت اسیتان    های بخش زیر بر ارز
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آن روی  تبیع  بیه د و یی تول نوسیانات  در آن نقیش  و یتصیاد اق اتیی ادب در نیرخ ارز  هیای  شیوک 
 یات اقتصادیادب در ای ویژه گاهیجا و تیاهم از ارز نرخ رباز،ید از .است شده یبررس افزوده ارزش

 تیأثیر  کشیور،  هیر  خیار   و داخیل  یکاالهیا  ینسیب  گیذاری  ارزش لیدل به و است بوده برخوردار

 دگرگیون  کشیور را  یاقتصیاد  فعیاالن  انگییزة  ته،گذاش کشور آن واردات صادرات و بر یمیمستق

 متیأثر  را کشیور  یاقتصیاد  هیای  بخیش  دیی متعاقبیاً تول  و داده قیرار  تأثیر تحت را یمل دیتول ساخته،

 محققان برخوردار است  باالیی اهمیت از ارز واقعی نرخ بر اثرگذار بررسی نیروهای لذا سازد  می

  ( Gelaii,2012) برند می کار به نرخ ارز اتتغییر تفسیر برای را عمده منبع دو غالباً

 

 اقتصاد واقعی -2بازارهای مالی 

اسیت کیه در آن    Dornbusch(1951) بازارهای میالی داللیت مسیتقیمی بیه روش عیدت تعیادل      
هیا   ای قیمیت  های بازار پول، سبب تغییرات گسترده در نرخ ارز، تحت فضای تعیدیل آهسیته   شوک

ایین مطلیب    مؤیید Chen (2004،) Frankel and Rose (1996 ) کیه مطالعیات   طیوری  شوند  بیه  می
 های گذرا نقش اصلی در تغییرات نرخ ارز دارند  کنند که شوک بوده، و بیان می

 کیه حرکیات نیرخ    کنید  ( آمده است، بیان میی Estokman,1980اقتصاد واقعی که در مطالعه )  

است که به دلیل نیروهایی چون بهره  بازار های های ایجادکنندة تعادل به عدت تعادل واقعی ارز پاسخ
Bjornlandآیید  محققیانی نظییر     عرضه نیروی کار بیه وجیود میی    وری، مخار  دولت و

 (2004 ،)

Macdonald
هاسیت   (، استدالل مشابهی دارند کیه تغیییرات نیرخ ارز بیه دلییل ایین شیوک       1998) 

توانید تمیامی    یر بیر تولیید ملیی میی    نتیجیه تیأث   صیادرات و واردات و در  ارزی با تأثیر بر های نوسان
های ارزی بر تولید در هیر   های اقتصادی یک کشور را دچار نوسان و تغییر سازد  تأثیر شوک بخش

 ر(Gelaii,2012) توان به صورت زیر خالصه کرد های عرضه و تقاضا را می یک از بخش
 صیادرات  کیه  ودش می ( سببیداخل پول ارزش )کاهش ارز نرخ مثبت شوک کاال، بازار در  

 یکاالهیا  بیه  نسیبت  یداخلی  یکاالهیا  یرقیابت  قیدرت  جهیدر نت شود، گرانتر واردات و ارزان نسبتاً
 دیی تول شیافزا موجب تیدر نها و شتریب یداخل یکاالها یتقاضا به لیتما و افتهی شیافزا یخارج

 در .ستا معکو  ارز نرخ یمنف های شوک یبرا کلیس نیا .شود می یاقتصاد مختلف های بخش

 تیالش  کیه  شیود  میی  سیبب  آن میورد انتظیار   مقیدار  به نسبت ارز نرخ مثبت های شوک پول، بازار

 یتقاضیا  نیبنیابرا  شیود   بیشتر شان دارایی سبد در یداخل پول ینگهدار یبرا یاقتصاد کارگزاران
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 هبی  توجیه  بیا  گیذاری  سرمایه حجم است ممکن و رود می باال بهره نرخ و افتهی شیافزا یپول داخل
 شیافیزا  اقتصیاد  یتقاضیا  کیل،  در امیا  ابید، ی کیاهش  یحدود تا بهره نرخ به نسبت آن تیحساس

 کیل  عرضۀ طرف در .است صادق عکن صورت به یمنف های شوک یبرا چرخه نیا که یابد می

 افتهی شیافزا ای واسطه یکاالها واردات های هزینه که شود می سبب ارز نرخ مثبت شوک اقتصاد،

 ای واسیطه  یکیاال  هزینیۀ  شیافیزا  با نیبنابرا کند  می دایپ شیافزا د،یتول تمات شدة نۀاینرو هزی از و

 باشد  می برعکن یمنف های شوک یبرا جهین نتیا که یابد می کاهش دیتول سط  ،یواردات
 پرداخته حاضر قیتحق موضوع با صورت گرفتۀ مرتبط مطالعات بر یاجمال یمرور به ادامه در  

 چنید  ای کی بر را یارز های شوک تأثیر غالباً طه،یح نیا در لعات صورت گرفتهمطا اکثر شود  می

 میورد )دیی تول و گیذاری  سیرمایه  صیادرات، واردات،  همچیون  ( کشیور  کیی  کالن سط  در ریمتغ

 هیای  بخیش  ریی ز یبیرا  سیط   نیی ا در ای مطالعیه  تیاکنون  نکهیا به توجه با لذا .اند داده قرار یبررس

 بخیش  نیی ا در شیده  یسیع  است، نگرفته ران صورتیا در حداقل تاناس کی سط  در و یاقتصاد

 ندردار نظر مورد مساله با را ارتبا  نیبیشتر که مرور شوند یمطالعات

به بررسی ارتبا  بین نوسانات قیمت نفت، نوسانات  ای مطالعهدر (1380) همکاران یحیی آبادی و
اخلی ایران بر اسا  اطالعیات ماهانیه طیی    ناخالص د پیامدهای تحریم اقتصادی بر تولید نرخ ارز و

  بییه اییین منظییور ابتییدا شییاخص نااطمینییانی ناشییی از  انیید پرداختییه  دوره 
سپن روابط متقابیل متغیرهیای    ،هبرآورد نوسانات قیمت نفت و فراریت نرخ ارز از مدل 

ه رابطیه بلندمیدت بیین متغیرهیا نییز بیا       مدل با استفاده از مدل خودتوضی  برداری بررسی و در ادامی 

جوسییلیو  اسیتخرا  شیده اسیت  نتیایج تخمیین نشیان         -انباشتگی یوهانسن استفاده از تکنیک هم
که در بلندمدت نوسانات قیمت نفت اثر مثبت بیر تولیید ناخیالص داخلیی داشیته و همگیرا        دهد می

ی داشیته اسیت و ایین اثیر منفیی در      اما نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر تولیید ناخیالص داخلی    باشد می
 ( Yahya Abadi, et al., 2001) بلندمدت همچنان ادامه دارد 

-1383 زمیانی  بیازه  طیی  اقتصیادی  رشید  و ارز واقعی نرخ" عنوان با ای مقاله در (1386) حالفی

 این برای .است پرداخته ایران اقتصادی رشد بر ارز واقعی نرخ و انحراف بی ثباتی بررسی به 1338

انیدازه   برای متفاوت، معیار سه از و ارز واقعی نرخ بی ثباتی در شاخص گارچ برای مدل از منظور،

 وسییله  به ایران رشد اقتصادی مدل است  برازش شده استفاده ارز واقعی نرخ انحراف میزان گیری

 و هیا  میدل  تمیامی  در ارز واقعیی  نیرخ  انحیراف  و بی ثباتی که دهد می نشان مختلف، های شاخص
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  (Hallafi, 2007).است داشته ایران اقتصادی رشد بر منفی تأثیر بدون وقفه،

توسیعۀ   رابطۀ نوسانات نرخ ارز با رشد اقتصادی را با لحاظ کردن نقیش ( 1387)ختایی و موسوی 

کیه از ایین    یا جیه یکشور و با روش پانل دیتا مورد بررسی قرار دادنید  نت  69مالی با استفاده از آمار 
دست آمد این بود که بدون در نظر گرفتن سط  توسعه مالی، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشید   به مقاله

اقتصادی منفی است، اما با در نظر گرفتن سط  توسعه مالی این اثیر در سیطوح پیایین توسیعه میالی      

 ، اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصیادی های استانمنفی بوده و با افزایش سط  توسعۀ مالی از سط  
  (KHataii & Mosavi, 2008) شود یمثبت  م

های نیرخ ارز بیر    بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک "مطالعه به( 1389) همکاران سامتی و
 Hodrickبرای این منظور از فیلتر پرداخته و "درایران 1352-1386طی دوره سط  تولید و قیمت  

- Prescott
بیر روی متغیرهیای سیط  محصیول و سیط        و بررسی اثیر آنهیا   ها شوکتجزیه  جهت  

نیرخ ارز   هیای  شوکمطالعه، فرضیه متقارن بودن اثرات    نتایج اینابر اس کرده واستفاده  ها قیمت
پذیرفتیه نخواهید    هیا  قیمیت ؛ در حالی که این فرضیه بیرای سیط    شود می روی سط  تولید پذیرفته

  (Sameti, et al., 2010).شد
با اسیتفاده   های اقتصادی استان کرمان های نرخ ارز بر بخش ثیر شوکبه بررسی تأ( 1391) جالیی

ه کیه  پرداختیه و نتیجیه گرفتی    1388 تیا  1379 های تابلویی طی دوره و داده EGARCH های مدلاز 
تکنولیویی تیأثیر مثبیت و متغییر نوسیانات نیرخ ارز تیأثیر منفیی بیر           متغیرهای سرمایه، نیروی کار و

ادی استان کرمان دارد، بطیوری کیه در مییان پیانزده بخیش اقتصیادی       های اقتص افزوده بخش ارزش

نوسانات نرخ ارز فقط بر سه بخش کشاورزی، صینعت و سیاختمان تیأثیر منفیی و معنیاداری داشیته       
 (Gelaii, 2012).است

ثبیاتی نیرخ واقعیی ارز بیر صیادرات کاالهیای        بیی  بررسیی تیأثیر  به  (1391) متفکرآزاد و همکاران
تی نیرخ  ثبیا  به همین منظور، ابتدا شاخص بی پرداخته و 1389-1347های طی سال صنعتی در ایران

 تخمیین زده شیده و سیپن بیا اسیتفاده از روش هیم       EGARCH(0,1) میدل واقعی ارز با استفاده از 

تیأثیر شیاخص بیی     (،انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصالح شده )
رز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کاالهای صنعتی میورد ارزیابی قیرار ثباتی نرخ واقعی ا

کیه متغیرهیای بیی ثبیاتی نیرخ واقعیی ارز و         دهید  میی است  نتایج حاصل از این مطالعه نشان  گرفته
داری بیییر صییادرات کاالهییای صیینعتی داشییته و   کاالهییای صییادراتی، تییأثیر منفییی و معنییی  قیمییت
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ناخالص داخلی جهان )درآمد خارجیان( و درجیه بیاز بیودن اقتصیاد برصیادرات      اثرمتغیرهای تولید 
 (Motafaker Azad, et al., 2012).دار بوده است کاالهای صنعتی مثبت و معنی

کشییور  25اثییر تغییییر نییرخ ارز واقعییی بییر بییی ثبییاتی مییالی در   (1392) تقییی نییواد و حییای بابییایی
 یهیا  ( با استفاده از روش اقتصادسینجی داده 1995-2010) های سالتوسعه منتخب در فاصله  درحال

متغیر تغییر نیرخ بهیره واقعیی، تغیییر در      4  در این مطالعه از اند دادهتابلویی مورد بررسی قرار گرفته 

و نسیبت داراییی بانیک     GDPپیول بیه عنیوان درصیدی از      گستره نرخ بهره، تغیییر در پیول و  شیبه   
ی ثباتی مالی استفاده شیده اسیت  نتیجیه برآوردهیا بییانگر      های ب به عنوان  شاخص GDPمرکزی به 

ثبیاتی میالی اسیت  اسیتفاده از متغیرهیای مجیازی        رابطه مثبت و معنادار تغییر نرخ ارز واقعی بر  بیی 
ثباتی میالی در کشیورهای حیوزه جغرافییایی      که شدت اثر تغییر نرخ ارز واقعی بر  بی دهد ینشان م

غیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورت، اندازه دولیت و بیاز بیودن    مختلف متفاوت است، همچنین مت

 (Taqi Nejad &Haj Babaei, 2013) اند اقتصاد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده

ای تحیت عنیوان بررسیی اثیرات بیی ثبیاتی نیرخ ارز بیر          در مطالعه( 1393) پرهیزگاری و همکاران

-ARDLهیای    با استفاده از تکنیک 1357-1390ی دوره افزوده بخش کشاورزی در ایران ط ارزش

GARCH اند  و نتیجه گرفتند که متغیر باوقفه و شاخص قیمت محصیوالت کشیاورزی اثیر     پرداخته

افیزوده   وقفه صادرات اثر منفی و معکو  بر ارزش دار و متغیرهای نوسان نرخ ارز و با مثبت و معنی
افیزوده از مسییر    درصید انحرافیات ارزش   36رائه شیده  بخش کشاورزی دارند  و متغیرهای الگوی ا

 (Parhizgari, et al., 2014).کند تعادلی آن را تصحی  می

 Choudhry  (2005) نرخ ارز واقعی را بیر صیادرات اییاالت     نوسانات ناشی از بی ثباتی و تأثیر
بیرای تعییین    میورد مطالعیه قیرارداد  وی    1974-1998 متحده به کشورهای کانادا و یاپن طیی دورة 

رگرسییو باوقفیه هیای     صیادرات اییاالت متحیده از میدل اتیو      آن بیر  نوسانات نرخ ارز واقعی و اثیر 
استفاده کرد و بیه ایین نتیجیه دسیت     و روش اقتصادسنجی توزیعی گسترده 

ت اییاالت  داری بیر صیادرا   یافت که طی دوره مورد بررسی، نوسیانات نیرخ ارز اثیر منفیی و معنیی     

 متحده به کشورهای کانادا و یاپن داشته است 

Aliyu (2009) 1986ی فصلی ها دادهخود با استفاده از   مطالعۀ  درQ1  2007تاQ4  و با کمک

فرارییت   ریتیأث بیه بررسیی     جوسیلیو  و مدل تصحی  خطای بیرداری  -روش جوهانسون
  نتیایج  آنهیا نشیان     انید  پرداختیه ادی کشور نیجرییه   های قیمت نفت بر رشد اقتص نرخ ارز و  شوک
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 35رشد های مثبت نرخ ارز افزایش ارزش پول ملی باعث  درصد افزایش در  شوک 10که  دهد یم
آن به مراتب  کمتر از یک شوک  ریتأثدرصدی در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی شده، هرچند 

درصید    7 28کیه   دیرسی  یمی ایین نتیجیه    درصدی افزایش قیمیت نفیت اسیت  همچنیین وی بیه       10
هر شیوک ارزی بیر رشید     ریتأث، این بدان معناست که شود یمارزی در هر دوره تعدیل   های نوسان

  رود یمفصل از بین   13 7سال  2 باًیتقراقتصادی کشور نیجریه بعد از 

 & Dincer  Kandil(2009 )کشیور  ایبیر  را صیادرات  بیر  ارز نرخ هاینوسان نامتقارن اثرات 

 آن بیانگر مطالعه این اند  نتایج کرده بررسی 2003-2008 و 1996-2002 زمانی دورة دو در ترکیه

 پییش بینیی   های نوسان و داشته صادرات بر معکو  تأثیر ارز شدة نرخ پیش بینی افزایش که است

 افیزایش  کیه  دهید  میی  نشیان  هیا  یافته همچنین، .دارد صادرات اثرات نامتقارن بر رشد نیز آن نشدة

 رشید  بیر  داخلیی  پیول  ارزش کاهش با مقایسه در را بیشتری توانسته است تأثیر داخلی پول ارزش

                 .باشد داشته صادرات

Boug & Fagereng (2010اثر ) دهیۀ  بیرای  را نیروی  کشیور  در صادرات بر ارز نرخ بی ثباتی 

 GARCH میدل  از اسیتفاده  بیا  ارز نیرخ  بیی ثبیاتی   آوردن به دست از اند پن بررسی کرده ،1990
 بررسیی  - هیم انباشیته   بیرداری  خیود رگرسییون   – روش از اسیتفاده  با را و صادرات آن بین رابطۀ

 است   نکرده تأیید را این متغیرها بین یعلّ رابطۀ وجود نتایج، .اند کرده
Mtembu & Motlaleng (2011 )طمینانی نرخ بررسی اثرات ناشی از ناا ای به منظوردر مطالعه

استفاده کردند  نتایج مدل تصحی  خطای برداری  میزان صادرات کشور سوئین از بر ارز

داری  کشیور سیوئین رابطیۀ منطقیی و معنیی      مییزان صیادرات در   نشان داد که بین نرخ ارز واقعی و
عوامیل تعییین کننیده    ترین  وجود دارد و نرخ ارز واقعی در بین دیگر متغیرهای اقتصاد، یکی از مهم

 آید  صادرات در این کشور به حساب می
Aguerry et al (2012) هیای تیابلویی بیه     تحقیقی بیا اسیتفاده از رهیافیت هیم انباشیتگی داده      در

کشییور  37 نییرخ ارز بییر درجییه عبییور ارز و درجییه بییاز بییودن اقتصییاد در   ثبییاتی بیییبررسییی تییأثیر 

درجه عبور    نتایج نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز واقعی برو توسعه یافتۀ دنیا پرداختند توسعه درحال
دار و مثبتی بین شکاف درآمدی و هزینه نهایی بیا درجیه عبیور     نرخ ارز اثر مثبت دارد و رابطۀ معنی

  ارز وجود دارد 
افیزوده و   بیه بررسیی رابطیه ارزش    var هیای  میدل بیا اسیتفاده از    Bo-Tang (2015)درنهاییت،  
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افیزوده   و نتیجه گرفته که ارزش پردازد یم 1980-2010بر آن در چین طی دوره  راثرگذامتغیرهای 
 های نرخ ارز رابطه منفی دارد با نااطمینانیبا سرمایه خارجی و صادرات رابطه مثبت و 

 مختلیف  های بخش بر یارز های نوسانتأثیر  تیاهم به توان می فوق، یهاپژوهش بر یمرور با

 هیای  بیر زییر بخیش    هیا  نوسیان  نیا تأثیر به کمتر صورت گرفته، مطالعات نیبرد  در ب یپ یاقتصاد

 رانیا های استان یاقتصاد های زیر بخش یبرا تأثیر نیا یبررس ویژه به است، شده پرداخته یاقتصاد

مطالعات اخیر اثرات نوسانات نرخ ارز واقعی بر متغیرهیایی کیالن    است  در نگرفته تاکنون صورت
هیای خیارجی غییر از     کشیورها از نیرخ   با دیگرخارجی کشور  در تجارت که یدرحالبررسی شده، 

 پن بهتراست از نرخ ارز مؤثر واقعی به جای نرخ ارز واقعی استفاده شود   شود دالر هم استفاده می

اسیتخرا    جهیت  افتیه، یم یتعم ویاتورگرس یشرط یانن ناهمسانیوار یالگو از ها پژوهش نیا اکثر
بیودن   متیداول  خاطربه الگو،   نیهم ز ازین حاضر پژوهش در که اند نموده تفادهاس یارز های نوسان

 مطالعات اکثر نیشده است  همچن استفاده یارز های شوک محاسبه یبرا (cote,1998) روشاین 

 رو کیه  شیپی  مقالیۀ  موضیوع  بیه  توجیه  بیا  کیه  انید  گرفته نظر در یمل دیتول بر را ها شوک نیا تأثیر

 یبخش دیتول جانشینی برای عنوان به یافزودة بخش ارزش شاخص از است استان سط  در ای مطالعه
 شود  می استفاده

 

 آمار توصیفی

زیر بخش از بخیش صینعت اسیتان آذربایجیان شیرقی بیر اسیا  کیدهای دو          23 در این مطالعه

هییا و اطالعییات آمییاری  انتخییاب شییده کییه داده 1392 نییا 1379، بییرای دورة ISIC-REV4رقمییی 
های بانک مرکزی، بانک جهانی و اداره مدیریت و برنامیه بودجیه اسیتان     ای تحقیق از سایتمتغیره

های صنعت در استان آذربایجان شرقی بیا توجیه    آذربایجان شرقی گردآوری شده است  زیر بخش
 دسته کلی تقسیم کردر 4توان به  ها می افزوده آن به تأثیر نرخ ارز بر ارزش

-لیذا افیزایش نیرخ ارز در کوتیاه    روشیمی که توان صادراتی دارند؛ دسته اولر همچون صنایع پت

ت چیون تیورت افیزایش نیرخ ارز را     دگردد امیا در بلندمی   ها می افزوده آن مدت باعث افزایش ارزش
برای مثال همین واحد بیرای سیالیان زییاد دارای واحید     ) کند و چون ساختار دولتی دارند تعدیل می

ارز ساختار شکن شده و کیفیت تولیدات آنها و حتیی کمییت    فروش تخصصی نبودند(  شوک نرخ
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 رود  فروش آنها زیر سؤال می
همچون صنایع غذایی و دارویی که صادرات عمده ندارنید و برخیی    هایی بخشدسته دوتر زیر 

افیزوده آنهیا خواهید     کنند لذا نرخ ارز هم تیأثیر منفیی بیر ارزش    های خود را از خار  وارد می نهاده
 گیری  واسیطه ود تورت بعد از شوک ارزی باعث ایجیاد بیی ثبیاتی در بیازار آنهیا شیده و       ج وداشت 

 شود  ها می همچون واردات نهادهای مربوطه توسط آنها و داللی آن

 دسته سوتر همچون صنایع چرت که صادرات دارند و خصوصی هستند 
 صنایع چوب   دسته چهارتر صنایعی که بیشتر نهاده وارداتی دارند و خصوصی هستند مثل

افیزوده کیل صینعت اسیتان را نشیان       های صینعت از ارزش  ( سهم هریک از زیر بخش1نمودار )
هیای حاصیل از    های ساخت کک و فرآورده که بیشترین سهم مربو  به زیر بخش طوری دهد  به می

ای، ساخت محصیوالت غیذایی و انیواع آشیامیدنی، سیاخت میواد        های هسته تصفیه نفت و سوخت

درصد و کمترین سیهم مربیو  بیه     6/9 و 5/17 و 22 و محصوالت شیمیایی به ترتیب برابرشیمیایی 
  استدرصد  007/0 دفتری، حسابداری و  محاسباتی برابر آالت ماشینزیر بخش ساخت 

 

 
سهم زیر بخشهای مختلف صنعت استان، از کالرزش افزوده بخش صنعت استان آذربایجان  -1نمودار 

 شرقی 
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 124 از مقیدار  1370 شیود، نیرخ ارز میؤثر واقعیی در سیال      در نمودارها دیده میی که  طور همان
در  233رسیده است و با رشد شدیدی به مقیدار   1372 در سال 51شروع کرده و با افت مالیمی به  

رشید مالیمیی داشیته     بعیدازآن تنزل داشیته و   1381در سال  67 رسیده و سپن به مقدار 1379سال 
این است که در نرخ ارز بی ثباتی وجیود دارد  نمیودار انحیراف معییار شیرطی      است  و نشان دهنده 

نوسانات(  نوسانات شیدید در نمیودار،   ) سری مورد نظر را به صورت جداگانه نشان داده شده است

ها شرایط خاص سیاسی بر کشیور حیاکم بیوده و ییا      شود که یا در این دوره هایی می مربو  به دوره
به  78-81 های سالشاهد شرایط نامساعدی بوده است  به عنوان نمونه در فاصله اینکه اقتصاد کشور 

دولیت بیا    بعیدازآن دلیل کاهش درآمدهای نفتی نرخ ارز در نوسان بیه او  خیود رسییده اسیت  و     
های کنترل دامنه نوسیانات ارز از طرییق هیدایت کلییه مبیادالت ارزی بیه سیسیتم بیانکی و          سیاست

هیای   کیه اکثیر شیاخص    زی کشیور از طرییق میازاد تجیاری باعیث شید،      سیاست تقویت سیاختار ار 

 ارائیه  بیا  دولیت  سال این در اقتصادی داشته باشند  های در فعالیتحکایت از تحرک و رونق بیشتر 

دولت نظیات نیرخ    1381و در سال  پرداخت ارز نرخ تعیین به بازار عوامل به اتکا با و جدید راهکار

 نفتیی  ظات تک نرخی جای سیستم چنید نرخیی را گرفیت  درآمیدهای    ارز یکسان را اعالت کرد و ن

 از پین  امیا  است  ثباتی داشته با نسبتاً و صعودی روند ،1387 اول سال نیمه تا سال این از نیز ایران

 بیا  جهیانی  بازارهیای  در نفیت  قیمیت  آن، رکیودی  و پیامیدهای  جهیانی  مالی بحران وقوع با و آن

 بیا  اییران،  جملیه  از نفت، صادرکننده درآمد کشورهای نتیجه در و گردید مواجه شدیدی کاهش

 گرفت  خود به افزایشی روند درآمدها نفتی دوباره شد  سپن، مواجه ای مالحظه قابل کاهش

 

 الگوی تجربی -

هیای بخیش صینعت اسیتان      های ارزی بیر زییر بخیش    هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک
 نوسیانات نیرخ ارز   اقتصادسنجی تیأثیر  های مدلتفاده از آذربایجان شرقی است  جهت این امر با اس

های اقتصادی صنعت مورد بررسی قیرار خواهید گرفیت، تیا از ایین       بخش افزوده زیر مؤثر بر ارزش
طریق مشخص شود کیه کیدامیک بخیش از آسییب پیذیری بیشیتری در مقابیل نوسیانات نیرخ ارز          

 رشود یمقیق به صورت زیر نگارش بر اسا  مبانی نظری صورت ضمنی مدل تح برخوردار است 

(1                                     )
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 روند تغییرات نرخ ارز مؤثر واقعی و نوسانات آن -2نمودار 
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ا محورهای عمودی نرخ ارز مؤثر واقعی و نوسانات )که در آنههای مطالع با استفاده از نرم افزار  منبع: یافته

 باشند(. ناشی از آن می

4

افزوده، نرخ ارز میؤثر واقعیی، نوسیانات نیرخ ارز      به ترتیب ارزش ،،که درآن

هیدف  و توجه بیه ماهییت پیژوهش   با باشد  افزوده می مؤثر واقعی و سایر عوامل تاثیرگذار بر ارزش
، الگوی مورد استفاده برای تابع (S (1998) ،Aghion, et al., 2009,مطالعات تحقیق از 

افزوده به صورت زیر قابل تصری  است ارزش
    (2  )  

 باشند ور نشان دهنده زمان می tنشان دهنده بخش و  iکه در این مدل 
ی آماده لوح فشرده بانک ها دادهمقادیر آن از  که حقیقی است، مؤثرلگاریتم نرخ ارز   
 شده است  گرفته 2014جهانی سال 

کیه بیه عنیوان پراکسیی بیرای      مقدار انحیراف معییار بدسیت آمیده از میدل       
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  رود یمارز در مدل بکار  های شوک
، کیه  است 1383به قیمت ثابت سال  ات t زمان در، ات iبخش  افزودة زیر ر لگاریتم ارزش

 مقادیر آن از مرکز آمار ایران گرفته است 

است، که مقیادیر آن از مرکیز    ات t زمان، در ات iلگاریتم مقدارسرمایه موجود بخش 
  شده استآمار ایران گرفته 

اسیت، کیه مقیادیر آن از     ات t نزمیا  ، درات iلگاریتم تعداد نییروی کارفعیال بخیش      
  شده استمرکز آمار ایران گرفته 

بوده کیه برحسیب میلییون رییال      ات t زمان ، درات iلگاریتم مقدارارزش صادرات بخش  
 ، که مقادیر آن از مرکز آمار ایران شده است باشد یم 1383به قیمت ثابت سال 

 این مدلر انتظار بر این است که در

تعداد نیروی کار فعال، سرمایه و صادرات رابطه مثبت و با نااطمینانی های  افزوده بخش با ارزش
آن، رابطه منفی داشته باشد  ولی با خود نیرخ ارز رابطیه نیامعلومی دارد زییرا نیرخ ارز بیا صیادرات        

 علوت است افزوده نام رابطه مثبت ولی با هزینه مواد اولیه رابطه منفی دارد و اثر خالص آن بر ارزش

 بیر زییر   یارز هیای  شیوک  تیأثیر  یبررسی  مطالعیه،  نیی ا یاصل طوری که گفته شد؛ هدفهمان

 شیده  لیتشیک  گات دو مطالعه از نیا لذا .است آذربایجان شرقی استان یاقتصاد مختلف های بخش

 افتیه، یم یتعمی  ویاتورگرسی  یشیرط  یناهمسیان  اننیی وار یالگیو  از اسیتفاده  بیا  اول گیات  در اسیتر 

مربوطه به عنیوان   در مدل ریمتغ نیا نمودن وارد با دوت گات در و نموده محاسبه را یارز های شوک

تیا مبتنیی بیر ضیرایب متغییر و پوییا بیا اسیتفاده از         ید پانیل  روش کمیک  بیا  و یک متغییر توضییحی  
 میورد  آذربایجیان شیرقی   اسیتان  بخیش صینعت   زییر  23 بر یارز های نوسان تأثیر تکنیک

 دو از نظر مورد همسال یبررس جهت گفته شده، موارد به توجه با گرفت  قرار خواهد حلیلوت تجزیه

 شده است  گرفته کمک تاید پانل و افتهی میو تعمیرگرس اتو یشرط یناهمسان اننیوار کیتکن

 

 آزمون ایستایی متغیرها

ه واحید مربیو  بیه    ریشی  هیای  آزمیون از  توان یمایستایی متغیرها برای تخمین مدل باال ابتدا، برای
 Levin,Lin and Chu هیایی ماننیدر  ی تابلویی در حالیت ریشیه واحید مشیترک  از آزمیون     ها داده

و در حالییییت ریشییییه واحیییید مقطعییییی ماننییییدر      Hardi و  Breitung (2000)و  .(2002)
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 استفاده کرد   

 

 چگونگی برآورد نوسانات نرخ ارز

 ییک  از واریانن شرطی آن در که زمانی سری هایمدل اسا  بر نوسانات اخیر، مطالعات در

 های مدل انواع.شود می گیری اندازه کند، می تغییر دیگر دورة به دورة
1
GARCH دسیت  بیه  برای 

در  که هایی محدودیت از یکی است  اما شده استفاده اخیر مطالعات از بسیاری در بی ثباتی آوردن
 ثبیاتی،  بیی  بیر  منفیی  و مثبیت  هیای  شیوک  تیأثیر  آن در که است این دارد، وجود GARCH مدل

 میدل  در کیه  شیود  میی  ناشیی  آنجیا  از ایین محیدودیت  .شیود  میی  گرفتیه  نظیر  در یکسان و متقارن

GARCH زیرر معادلۀ مانند معمولی 
          (3                                          )  

 عالمیت جمیالت   از مسیتقل  و وابسیته  اخالل تجمال های وقفه اندازة به فقط شرطی واریانن

 هم) مثبت یک شوک از بیشتر منفی شوک یک مالی، متغیرهای در اینکه به توجه است  با اخالل

 شود  می بی ثباتی افزایش باعث منفی( شوک با اندازه

 شیود  یکیی از   اسیتفاده  نامتفیارن  روش از اسیت  بهتیر  میالی  متغیرهای بی ثباتی استخرا  برای

 شد مطرح (Nelson, 1991) توسط بار  برای اولین روش است این EGARCH نامتقارن ایروشه

 استر بیان قابل زیر شکل به و

(4          ) 

 معمولی داردر GARCH مدل به نسبت مزیت چندین حاضر مطالعۀ در استفاده مورد مدل
 حتی پارامترها اگر ؛ بنابرایناست شده وارد لگاریتمی صورت به فوق مدل در که این اول

 غیرمنفیی  اعمیال محیدودیت   برای ضرورتی هیچ دیگر رو ازاین .بود خواهد مثبت باشند منفی

 و مثبیت  هیای  شیوک  عدت تقیارن  لحاظ امکان فوق مدل در اینکه ندارد  دوت وجود ضرایب بودن

________________________________________________________________ 

1- Exponential GARCH 
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 دارد  وجود بی ثباتی بر منفی
بیودن ایین    خاطر متیداول تعمیم یافته به  شرطی اتورگرسیو انیناهمس روش از حاضر، تحقیق در

 ثابیت  سینتی،  هیای اقتصادسینجی  لمد در های ارزی، استفاده شده است  برای برآورد شوک روش

 حسیاب  بیه  اقتصادسنجی کالسیک و اصلی فروض از همواره یکی اخالل جمالت واریانن بودن

  به موسوت روش جدیدی محدودکننده، فرض این از رهایی برای (Engle, 1982)  دیآ یم

 صیفر و  مییانگین  دارای تصیادفی  جملیه  کیه  اسیت  این بر روش فرض این کرد  در پایه گذاری را

 شیکل  متغییر  خیود  گذشیته  اطالعیات  وجیود  فرض با آن واریانن ولی غیرهمبسته سریالی طور به

 وی میدل  در کیرد  ارائیه  آن یلسیاز  مید  بیرای  دیگیری  رویکیرد  (Bollerslev,1986)  ردیی گ یمی 

 پیش بینیی  خطای و شرطی واریانن دوی هر وقفه با مقادیر از تابعی شرطی واریانن (

 :است

(5     )                                              

بیا   میؤثر ایسیتایی نیرخ ارز    هیای  مدلابتد همانند  مؤثرنرخ ارز  های شوکبرای محاسبه 

استفاده از آزمون ریشه واحد بررسی کرده درصورت ایستا بودن آن از نمودار خودهمبستگی مرتبه 
 سپن( میکن یمتفاضل مرتبه اول آن استفاده  این صورت از غیر )در میکن یمرا مشخص  

خودهمبسیتگی میدل را    واثیرات   روش حداقل مربعیات تخمیین زده و   مدل مورد نظر را با
 از هیای  مدلبا استفاده از   درصورت وجود اثرات میکن یمآزمون 

 واقعی استفاده شده است  مؤثرانحراف معیاربدست آمده بجای شوک نرخ ارز 

 

 روش تخمین مدل

Wooldridge ی از آزمیون پیانل  در میدل در این مطالعه، برای آزمیون خودهمبسیتگی   
و بیرای   1 

استفاده شده است و به خاطر اینکه در این میدل ضیرایب    تشخیص ناهمسانی واریانن از آزمون

وقفیه در نظیر گرفتیه شیده اسیت، بیرای تخمیین ضیرایب میدل تحقییق، از            متغیرها متغیر و میدل بیا  
ارائه  (Pesaran et al., 1999) که توسط ،2متوسط درون مقطعی ترکیب شده"تکنیک

________________________________________________________________ 

1- Richard Wooldridge, 1988 

2- Pooled Mean Group Estimator 



  15ای شماره  منطقه توسعهو اقتصاد  پژوهشهای  36

گیارچ و نوسیانات    های مدل( برای برآورد Karimi& Ranjpour., 2013شده، استفاده شده است )
و بیرای تخمیین میدل و     نرخ ارز مؤثر واقعی و آزمون ریشه واحد متغیرها از نرت افیزار  

 است استفاده شده  بررسی مشکالت تخمینی از نرت افزار 

 
 وتحلیل نتایج مدل تجزیه -5

واقعی اسیتفاده کیرده، در نتیجیه بیرای      مؤثربرای تخمین بی ثباتی نرخ ارز  های مدلاز 

عمل خواهیم کرد  به این ترتییب کیه    های مدلهمانند  های مدلتصری  
پسییماندهای حاصییل از مییدل، مییدل   بییا رسییم نمودارهییای همبسییتگی نگییار مربییو  بییه بییه مربییع   

آوریم  قبل از بیرآورد میدل نااطمینیانی نیرخ ارز میؤثر واقعیی، میدل         مناسب را به دست می

ای برای آن باید ارائه گردد  جهیت تصیری  و بیرآورد میدل نااطمینیانی بیا اسیتفاده از نمیودار          اولیه
اسا  معیارهای اطالعات آکائیک و شیوارتز  مختلفی را تخمین زده و بر  های مدلهمبستگی نگار، 

داری ضیرایب میدل مناسیب را انتخیاب      و با توجه به سیایر معیارهیایی نظییر ضیریب تعییین و معنیی      
مختلفی برای نرخ ارز میؤثر واقعیی تخمیین زده شید و از بیین آنهیا بیا توجیه بیه           های مدلکنیم   می

 -بیوده )آمیاره آزمیون ریشیه واحید زییوت       معیارهای گفته شده برای نرخ ارز مؤثر واقعی که مانیا  

دارمیی باشید( میدل بیا      درصد معنی 5بوده و درسط   -45/4 اندروز با یک شکست ساختاری برابر
بیرای مییانگین متحیرک انتخیاب شید  قبیل از        1های  برای مدل اتو رگرسیو و وقفه 2 و 1 های وقفه

وجیود ناهمسیانی وارییانن در ایین      باید اثرات عدت وجیود خودهمبسیتگی و   ها مدلاستفاده از این 
 بررسی شود  ها مدل

وجود اثرات ناهمسیانی وارییانن ییا    (، بر اسا  آزمون 1) با توجه به نتایج جدول

شییود و بییا مراجعییه بییه نمییودار خودهمبسییتگی و   درصیید تائییید مییی 95را درسییط  اثییرات 
شود کیه خودهمبسیتگی در میدل     تخمینی مشاهده میهای مدل  خودهمبستگی جزئی برای باقیمانده

 رفع شده است 

 

 در متغیرهانتایج وجود اثرات  -1 جدول

  

 نرخ ارز مؤثر واقعی نوع آزمون

(0092/0 )788/6 (008/0)028/8   
 های تحقیق یافته ماخذ:
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د و از بین آنها، متفاوتی برای نرخ ارز مؤثر واقعی تخمین زده شهای مدل
بر اسا  روش باکن جنکینز و با توجه به معیارهای آکائیک و شوارتز بهترین مرتبه بیرای تخمیین   

( آورده 2انتخاب گردید که نتایج آن، درجیدول )  نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی 
حقیقیی بیه    میؤثر نیرخ ارز   برای شده است  نتایج میانگین و واریانن مدل انتخاب شده 

 ( ارائه شده است   3) صورت جدول

توان معادله واریانن را برای نرخ ارز میؤثر واقعیی بیه صیورت زییر در       می( 3) بر اسا  جدول
  نظرگرفتر

(6              ) 

 
برای شاخص نرخ ارز  نتایج حاصل ازتخمین الگوهای مختلف -2 جدول

 عیموثرواق
Nelsons GARCH Models 

 

(

0,1)    
 

 
******* 

آمار 

 ه

آکائ 65/9 1/9    - 94/9 - 2/9 -

 یک

شوار 96/9 4/9 - 96/9 - 46/9 -

 تز

 های تحقیق یافته ماخذ:

 
دهید در ایین میدل     یممنفی و مثبت را نشان  های شوکاثرات  یب جمله( ضر6) در مدل

 میؤثر منفی و مثبت در نیرخ ارز   های شوکدار بوده و نشانگر نامتقارن بودن اثرات  ب معنیاین ضری

یر بیشیتر  تیأث دار بوده و نشان دهنده  مثبت و معنی 2.87برابر ین ضریب ( ا6باشد  در مدل ) یمواقعی 
مثبیت اسیت  پین از تخمیین میدل، وارییانن شیرطی آن را         هیای  شوکمنفی نسبت به  های شوک

عنوان جانشینی برای نااطمینانی متغییر در میدل    ( بهرده و از انحراف معیار آن )یا واریاننمحاسبه ک
 کنیم  یماصلی استفاده 

هیای اصیلی    شیاخص  بیین  میدت  بلند رابطه تعیین جهت انباشتگی پانلی هم آزمون انجات از قبل

متغیرهیا   ایبیر  واحد برای جلیوگیری از بیروز مشیکل رگرسییون کیاذب      آزمون ریشه باید مطالعه،
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 مبتنیی  واحد ریشه که آزمون است آن بیانگر واحد ریشه و سنجی اقتصاد انجات پذیرد  نوشتارهای

 است  در بیشتری و صحت قدرت دارای زمانی سری واحد ریشه آزمون به نسبت پانل های داده بر

fisher متغیرهای پانلی از آزمون ریشه واحد پایایی بررسی برای این مطالعه،
رای آزمون ریشیه  و ب 1 

 است  استفاده شده فولر تعمیم یافته –های زمانی از آزمون ریشه واحد دیکی  واحد سری
 

 برای نرخ ارزموثر واقعینتایج مدل   -3 جدول

 معادله میانگین

 متغیر ضرایب انحراف معیار آماره  

 عرض ازمبدا 83/28 03/0 85/799 000/0

000/0 033/0 0037/0 20/1  
000/0 024/0- 0018/0 42/0-  
000/0 39/37- 0048/0 183/0-  

 معادله واریانس

 عرض ازمبدا 7/7 21/1 92/6 0005/0

0005/0 32/3- 566/0 88/1- 

 
000/0 96/5 48/0 87/2 

 
994/0 0058/0 111/0 0009/0  

 های تحقیق ماخذ: یافته

 

 از عوامیل  کیارایی  هیای  تخمین به توان می متغیر، دو بین باشتگیهم ان رابطه کشف صورت در

 را جعلی مشکل رگرسیون ناپایا، زمانی های سری وجود به رغم حالت این در که یافت دست الگو

 بیود  در  میدت خواهید   بلنید  تعادلی دارای رابطه معادله شده، زده تخمین معادله و داشت نخواهیم

گی پدرونی برای بررسی وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها استفاده آزمون هم انباشت از تحقیق این
 شده است   

قبل از برآورد مدل تحقیق، به منظور تعیین پایایی و ناپایایی متغیرهیا آزمیون ریشیه واحید فیشیر      

________________________________________________________________ 

1 fisher test 
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ی پانلی و آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای متغیرهای نرخ ارز و نوسیانات آن انجیات   رهایمتغبرای 
 تمامی آنها درتفاضل مرتبه اول پایا شدند  شد که 

پیدرونی اسیتفاده    هیای  آزمونبرای وجود یا عدت وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحقیق از 
  کند یمد را تایی یا رابطهوجود چنین  آزمون 7از  آزمون 5شد که 

 هیای  آزمیون ریشیه واحید و وجیود رابطیه بلندمیدت، الزت اسیت کیه         هیای  آزمونپن از انجات 

دار  انجات شود  بیه منظیور حصیول اطمینیان از معنیی      تشخیصی مربوطه برای تعیین نوع مدل تخمینی
شیود  بیدین منظیور از     دار بودن گروه اسیتفاده میی   های عضو نمونه، از آزمون معنی بودن زیر بخش

 هجیدول باشید فرضیی    Fمحاسبه شیده بزرگتیر از    Fاگر آماره  .شود استفاده می F-Limerآماره  
های مختلفیی را در بیرآورد   و بایسیتی عیرض از مبیدا   شیود   مبنی بر برابری عرض از مبدأ حذف می

 46/0 لیمر برابر Fتوان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد  که مقدار  لحاظ نمود  در نتیجه می

نتیایج آزمیون هاسیمن،      شود بوده در نتیجه وجود اثرات تابلویی قبول می 028/0 و احتمال آن برابر
 دهد  مدل اثرات ثابت را در مدل، مورد تائید قرار می

 

 الگو درسطح و تفاضل مرتبه اول متغیرهای برای  مانایی های آزمون نتایج -4 جدول

 

 ایم، پسران و شین لوین لین چو

 

ADF فیشر-PP 

 

تفاضل  سطح

مرتبه 

 اول

تفاضل  سطح

 مرتبه اول

تفاضل  سطح

 مرتبه اول

تفاضل  حسط

 مرتبه اول

Lkav 25/0 000/0 12/0 000/0 201/0 000/0 051/0 000/0 

Lcap 300/0 000/0 058/0 023/0 054/0 01/0 085/0 000/0 

Lkal 65/0 000/0 60/0 019/0 79/0 013/0 325/0 002/0 

Lx 247/0 020/0 352/0 035/0 084/0 000/0 051/0 003/0 

Ler 501/0 000/0 519/0 000/0 0654/0 000/0 211/0 003/0 

Lerv 0651/0 000/0 532/0 000/0 0684/0 000/0 811/0 003/0 

 دهند(. )اعداد جدول مقادیر احتمال آزمونها را نشان میEviews افزار نرم از استفاده با تحقیق حاسباتم: منبع

 
اسیتفاده  میورد   پانیل  هیای  دادهخودهمبستگی سریالی در هایی که برای تشخیص  یکی از آزمون

ایین آزمیون عیدت وجیود خیود همبسیتگی در        کیه فیرض    اسیت  گیرد، آزمون ولدریج قرار می
  باشیید یمییی پییانلی هییا دادهاییین آزمییون وجییود خییود همبسییتگی در   ی پانییل و فییرض هییا داده
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و درصیید باشیید، عییدت وجییود خییود همبسییتگی تائییید  5 محاسییباتی بییاالی P-valueکییه  درصییورتی
بیه رفیع آن بپیردازیم      و بایید  شود درصد  باشد، وجود خود همبستگی تائید می 5 که زیر درصورتی

 در شیود  یمی برای آزمون ناهمسانی واریانن بین جمالت اختالل دو مدل مقید و نامقید تخمین زده 
گرفتیه   نظیر  درمقید فرض همسانی واریانن یا فرض توزیع یکسان و مستقل جمیالت اخیتالل    مدل
نامقید فرض بر یکسان نبودن واریانن جمالت اخیتالل بیین واحیدهای     در مدل که درحالی شود یم

  باشد یممقطعی 
 های پدرونی  مانده آزمون هم انباشتگی باقینتایج  -5جدول 

Null hypothesis: No cointrgration: (within-dimension) 

 
statistics 

  Weighted 

Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic 516/0- 69/0 25/0- 60/0 

Panel rho-Statistic 96/0 83/0 80/0 79/0 

Panel PP-Statistic 98/1- 023/0 41/3- 000/0 

Panel ADF-Statistic 80/1- 035/0 41/2- 007/0 

Null hypothesis: No cointrgration: (between-dimension) 
  Statistic Prob. 

Group rho-Statistic 82/1 96/0 

Group PP-Statistic 19/5- 000/0 

Group ADF-Statistic 08/2- 018/0 

 Eviews افزار نرم از استفاده با تحقیق محاسبات: منبع
 

 مدل تخمین جهت الگو انتخاب نتایج -6جدول 

 نوع آزمون
 

 آماره آزمون

 

 رگرسیون معمولی

 Prob مقدار آماره

 F 44/205 000/0 لیمر 

 H 08/3- 9924/0 آزمون هاسمن

 های تحقیق منبع: یافته

 

و  شیوند  یمبعد بااستفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته، هر دو مدل تخمین زده  در مرحله
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  چنانچیه مقیدار احتمیال آمیاره     شیود  یمی  پرداختیه  1سپن بر اسا  آماره آزمون نسیبت راسیتنمایی  
 شییود یمییباشیید فرضیییه صییفر مبنییی بییر عییدت ناهمسییانی واریییانن رد   درصیید 5از  تییر کوچییک

ولدریچ و نسیبت   های آزمون های احتمال(  باتوجه به مقادیر و مقدار 1389محمدزاده و همکاران، )
تخمینیی پذیرفتیه    در میدل راستنمایی فرضیه مبنی بر عدت خودهمبستگی و عدت ناهمسانی وارییانن  

  شود یم

 در کیاربردی  و جدیید  موضیوعات  از یکیی  دیتیا  پانیل  روش از اسیتفاده  بیا  وتحلییل  جزییه ت

 دادن گسیترش  بیرای  را اطالعات از غنی بسیار یک محیط دیتا پانل چراکه ،باشد یم اقتصادسنجی

 پانیل  از تواننید  یممحققان  موارد در بسیاری   آورد یم فراهم تئوریک نتایج و تخمین یها کیتکن

مقطعیی   صیورت  بیه  فقط یا و زمانی سری صورت به فقط توان ینم را مسائل که واردیم برای دیتا
 زمیان  طیی  مشابه، مقطعی واحدهای تابلویی یها داده گیرند  در بهره و استفاده کرده کرد، بررسی

 تیابلویی،  یهیا  داده از مزییت اسیتفاده   نیتیر  مهیم   (Gogerati, 2011) شیوند  یم سنجش و بررسی

 کیه  درحیالی  مقطع است هر به مربو  خصوصیات گرفتن نظر در و ناهمگن صخوا نمودن کنترل

 بییم  هیا روش بیدان  میدل  تخمین با و نکرده کنترل را ناهمگنی این زمانی سری و مطالعات مقطعی

انیدازه   و شناسایی تابلویی، هایهداد از استفاده واقع با در ((Baltagi, 2005 رود یم نتایج در اریب

 شناسیایی نیسیت،   قابیل  زمیانی  سیری  و مقطعیی  مطلقیاً  ه هایداد در سادگی به هک تأثیراتی گیری

 یا مقطعی داده های به نسبت فراوانی مزایای دارای پانلی داده های مجموع، در  شود یم نپذیرامکا

 ازر عبارتند آنها ترینمهم برخی از که هستند زمانی سری

 
 ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالینتایج آزمون تشخیص  -7جدول 

 Prob مقدار آماره آزمون نوع آزمون

904/73 نتایج آزمون ولدریج   241/0  

974/74 نتایج آزمون نسبت راستنمایی  365/0  

 های تحقیق منبع: یافته

 

________________________________________________________________ 

1.Likelihood Ratio 
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 ممکین  لیذا  ،کننید  ینمی  لحیاظ  را فیردی  یها یناهمسان صرف، زمانی سری و مقطعی یها داده

 کیردن  لحاظ با توان یم دیتا پانل روش در که درحالیدهند،  دست به تورشداری تخمین که است

 اطالعیات بیشیتر،   دارای تیابلویی  یهیا  داده کیرد  لحیاظ  را هیا  یناهمسیان  این مخصوص، متغیرهای

 و زمیانی  سیری  بیه  نسیبت  بیاالتر  کیارایی  و باالتر درجه آزادی کمتر، همخطی بیشتر، تغییرپذیری
 هایداده ترکیب همخطی، کاهش روشهای از یکی که این به خصوص .باشند یم مقطعی یها داده

 اثراتیی  توان یم تابلویی، یها دادهمجموعه  با رباشد یم تابلویی هایهداد صورت به زمانی و مقطعی

 قابیل  خیالص  زمیانی  سیری  ییا  محی   مقطعیی  یهیا  داده در کیه  کیرد  اندازه گیری و شناسایی را

 در ،دهند یم نشان را بلندمدت رفتارهای مقطعی، یها داده شود یم استدالل شناسایی نیست  گاهی

دو  ایین  ترکییب  بیا  .شیود  یمی  تأکیید  اثیرات کوتیاه میدت    بیر  زمیانی  سیری  یهیا  داده در که حالی
 و پویاتری تر یعموم ساختار دیتاست، پانل متمایز خصوصیت که تابلویی، یها داده در خصوصیت

ود دارد کیه بایید عیالوه بیر در نظرگیرفتن      ولی موارد زیادی وج .کرد برآورد و تصری  توان یم را
، ضرایب متغیرهای توضیحی نیز از مقطعیی بیه   مبدأصورت عرض از  به( اثرات ویژه مقطعی )زمانی

بیا ضیرایب متغییر     هیای  میدل بتوانند تغیییر نماینید چنیین الگوهیایی، بیه       مقطع دیگر متفاوت باشد و
برخی از  شود  استفاده می سوامیی ا رحلهمتخمین آنها از بر آوردگر های دو  معروف است  که در

 ترین الگوهای پویامعروف باشد  از موارد نیز وجود دارند که متغیر وابسته متأثر از دوره گذشته می

چنید وقفیه بیه صیورت      خودرگرسیونی که درآنها متغیر وابسته با یک وقفیه ییا   های مدلتوان به  می
متوسیط درون  "کرد  که برای تخمین آنها، برآوردگیر شود، اشاره  تصری  الگو می متغیر مستقل در

ارائیه شیده اسیت، اسیتفاده      (Pesaran, et al., 1999)که توسط   ،1مقطعی ترکیب شده
که قبالً هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسیی   طور همان(  Karimi& Ranjpour., 2013) شود می

هیای اسیتان آذربایجیان شیرقی اسیت        زوده زیر بخشاف تأثیر نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش
کمک گرفته شده است  سپن بیا اسیتفاده از   ( 2جهت این امر از یک مدل اقتصاد سنجی به شکل )

پویا، به هدف مورد نظیر   های تابلویی مبتنی بر ضرایب متغیر و با کمک روش داده مدل ارائه شده و
گیرد کیه   زیر بخش مورد استفاده قرار می 23بو  به های مر مطالعۀ حاضر داده شود  در پرداخته می

________________________________________________________________ 

1.Pooled Mean Group Estimator 
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نتیایج تخمیین بیه صیورت      زیر بخش دخانیات به علت کمبود اطالعات از مطالعه خار  شده است 
شیود متغیرهیای صیادرات، نییروی کیار و       همانطوری که مشاهده میی  آورده شده است ( 8) جدول

افزودة صنعت داشته و متغییر نیرخ ارز    ر ارزشداری ب ها تأثیر مثبت و معنی سرمایه در همه زیر بخش
 23زیر بخیش از   9گذارد ولی نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی در  ها  اثرات متفاوتی می بخش در زیر

 زیر بخش شده است  9افزوده این  زیر بخش صنعت تأثیر منفی گذاشته و باعث کاهش ارزش

 
 ز روش نتایج تخمین ضرایب مدل تحقیق با استفاده ا -8 جدول

 

 زیر بخش

 نوسانات

 نرخ ارز

 تعداد

 شاغلین

 مقدار

 سرمایه

 صادرات

 زیر بخش

 نرخ ارز

 موثرواقعی

 افزوده ارزش

 دوره قبل

مقدار 

 ضریب

 تعیین

ساخت محصوالت غذایی 

 ها و انواع آشامیدنی

000016/0- 

(85/0) 

87/0 

(02/0) 

21/3 

(000) 

19/4 

(000) 

0005/0- 

(96/0) 

021/0 

(11/0) 
99/0 

 ساخت منسوجات 
00057/0- 

(17/0) 

902/0 

(001/0) 

23/1 

(000) 

23/2 

(000) 

048/0 

(46/0) 

03/0 

(27/0) 
98/0 

ساخت پوشاك، عمل 

 آوری 

 و رنگ کردن خز

000075/0- 

(054/0) 

903/0 

(03/0) 

33/1 

(000) 

33/2 

(000) 

000075/0- 

(038/0) 

0013/0 

(52/0) 
99/0 

دباغی و پرداخت چرم و 

 سایر 

 محصوالت چرمی

69/7- 

(76/0) 

877/0 

(015/0) 

73/1 

(000) 

73/2 

(000) 

014/0 

(68/0) 

001/0 

(93/0) 
99/0 

ساخت چوب و محصوالت 

 چوبی

000069/0- 

(023/0) 

902/0 

(0125/0) 

12/1 

(000) 

12/2 

(000) 

004/0 

(17/0) 

00039/0 

(07/0) 
99/0 

ساخت کاغذ و محصوالت 

 کاغذی

00129/0- 

(06219/0) 

895/0 

(036/0) 

17/2 

(000) 

11/3 

(000) 

0013/0- 

(025/0) 

048/0 

(306/0) 
99/0 

چاپ و تکثیر  انتشار، 

 های  رسانه

 ضبط شده

002/0- 

(0159/0) 

894/0 

(045/0) 

13/2 

(0001/0) 

028/3 

(000) 

12/0- 

(27/0) 

12/0 

(07/0) 
99/0 

های  ساخت کک، فراورده

 حاصل

از تصفیه نفت و  

 های سوخت

 یا ههست 

00025/0- 

(59/0) 

897/0 

(0214/0) 

37/1 

(000) 

37/2 

(000) 

11/0- 

(157/0) 

036/0 

(026/0) 
99/0 

ساخت مواد شیمیایی و 

 محصوالت شیمیایی

0001/0- 

(95/0) 

901/0 

(035/0) 

02/1 

(0001/0) 

86/1 

(000) 

077/0- 

(77/0) 

036/0 

(67/0) 
98/0 
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ساخت محصوالت از 

 الستیک 

 و پالستیک

00044/0- 

(22/0) 

897/0 

(0259/0) 

12/2 

(000) 

12/3 

(000) 

04/0 

(37/0) 

0032/0 

(79/0) 
99/0 

ساخت سایر محصوالت 

 کانی 

 غیر فلزی

00088/0- 

(081/0) 

901/0 

(0624) 

71/0 

(0007/0) 

64/1 

(000) 

07/0- 

(062/0) 

039/0 

(65/0) 
99/0 

 ساخت فلزات اساسی
0031/0- 

(00010) 

902/0 

(0365/0) 

94/1 

(007/0) 

99/2 

(0012/0) 

0027/0- 

(0021/0) 

079/0- 

(59/0) 
99/0 

ساخت محصوالت فلزی 

 فابریکی 

بجز ماشین آالت و 

 تجهیزات

00019/0- 

(051/0) 

903/0 

(0147/0) 

94/1 

(000) 

94/2 

(000) 

026/0- 

(070/0) 

00048/0- 

(95/0) 
99/0 

آالت و  ساخت ماشین

بندی  تجهیزات طبقه

 نشده در جای دیگر

  

0007/0 

(169/0) 

906/0 

(0356/0) 

92/1 

(000) 

98/2 

(000) 

10/0- 

(18/0) 

070/0- 

(202/0) 
99/0 

ساخت ماشین آالت 

 دفتری، 

 حسابداری و محاسباتی

008/0- 

(007/0) 

078/0 

(0321/0) 

47/1 

(000) 

48/2 

(000) 

94/0 

(0169/0) 

074/0 

(035/0) 
99/0 

ساخت ماشین آالت و 

 های  دستگاه

ی نشده در برقی طبقه بند

 جای دیگر 

000057/0- 

(91/0) 

892/0 

(065/0) 

61/1 

(000) 

59/2 

(000) 

028/0 

(69/0) 

026/0 

(42/0) 
99/0 

ساخت رادیو و تلویزیون، 

 ها  دستگاه

 و وسایل ارتباطی

0000119/0 

(96/0) 

864/0 

(026/0) 

177/1 

(000) 

16/2 

(000) 

039/0- 

(46/0) 

0017/0- 

(91/0) 
99/0 

زشکی، ابزار ساخت ابزار پ

 اپتیکی،

 ابزار دقیق و انواع ساعت 

00008/0 

(86/0) 

91/0 

(0245/0) 

26/1 

(000) 

26/2 

(000) 

022/0- 

(74/0) 

0057/0- 

(84/0) 
99/0 

ساخت وسایل نقلیه 

 موتوری، 

 تریلر و نیم تریلر

0026/0 

(12/0) 

839/0 

(012/0) 

8/2 

(000) 

69/3 

(000) 

31/0- 

(14/0) 

16/0 

(503/0) 
99/0 

ساخت سایر تجهیزات 

 حمل و نقل

00121/0- 

(68/0) 

904/0 

(0352/0) 

83/2 

(0004/0) 

9/3 

(0001/0) 

067/0- 

(87/0) 

0377/0 

(69/0) 
94/0 
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ساخت مبلمان و 

 مصنوعات 

طبقه بندی نشده در جای 

 دیگر

000011/0- 

(68/0) 

901/0 

(014/0) 

47/1 

(000) 

47/2 

(000) 

0037/0 

(92/0) 

0017/0- 

(35/0) 
99/0 

 باز یافت
000042/0- 

(005/0) 

904/0 

(0012/0) 

13/1 

(000) 

83/2 

(000) 

006/0- 

(0015/0) 

00049/0 

(76/0) 
999/0 

 مربوطه هستند( های احتمالمقادر داخل پرانتز ) های تحقیق یافته ماخذ:

 

 گیری نتیجهبحث و

هیای   زییر بخیش   افیزودة  در مطالعۀ حاضر، اثر نوسانات ناشی از نرخ ارز میؤثر واقعیی بیر ارزش   

مورد بررسی قرار گرفت  برای ایین منظیور،    1379-1392صنعت استان آذربایجان شرقی طی دوره 
هیای نیرخ ارز محاسیبه شید و بیه عنیوان ییک متغییر          شوک EGARCH های مدلابتدا با استفاده از 

 هیای  نییک افزوده بیا اسیتفاده از تک   و در ادامه تابع ارزش مدل مورد مطالعه قرار گرفت توضیحی در
PMGE      میذکور در محییط نیرت افیزاری     هیای  میدل برآورد شد  تخمیین توابیع رگرسییونی و حیل 

EVIEWS9,OXMETRIC6         صورت گرفت  نتایج آزمیون ریشیه واحید فیشیر و دیکیی فیولر بیر
هم انباشتگی پدرونی وجیود رابطیۀ بلندمیدت     های آزمونسط ، داللت کرده و  ناپایایی متغیرها در
افیزوده زییر    ارزش مثبتی بر ورد تائید قرار داد  نتایج تخمینی نشان داد که سرمایه اثربین متغیرها را م

کمترین تأثیر بیه   بوده بیشترین و 21/3 تا 71/0که  میزان این اثر در محدوده  طوری داشته به ها بخش
ایین  و  ی، صنایع کانی غیر فلزی بوده اسیت آشامیدن های صنایع غذایی و ترتیب مربو  به زیر بخش

افیزوده   مطابقت دارد  همچنیین، نییروی کیاراثر مثبتیی بیر ارزش      (Gelaii, 2012)رابطه با مطالعات 
ها متفاوت بوده که بیشترین وکمترین مقدار تأثیر مربیو  بیه    داشته که مقدار آن نسبت به زیر بخش

 (Gelaii, 2012)باشید و بیا مطالعیات     تجهییزات، ماشیین آالت دفتیری میی     صینایع ماشیین آالت و  

ها دارد کیه   داری درتمات زیر بخش معنی افزوده تأثیر مثبت و مطابقت دارد  متغیر صادرات بر ارزش
 افیزوده در هییچ ییک از زییر     مطابقت دارد  متغییر بیا وقفیه ارزش    (Bo-Tang, 2015) با مطالعات 

  مقدار ضیریب  مغایرت دارد (Parhizgari, et al., 2014نبوده و این با مطالعات ) دار ها معنی بخش
دار  زییر بخیش منفیی و معنیی     23 زیر بخیش از  9برآورده شده برای نوسانات نرخ ارز مؤثر تنها در 
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طور تقریبی برای تمیات ایین    که مقدار آن به است و این با بیشتر مطالعات انجات گرفته مطابقت دارد،
 را 99/0 حیدود  صینعت  های بخش زیر یبرا برآورد شده بیضرا  1است 99/0 ها حدود زیر بخش

 باعیث  یارز هیای  در شیوک  شیافیزا  ک درصید یی  که است موضوع نیا نشانگر که دهد نشان می

اولِ  لیی شید  دل  خواهید  هیا  بخیش  زییر  نیا افزودة ارزش در یصدت درصد نود و نه از شیب کاهش
 کیه  نجیا  آ از اسیت   صینعت  بخیش  یواردات یکاالها متیق بر یارز های شوک تأثیر فوق، رابطۀ

 یکننید، بی   میی  وارد کشیور  از خیار   از را خود زاتیتجه و هیاول از مواد یبخش استان، فعال عیصنا
 تیأثیر  تحت را صنعتگران یاقتصاد ماتیمذکور، تصم یهامتیق بر تأثیر با یارز های نوسان شک

 ایه نوسان تأثیر دوتِ لیدل .باشد می اثرگذار استان اقتصاد از بخش نیا افزودة بر ارزش و داده قرار

 های فعالیت یخصوص بخش است  هرچند اقتصاد از بخش نیا بودن یدولت صنعت، بخش بر یارز

اسیتان   عیصینا  از ای عمیده  بخیش  امیا  دارد، عهیده  صنعت بیر  حوزة در را یریچشمگ و توجه قابل

بیه   همچنیان  ره،یی غ و ، مین پتروشییمی  مان،یسی  همچیون  یمطرحی  عیویژه صنا به آذربایجان شرقی،
 بهیره  یدولتی  اعتبیارات  از میرمسیتق یغ م ویمستق زین یخصوص های بخش یحت و ودهب وابسته دولت

 هیای  نوسیان  و بیوده  ینفتی  یدرآمیدها  بیه  وابسته دولت یدرآمدها عمدة برند  ازآنجاکه بخش می

 بیا  یارز هیای  شیوک  لذا کنند، می فایا ینفت یدرآمدها های نوسان در ای ن کنندهییتع نقش ،یارز

 نوسیان  دچیار  را صنعت دولت، بخش یدرآمدها بر تأثیر با آن متعاقب و ینفت یبر درآمدها تأثیر

تیأثیر نیرخ ارز را بیر      گذاشت خواهد کشور اقتصاد از بخش نیعملکرد ا در ییبسزا تأثیر و نموده
افزوده صنایع باید از دو جنبه سط  و تغییرات آنها مورد توجه قیرار داد، افیزایش سیط  نیرخ      ارزش

شود امیا   دت باعث افزایش توان برخی واحدهای صنعتی که توان صادرات دارند میارز در کوتاه م
یابید و   های تولید آنها نیز افزایش می یابد هزینه در بلندمدت چون تورت هم به واسطه آن افزایش می

چون برخی واحدها ساختار سازمانی دولتی دارند، بخیاطر عیدت اجیازه دولیت بیه تعیدیل برحسیب        
ولیدات و در نتیجه توان رقابت این واحدها کاهش یافته و شیوک تغیییرات نیرخ ارز    تورت، کیفیت ت

ای خواهد داشت  بیرای واحیدهایی کیه بیشیتر نهیاده       بخاطر عدت پویایی این واحدها اثر چرخ دنده

________________________________________________________________ 

اریتمی وارد نشده است جهت یااتت  راریآ  ا اآ  نتای    شود متغیر نوسانات به صورت لگ همانطور که در مدل ارائه شده مشاهده می -1
 لگاریتم استفاده شده است.
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کنند سط  نرخ ارز در کوتاه میدت تیأثیر منفیی دارد امیا در بلندمیدت بیه واسیطه         وارداتی وارد می
یابد اما شوک ناشی از آن باعث گسیترش واسیطه گیری در     تورت این اثر نیز تعدیل میتعدیل آن با 

شیود  از طیرف دیگیر     های وارداتی توسط صاحبان این صنایع و عدت توجه به صنایع خود میی  نهاده
برخی واحدهایی همچون چرت نیز که صادرات دارند و خصوصی هستند  بخیاطر سیاختار نامناسیب    

زیادی بر افزایش توان صادرات آنها نداشیته بلکیه تیورت ناشیی از آن و شیوک      سط  نرخ ارز تأثیر 

های تولید آنها بیویژه در جهیت ارتقیا     ارزی ناشی از آن باعث از بین رفتن کیفیت و باال رفتن هزینه
 تکنولویی روز دنیا دارند 

نوسیان   کیه گیذاران از اتخیاذ تصیمیماتی    لذا، پیشنهاد سیاستی این مطالعه این است که سیاسیت  
کنند خودداری کرده تا مانع خرو  سرمایه از بخش صنعت به عنیوان   بیشتری در بازار ارز ایجاد می

  موتور رشد اقتصادی گردند
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