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هدف از این مقاله بررسی تأثیر تحریم ها بر صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی 1392-1358 است. روش 
این پژوهش در گردآوری داده ها اسنادی و در تجزیه و تحلیل، اقتصاد سنجی است و از روش سری زمانی 
ساختاری عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی، مدل سازی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده 
است تحریم ها تأثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است. همچنین تولید ناخالص 
داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته اند و 
رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کاالی صادراتی به وارداتی، تأثیری منفی و معنی دار بر صادرات 
غیرنفتی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است سطح و شیب روند ضمنی تأثیری معنی دار بر صادرات 
غیرنفتی داشته است که نشان دهنده تأثیر معنی دار عوامل غیرقابل مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است. 
برگرفته از نتایج پژوهش، ضرورت درپیش گرفتن سیاست های اقتصادی مبتنی بر گسترش توسعه صادرات 

غیرنفتی و مقابله با شرایط تحریمی پیشنهاد می شود.
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مقدمه

پس از انقالب اسالمی، قدرت های غربی و جهانی، برای تغییر رفتار ایران مطابق با منافع خود، ابزار مختلفی 
علیه ایران به کار گرفته اند. از جمله این اقدامات و ابزار می توان به حمله به طبس، جنگ نفت کش ها، دیپلماسی 
)همچون مذاکرات هسته ای(، تصویر سازی رسانه ای و سیاه نمایی چهره ایران اشاره کرد. شاید بتوان یکی از 
جنبه های بسیار مهم این اقدامات را تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران از طریق تحریم ها دانست. به عقیده گنجی 
)2006( مهم ترین ابزار این سه دهه اخیِر قدرت ها برای تأثیرگذاری بر رفتار ایران، تحریم بوده است )شریعتی نیا 

و توحیدی، 2014(.

نگاهی به تحریم های اعمال شده علیه ایران، نشان می دهد زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، 
واردات کاالها و خدمات و غیره هدف تحریم هاست و این متغیرها را تحت تأثیر قرار داده اند. صادرات )نفتی و 
غیرنفتی( یکی از اهداف تحریم است که با توجه به شرایط کشور ایران می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد، 
زیرا کشورهای صادرکننده نفت و از جمله ایران وابستگی شدیدی به نفت دارند و در دهه های اخیر نفت، محور 
توسعه اقتصادی این گونه کشورها قرار گرفته است )اوگان1، 1995 به نقل از آذربایجانی و همکاران، 2015(. اما 
چون قیمت و سهیمه صادراتی نفت، عامل برون زایی است که در اختیار مقامات برنامه ریز و سیاست گذار کشور 
قرار ندارد، نوسانات دریافتی های ارزی، نوسانات اقتصادی را به دنبال داشته است. از طرف دیگر، به این دلیل که 
نفت جزء منابع پایان پذیر است، اتکای به دریافتی نفتی باعث بی اطمینانی شدید در رسیدن به اهداف جامعه 

می شود؛ از این رو، صادرات و دریافتی های ارزی ایران ثبات الزم برا ندارند. 

شوک ها و تغییرات قیمت نفت، تراز پرداخت های کشور، برنامه های دولت، هزینه های عمرانی و جاری دولتی 
را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دالیل، سیاست توسعه صادرات از طریق رشد و تنوع بخشیدن به صادرات 
غیرنفتی ایران یکی از اهداف دهه های اخیر کشور محسوب می شود )آذربایجانی و همکاران، 2015( که جایگاه 
خوبی ندارد. پس، برای خروج از اقتصاد تک محصولی، یا به عبارت دیگرتنوع بخشیدن به دریافتی های ارزی، 
بهبود صادرات غیرنفتی اهمیت خاصی در اقتصاد ایران دارد که توان و اقتدار اقتصادی ایران را افزایش می دهد. 
قدرت های غربی با هدف ضربه زدن به اقتصاد ملی و کاهش صادرات و دریافتی های ارزی تحریم های مختلفی 
اعمال کردند که به صورت مستقیم )نخریدن کاال و خدمات( یا به شکل غیرمستقیم بر صادرات غیرنفتی 
تأثیر می گذارد؛ یعنی در شکل غیرمستقیم، با ایجاد موانع بر سر راه ارتباطات مالی ایران، انتقال دانش فنی و 
بهبود تکنولوژی و افزایش ریسک تجاری برای کشورهایی که با ایران مبادالت دارند، بر اقتصاد و صادرات ایران 
تأثیر می  گذارند. آگاهی از تأثیر تحریم ها و سایر عوامل تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی از الزامات برنامه ریزی و 

سیاست گذاری گسترش صادرات غیر نفتی است.

این پژوهش قصد دارد تأثیر تحریم ها بر صادرات غیرنفتی ایران به عنوان یک مانع بر سر راه توسعه اقتصادی 
را تجزیه و تحلیل کند تا با تمرکز بر میزان تأثیرات آن بر راه حل های متناسب تأکید شود. از این رو، در قسمت 

1. Ogan
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بعدی مبانی نظری مرتبط با تأثیر تحریم بر اقتصاد تحلیل شده است. سپس مطالعات تجربی مباحث را مرور 
می کند. در بخش بعدی مدل و نتایج برآورد آن تحلیل شده است و درنهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارائه شده 

است. 

1- ادبیات موضوع

1-1- مبانی نظری

تحریم ها را می توان از زوایای مختلف بررسی کرد:

از نظر زمانی، تحریم های ایران بعد از انقالب اسالمی را می توان به شکل زیر تقسیم کرد: دوره ابتدایی انقالب 
اسالمی و گروگان گیری )1981-1979(؛ دوره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران )1988-1981(؛ دوره بازسازی 
)1992-1989(؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه )2001-1993(؛ پس از 11 ستامپر 2001 و پس از قطع نامه های 
شورای امنیت )فدایی و درخشان، 2016(. البته با توجه به شدت یافتن تحریم ها در سال 2006 می توان، تا 

قبولی برجام را نیز به موارد قبل اضافه کرد.

از نظر نوع تحریم ها، می توان تحریم ها را به هفت قسمت تقسیم می شوند: 1. توقیف اموال و دارایی های افراد و 
سازمان های ایرانی در خارج؛ 2. تحریم تجاری )صادرات و واردات( و سرمایه گذاری؛ 3. تحریم دانش و تکنولوژی؛ 
4. تحریم نفتی؛ 5. تحریم مالی و بانک های تجاری و بانک مرکزی؛ 6. تحریم تعامل و داد و ستد با افراد، 
ارگان ها و سازمان های ایرانی )اموال، تجارت، ویزا و رفت وآمد و غیره(؛ 7. تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان های 

بین المللی )فدایی و درخشان، 2016(2.

تحریم ها با توجه به نوع آن، می توانند به شکل های مختلفی بر صادرات غیرنفتی تأثیرگذار باشد:

الف( تحریم های تجاری به شکل مستقیم، به دلیل وجود موانع قانونی کشورهای تحریم کننده باعث قطع و 
یا کاهش واردات این کشورها از کشورهای هدف می شود. از طرف دیگر، افزایش ریسک واردکنندگان از کشور 
صادرکننده تحریم شده، مانع صادرات غیرنفتی کشورها می شود که می تواند ناشی از ترس از تنبیه و تحریم  
کشورهای بزرگ اقتصادی باشد )کشورهایی نظیر ایاالت متحده که اقتصاد بزرگی دارند، یعنی حجم صادرات و 

واردات آن ها بسیار چشمگیر است و برای اکثر بنگاه های اقتصادی مهم هستند(. 

ب( تحریم مالی، بانک های تجاری و بانک مرکزی امکان تجارت را برای صادرکنندگان کشورهای تحریم شده 
و واردکنندگان کشورهای مقصد بسیار سخت می کند و حتی از بین می برد. درنتیجه صادرات کشور کاهش 

می یابد.

ج( تحریم دانش و تکنولوژی می تواند از طریق کاهش قدرت تولید و رقابت پذیری شرکت های صادرکننده در 

2. از نظرهای دیگری نیز می توان تحریم ها را دسته بندی کرد همانند: تحریم افراد حقیقی و تحریم افرادحقوقی.
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رقابت با سایر شرکت های صادرکننده، امکان صادرات را کاهش می دهد. البته با توجه به توان دورزدن این نوع 
تحریم ها میزان تأثیرگذاری آن کم است.

د( تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی باعث می شود دسترسی به بازار این کشورها یا منابع 
مالی تأمین سرمایه گذاری خارجی کاهش یابد.

ه( البته همان گونه که حیدر3 )2017( در تحقیق خود درباره تحریم صادرات استدالل می کند در دنیای 
جهانی سازی شده، صادرکنندگان می توانند صادراتشان از یک کشور هدف به کشور دیگر تغییر جهت دهند و 

میزان تأثیرگذاری تحریم ها بر صادرات غیرنفتی کاهش یابد.

نکته دیگر تأثیرگذاری تحریم، سهم کشورها در تجارت بین الملل است. هرچه سهم کشورها در تجارت 
بین الملل بیشتر باشد، احتمال تحریم  آن ها کمتر می شود. همچنین هر چقدر سهم تجارت بین الملل در تولید 
ناخالص داخلی کشور تحریم شده بیشتر باشد، درجه تأثیرپذیری کشور از تحریم ها بیشتر می شود )مرزبان و 
استادزاد، 2016؛ هافنربورتن و مونتگومری، 2008(. از این رو، تنها راه دانستن قدرت تأثیرگذاری تحریم ها بر 

صادرات غیرنفتی آزمون تجربی آن است.

سایر متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی که در این مقاله به عنوان متغیرهای کنترل استفاده می شوند و 
درباره تأثیرگذاری شان هم در شکل نظری و هم تجربی بحث شده است، به اختصار تشریح می شوند: نرخ واقعی 
ارز، معیاری است که وضعیت اقتصادی یک کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورها را روشن می کند و سیاست 
ارزی مرتبط با آن تأثیر بسزایی بر متغیرهای کالن و بخش های مختلف اقتصاد دارد. افزایش نرخ ارز واقعی 
سبب ارزان شدن مصرف تولیدات داخلی کشور نسبت به تولیدات شرکای تجاری و در پی آن افزایش صادرات 
می شود )شاه آبادی و صفایی، 2016(. متغیری که برای تبیین ظرفیت تولیدی یک کشور استفاده می شود، 
تولید ناخالص داخلی است، زیرا افزایش در ظرفیت تولیدی کشور سبب تولید در زیربخش های مختلف و از 
جمله بخش های صادراتی کشور می شود، از این رو، انتظار می رود افزایش تولید عالوه بر پاسخگویی به تقاضای 

داخلی، سبب افزایش صادرات شود.

متغیر درجه باز بودن اقتصاد را می توان از تقسیم جمع صادرات و واردات یک کشور بر تولید ناخالص داخلی 
به دست آورد. بازبودن تجارت به شکل های مختلفی بر صادرات تأثیر می گذارد. افزایش تجارت بین الملل باعث 
افزایش استفاده از کاالهای واسطه ای و سرمایه ای، که شکل مکملی نسبت به هم دارند، در میان کشورها می شود 
و از این رو صادرات کشورها افزایش می یابد. شکل گیری تجارت بین المللی بیشتر، باعث کانال های ارتباطی 
جدید برای آموزش روش های تولید، تصمیمات تولید و شرایط بازار می شود که کارایی، بهره وری و تولیدات را 
افزایش می دهد. ارتباطات و تجارت بیشتر باعث نسخه برداری و انتقال فناوری و افزایش و بهبود کیفیت تولید 
و درنتیجه توان صادراتی بیشتر می شود. از طرف دیگر، می توان گفت هر چقدر دسترسی باز برای فعالیت های 
اقتصادی فراهم باشد، بازارها فضای رقابتی بازتری پیدا می کنند، آن گاه صادرات غیرنفتی که منعکس کننده 

3. Haidar
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مزیت نسبی کشور است، می تواند رشد بیشتری پیدا کند )رودول و تئو، 2003(. 

رابطه مبادله، نسبت شاخص قیمت کاالی صادراتی به وارداتی است که افزایش نسبی قیمت کاالهای صادراتی 
به قیمت کاالهای وارداتی و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی را نشان می دهد 
و از این رو تقاضای محصوالت صادراتی کشور با افزایش قیمت نسبی آن ها کاهش می یابد و موجب تضعیف 

صادرات می شود.

1-2- پیشینه پژوهش

در این بخش پیشینه پژوهش از دو منظر عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی و اثر تحریم ها به بحث گذاشته 
می شود. در بخش نخست، پیشینه  صادرات غیرنفتی ارائه می شود.

کینکاید4 )1984( تأثیر تغییر قیمت نسبی عرضه صادرات غیرنفتی ناشی شده از تعدیل نرخ ارز نوامبر 1978 
را بر تراز تجاری غیرنفتی با استفاده از داده های فصلی و مکانیسم تعدیل جزئی برای دوره 1981-1971 در 
اندونزی بررسی کرده است. در این مطالعه تابع صادرات، تابعی خطی لگاریتمی از قیمت نسبی و تولید ناخالص 
داخلی حقیقی است. نتایج مطالعه نشان می دهند کشش قیمتی عرضه صادرات در کوتاه مدت کم است و 
در بلند مدت افزایش می یابد. خان5 )1974( توابع تقاضای صادرات و واردات 15 کشور در حال توسعه را با 
به کارگیری مکانیسم تعدیل جزئی طی دوره 1969-1951 برآورد کرده است. به منظور درنظر گرفتن رابطه 
همزمان مقدار و قیمت واردات، توابع عرضه صادرات و واردات نیز در نظر گرفته شده است. عرضه صادرات تابعی 
خطی لگاریتمی از قیمت های نسبی صادرات و درآمد داخلی واقعی است. نتایج نشان می دهد قیمت های نسبی 
نقش مهمی در تعیین صادرات کشورهای در حال توسعه ایفا می کند؛ به طوری که مقدار کشش قیمتی برای 

اکثر 15 کشور در حال توسعه نسبتاً باالست.

کاروالهو و حداد6 )1982( به منظور اندازه گیری اثر ابزارهای مهم سیاستی و متغیرهای برون زا بر رشد 
صادرات برزیل، عرضه صادرات کاالهای تولیدی غیر از قهوه را با استفاده از شکل های خالصه شده مدل، طی 
دوره 1974-1955 برآورد کرده اند. در این مطالعه، عوامل تعیین کننده عرضه صادرات واقعی را نرخ ارز واقعی، 
شاخص محرک های مالی، تولید ناخالص داخلی واقعی، واردات واقعی، نسبت شاخص تولید صنعتی به روند 
بلندمدت و نرخ ارز برای کاالهای صنعتی تشکیل می دهند. برآوردهای مطالعه مذکور، نتایج آماری خوبی را 
نشان می دهند. ساهین بیوقلو و آالسان7 )1999( عوامل تعیین کننده عرضه صادرات واقعی ترکیه را درآمد 
داخلی واقعی، نرخ ارز مؤثر واقعی و ظرفیت تولید می دانند. نتایج نشان می دهد افزایش صادرات در سال های 
1988-1980 به سیاست های تضعیف ارزش پول، سیاست های تشویقی صادرات و کاهش تقاضا نسبت داده 
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می شود. ولی در سال های 1993-1989 روند معکوسی در سیاست های فوق اتفاق افتاد و موجب کاهش 
صادرات شد. 

آتیکو و احمد8 )2003( با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 2000-1972 و روش PDL برای 
پاکستان، کشش بلندمدت و کوتاه مدت عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای صادرات پاکستان را برآورد کردند، 
متغیرهای توضیحی این مدل عبارتند از: نرخ ارز مؤثر واقعی، فعالیت های جهانی اقتصاد، ظرفیت تولید داخلی و 
قیمت های نسبی. بهمنی اسکویی و راتا9 )2008( با استفاده از روش همگرایی، تراز تجاری )صادرات و واردات( 
دو جانبه بین ایاالت متحده آمریکا و 19 شریک عمده تجاری اش را بررسی کردند. در این تحقیق متغیرهای 
مستقل تابع تقاضای صادرات، درآمد ملی شریک های تجاری و نرخ ارز هستند که در همه کشورها به غیر از 

کشور بلژیک تأثیر معنی داری بر صادرات دارند.

سایگیلی و سایگیلی10 )2011( تغییرات ساختاری در صادرات ترکیه را برای سال های 2006-1982 با 
استفاده از روش کالمن فیلتر ارزیابی کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه تغییرات ضرایب 
تابع صادرات، کل سهم کاالهای جدید غیرسنتی کشش درآمدی و وارداتی باالیی دارند و کشش نرخ ارز برای 
کاالهای سنتی نیز در طول زمان افزایش یافته است. آالرکن و سانچز11 )2016( با بررسی 165 مرکز کشاورزی 
و 783 شرکت غذایی بین سال های 2011-2006 اسپانیا رابطه بین نوآوری و صادرات را بررسی کردند. نتایج نشان 
می دهند رابطه مثبتی بین نوآوری و صادرات وجود دارد. در شرکت های غذایی، سرمایه اولیه و اندازه شرکت عوامل 

مؤثری بر نحوه تأثیری نوآوری بر صادرات است.

1-2-1- مطالعات درباره صادرات غیرنفتی ایران

ولدخانی )1998(، عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی در ایران را با استفاده از روش های همگرایی انگل 
گرنجر و یوهانسن بررسی کرده است. در این بررسی سه متغیر نرخ ارز بازار آزاد، مجموع ارزش افزوده در 
بخش های تجاری و میزان باز بودن اقتصاد کشور به عنوان عوامل فوق در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان 
و مصری نژاد  با صادرات غیر نفتی دارند. طیبی  بلندمدت مستقیم و مثبتی  رابطه  می دهند عوامل مذکور 
)2003(، صادرات غیرنفتی واقعی را تابعی از تولید ناخالص داخلی واقعی، شاخص قیمت نسبی صادرات، نرخ ارز 
مؤثر و حجم پول واقعی در نظر می گیرند. نتایج نشان می دهند صادرات غیر نفتی با نرخ تورم و حجم پول رابطه 

ای منفی، اما با نرخ مؤثر ارز صادراتی و تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه مثبت دارد.

شاکری )2005( نقش عوامل تأثیرگذار قیمتي و عوامل غیر قیمتي مبنایي در صادرات غیرنفتي را تجزیه و 
تحلیل کرده است. به این منظور، صادرات غیرنفتي تابعي از دو متغیر قیمتي نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر 
مبنایي بهره وري و رقابت پذیري در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده 
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است. نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد صادرات غیر نفتي به طور اساسي به وضعیت متغیرهاي 
مبنایي بهره وري و رقابت پذیري وابسته است، اما متغیرهاي قیمتي نرخ ارز، اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، 

اما این تأثیر قابل مالحظه و تعیین کننده نبوده است.

محمد زاده اصل و محمدی )2013( عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران را با استفاده از الگوی خود توضیح 
با وقفه های توزیعی )ARDL(12 و داده های ساالنه برای دوره  زمانی 1387-1352 در اقتصاد ایران بررسی 
کرده اند. نتایج نشان می دهد متغیر های واردات کاالهای سرمایه ای،  شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز تأثیر مثبت 
و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی دارند، اما نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار در بلندمدت بر صادرات 

غیرنفتی دارد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت صادرات دارد.

پایتختی اسکویی، شافعی و رمضانی )2013( با استفاده از روش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت 
فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز در 
سال های 1360 تا 1390 بررسی   کرده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد کشش عرضه صادرات غیرنفتی ایران 
نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز در سال های جنگ بسیار بی ثبات بوده است. با اتمام جنگ 
تحمیلی و وارد شدن اقتصاد به مرحله ثبات نسبی، کشش های مذکور نوسان اندکی را نشان می دهند. درمجموع 
کشش عرضه صادرات غیرنفتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز، مثبت و کشش عرضه صادرات 

غیرنفتی نسبت به قیمت، منفی به دست آمد.

کاوند و حسنوند )2014( تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خودبازگشت 
با وقفه های توزیعی )ARDL( در ایران در دوره 1388-1357 نشان داده اند. در مدل، قیمت نسبی صادرات، 
تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شده اند. 
نتایج تحقیق نشان می دهد اگرچه در کوتاه مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی تأثیر دارد، اما در 
بلندمـدت، تأثیری بر آن ندارد. تأثیرنگذاشتن توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی بودن بخش خدمات 
مالی و سرمایه ای در تجارت به ویژه صادرت تأکید دارد؛ بنابراین، به منظور کارا کردن آن که بتواند بر فعالیت های 
اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد الزم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش 

مالی بازنگری و اصالح شوند.

عرب مازار و قاسمی )2015( عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران را با استفاده از چارچوب ذهنی و عدم 
اطمینان مدل را با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی بررسی کردند و در چارچوب عدم اطمینان مدل، 
شش متغیر نرخ ارز آزاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیالت سیستم بانکی 
به بخش صنعت و معدن و بی ثباتی نرخ ارز را به عنوان متغیرهای مؤثر )به این معنی که اثر خود را در حضور 

سایر متغیرها حفظ کرده و با معنی شده اند( معرفی کردند.

یلفانی و همکاران )2017( بر اهمیت حیاتي سرمایه گذاري خارجي در ایجاد تحوالت وسیع اقتصادي براي 
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تمام کشورها، به خصوص کشورهاي در حال توسعه تأکید دارند. سرمایه گذار خارجي مي تواند عامل و ابزاري براي 
رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشور هاي در حال توسعه که پس انداز پایین تري دارند، سرمایه هاي 
خارجي را هدف قرار می دهند، چراکه سرمایه گذاري خارجي ابعاد سیاسي و اقتصادي وسیعي دارد. هدف از 
تحریم می تواند محروم کردن کشور مدنظر از دستیابي به بازار جهاني کاال و خدمات و سرمایه و منزوي کردن 
کشور مورد تحریم باشد. یلفانی و همکاران سپس، به بررسی اثرات و پیامد های تحریم بر سرمایه گذاري خارجي 
در ایران می پردازند و رابطه اقتصاد مقاومتي با کاهش اثرات منفي تحریم را تحلیل و اظهار می کنند که اقتصاد 
مقاومتي باعث کاهش وابستگي ها از طریق تأکید روي مزیت هاي تولید داخلي و تالش براي خوداتکایي می شود. 
نتیجه کلی این مقاله این است که تحریم ها، سرمایه گذاري خارجي را کاهش می دهد و باعث رکود اقتصادي 

می شود و اقتصاد مقاومتي با اثرات تحریم رابطه معکوس دارد.

در اواسط دهه 1980 بسیاری از کشورها تحریم هایی را علیه صادرات آفریقای جنوبی اعمال کردند که اکثر 
آن ها در سال های 1993-1991 برداشته شدند. اونت13 )2002( در تحقیقش اثر تحریم های هشت کشور 
صنعتی شده بر وارداتشان از آفریقای جنوبی را به بحث گذاشته است. نتایج نشان می دهد تحریم های جامع 

آمریکا علیه نظام آپارتاید بیشترین تأثیر را داشته است.

تربت )2005( با بیان اینکه آمریکا برای دستیابی به منافع خود در خلیج فارس که دو سوم نفت و گاز جهان 
را دارد، تحریم هایی علیه ایران وضع کرده است که شروع آن 1979 )ریاست جمهوری کارتر( همزمان با انقالب 
اسالمی و با هدف تسلط آمریکا بر خلیج فارس بوده است. نتایج این بررسی، که به صورت تحلیلی است، بیانگر 
آن است که تحریم های آمریکا علیه ایران باعث زیان هایی درخور توجه به اقتصاد ایران از جمله به صادرات 
غیرنفتی، واردات کاالهای سرمایه ای در مقایسه با صادرات نفتی وارد کرده است، چرا که ایران در زمینه صادرات 
نفتی می تواند حداقل در کوتاه مدت مشتری دیگری برای نفت خود پیدا کند. تحریم های مالی اثرات قوی ای 
دارند، زیرا بر تجارت خارجی کشور تأثیرگذارند. همچنین این تحریم ها، ایران را در استقراض خارجی و تأمین 
مالی پروژه های خود ناتوان می کنند. این تحقیق ادعا دارد که هزینه تحریم های مالی و تجاری 1/1 درصد تولید 
ناخالص داخلی است و نرخ رشد اقتصادی ایران را متأثر می کند. تحقیق در پی بررسی جانب دارانه خود از آمریکا، 
به موفقیت نشدن به شکل قابل توجهی در اهداف سیاسی آمریکا اذعان دارد. سپس با پیشنهاد تشدید تحریم های 

مالی و تجاری انتظار تغییر رفتار ایران را به زعم خود دارد.

عزتی و سلمانی )2015( آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها در رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش 
خارجی در دوره زمانی 1356 تا 1391 بررسی کرده اند. مدل ساخته شده بر پایه مدل های رشد درون زاست و با 
روش اقتصادسنجی 2SLS 14 تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان  می دهد تحریم ها به صورت مستقیم اثر 
چندانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است. همچنین بیشتر تحریم ها اثر غیرمستقیم نیز بر اقتصاد نداشته اند. 
این آثار به صورت غیرمستقیم از طریق محدود کردن واردات کل، واردات کاالهای سرمایه ای، واردات کاالهای 
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واسطه ای و اولیه و صادرات، منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. برای جلوگیری از اثرهای مشابه 
در آینده، کشور باید به سوی اقتصادی ناوابسته به نفت و واردات حرکت کند.

مرزبان و استادزاد )2016( استدالل می کنند که اعمال تحریم های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر 
تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته است. این تحقیق با استفاده از روش تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن 
ژاکوبین )SHBJ(15 و همچنین روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک، سه سناریوی تغییرات تولید و رفاه 
اجتماعی با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی تجزیه و تحلیل کرده است. در الگوی بسط داده شده، تحریم ها به دو 
دسته تحریم های نفتی و تحریم های کاالهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تقسیم شده اند. نتایج نشان دهنده 
این موضوع است که در سناریوی اول تحریم ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد، در حالی که در سناریوی دوم که 
تحریم های نفتی اعمال می شود، اثر آن ها بر رفاه اجتماعی محسوس تر می شود. در سناریوی سوم که ترکیبی 
از تحریم های فروش نفت و کاالهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای اعمال شده، تأثیر تحریم ها نسبت به دو 
سناریوی قبلی بسیار وسیع تر خواهد بود. بر اساس تولید تحقق یافته سال 1390، شدت تأثیر تحریم های نفتی 
کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته است و اعمال انواع تحریم ها بین 30 تا 50 درصد در 

کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته اند.

 در مطالعه عزتی و سلمانی )2016( اثر مستقیم تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران از آغاز انقالب تا 
سال 1391 بررسی شده است. داده های متغیرها، غیر از تحریم برای دوره زمانی 1391-1345 گرفته شده اند و 
برای هر تحریم یک متغیر مجازی آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل، مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده 
بوده است. یافته ها نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلِی )بدون نفت( سرانه نیروی کار در ایران از تحریم های 

اقتصادی تا پیش از تحریم های گسترده نفتی و بانکی تا سال 89، اثر مستقیم معناداری نپذیرفته است.

فدایي و درخشان )2016( با شاخص سازی و تعیین وزن تحریم های مختلف، تأثیر تحریم ها را به عنوان 
متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با 
وقفه های گسترده )ARDL( در سال های 1392-1357 بررسی کرده اند. نتایج تخمین کوتاه مدت نشان می دهد 
اعمال تحریم های ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم های متوسط و قوی در کوتاه مدت 
به ترتیب با ضرایب 0/0098 و 0/43 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین، اعمال تحریم های 
اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم های متوسط با ضریب 

0/024 و در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

حیدر )2017( به واکنش صادرات و صادرکنندگان به تحریم های صادراتی ایران پرداخته است. این تحقیق، با 
استفاده از داده های تفکیکی درباره صادرات ایران نشان می دهد تحریم ها باعث می شود اندازه صادرات، وضعیت 
صادرات و استراتژی قیمت گذاری صادرات غیرنفتی  به کشورهایی که تحریم کننده نیستند، انحراف یابد. برخی 
از یافته های این تحقیق بیان می دارند که صادرکنندگان، مسیر صادرات خود را به کشورهای غیرتحریم کننده 

15. Stochastic Hamilton Bellman Jacobi 
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تغییر می دهند. صادرکنندگان بزرگ تر در هدف صادراتی خود، تغییرات بیشتری نسبت به صادرکنندگان 
کوچک تر دارند و احتمال اینکه صادرکنندگان بعد از رفع تحریم صادرات خود را به کشورهای دیگر انجام دهند، 
بیشتر است. این تحقیق نتیجه گرفته است که تحریم های صادراتی در دنیای جهانی شده به دلیل تغییر و انحراف 

صادرات کمتر تأثیرگذار است.

2- روش شناسی پژوهش

روش این پژوهش در گردآوری داده ها اسنادی و در تجزیه و تحلیل، اقتصاد سنجی است. با استفاده از ادبیات 
نظری و پیشینه تحقیق به منظور تأثیر تحریم ها بر صادرات غیرنفتی از مدل شماره 1 استفاده شده است:

)1(

Ext=f(Sanctiont ,Xt )+εt

در این فرمول لگاریتم صادرات غیرنفتی واقعی، لگاریتم شاخص شدت تحریم هاست که از مطالعه فدایي و 
درخشان )2016( استخراج شده است. در این مطالعه، به منظور به دست آوردن شاخص شدت تحریم ها ابتدا 
هفت نوع تحریم دسته بندی شده اند که عبارتند از: توقیف اموال و دارایی های افراد و سازمان های ایرانی در 
خارج، تحریم های تجاری و سرمایه گذاری، تحریم دانش و تکنولوژی، تحریم نفتی، تحریم مالی و بانک تجاری 
و بانک مرکزی، تحریم تعامل و داد و ستد با افراد و سازمان های ایرانی و تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان های 
بین المللی. سپس بر اساس اهمیت نسبی هریک از تحریم ها که از اولویت بندی از طریق مقایسه های زوجی از 
 Expert choice دیدگاه نخبگان دانشگاهی حاصل می شود، وزن نسبی تحریم ها در هر سال با استفاده از نرم افزار

محاسبه شده است.

همچنین Xt برداری از متغیرهای کنترلی مؤثر بر صادرات غیرنفتی است که مبتنی بر مطالعات پیشین، 
به خصوص مطالعات کازرونی و همکاران )2011( و کاوند و حسنوند )2014( انتخاب شده است. این متغیرها 
عبارتند از: لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی، لگاریتم رابطه مبادله، لگاریتم درجه باز بودن و لگاریتم نرخ واقعی 

ارز )محاسبه شده بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده ایاالت متحده و ایران(.

البته به منظور تحلیل هایی واقعی تر از عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی الزم است در مدل سازی اقتصادسنجی 
به نقش عوامل غیرقابل مشاهده اما مؤثر بر آن نیز توجه شود. مثاًل از آنجایی که عوامل غیرقابل مشاهده همچون 
نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین تغییرات تکنولوژیک و ساختاری در میزان صادرات غیرنفتی نقشی 
مهم ایفا می کنند و این عوامل در طول زمان تغییر نیز می کنند، الزم است تغییرات در طول زمان نیز در مدل 

لحاظ شوند.

از این رو، مدل تحقیق به منظور در نظر گرفتن اثرات عوامل غیرقابل مشاهده بر صادرات غیر نفتی به شکل 
مجموعه معادالت )2( بازنویسی می شود:
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)2(
Ext=αt+β1 Sanctiont+θXt+εt

αt=αt-1+φt-1+ϑt

φt=φt-1+ωt

ϑt≈NID(0,σϑ
2 )

ωt≈NID(0,σω
2 )

معادالت )2( دو معادله برای پارامتر تصادفی )روند ضمنی( فرض می کند که معادله اول بیانگر سطح روند 
ضمنی و معادله دوم بیانگر شیب روند ضمنی است. این فرایند را به این صورت مي توان توصیف کرد که روند در 
یک دوره برابر است با روند در یک دوره قبل به عالوه جزء رشد و برخي عوامل غیرقابل پیش بیني، که جزء رشد 
σϑ اَبَرپارامتر16 نامیده مي شوند که نقش 

σω و 2
همان شیب است که در طول زمان متغیر است. واریانس های  2

بسیار مهمي در تعیین ماهیت روند دارند. اگر این دو واریانس صفر باشند مدل رگرسیوني فوق تبدیل به یک 
مدل رگرسیوني معمولي با روند خطي معین خواهد شد. بسته به اینکه که در فرایند مذکور اَبَرپارامترها صفر 
باشند یا نه و همچنین شیب و سطح داشته باشند یا نه مدل های رگرسیوني متفاوتي شکل خواهد گرفت )برای 

مطالعه بیشتر به هاروی )1990( و هاروی و کوپمن )1992( رجوع شود(.

هاروی17 )1990( معتقد است در مدل های سری زمانی ساختاری نیازی به بررسی مانایی متغیرهای مدل 

16. Hyper parameter
17. Harvey

جدول 1. نتایج برآورد مدل ساختاری

Pضریبمتغیر

0/110/06-لگاریتم شدت تحریم ها
2/020/00لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی

0/650/00-لگاریتم رابطه مبادله
0/900/00لگاریتم درجه باز بودن
0/570/00لگاریتم نرخ واقعی ارز

9/240/00-سطح روند ضمنی
0/040/00-شیب روند ضمنی

74/73لگاریتم درست نمایی

منبع: محاسبات پژوهش
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نیست و این مورد یکی دیگر از ویژگی های مهم مدل های سری زمانی ساختاری محسوب می شود. برآوردهاي 
بهینه روند در کل دوره نمونه با الگوریتم هموارکننده کالمن فیلتر محاسبه مي شوند که با آن تحول روند 
مي تواند تعقیب شود. الگوریتم فیلتر کالمن )کالمن، 1960(، الگوریتم اصلی برای ارزیابی سیستم های پویا در 
فرم فضا حالت است. این پاالیه شامل گروهی از معادالت ریاضی است که از راه حل عطفی بهینه با به کارگیری 
روش حداقل مربعات برای محاسبه یک برآوردگر خطی و بدون تورش و بهینه و از حالت سیستم در زمان t بر 

مبنای اطالعات موجود در دورهt-1  و به روز کردن برآوردگر با اطالعات زمان t استفاده می کند.

راه حل عطفی به معنای این است که فرایند فیلترینگ، راه حل بهینه را هربار که یک مشاهده جدید به سیستم 
وارد می شود دوباره محاسبه می کند. با معرفی مشاهدات جدید در سیستم، ارزیابی اجزای غیرقابل مشاهده با 
استفاده از فرایند فیلترینگ به روز می شود )هاروی، 1990(. بسته نرم افزاري Oxmetrics نسخه6/3 که مدل هاي 

سري زماني ساختاري فوق را در بر مي گیرد، براي برآورد مدل پژوهش در این مقاله به کار رفته است.

3- یافته های پژوهش

در ادامه این بخش به بررسی نتایج برآورد مدل در بازه زمانی 1392-1358 پرداخته می شود. نتایج برآورد 
مدل ساختاری در جدول شماره 1 گزارش شده است. 

نتایج برآورد مدل تحقیق را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

1. لگاریتم شدت تحریم ها تأثیر منفی و معنی داری )در سطح معنای 10 درصد( بر صادرات غیرنفتی 
داشته است که موضوعی قابل انتظار است. افزایش شدت تحریم ها از طریق تحریم های مبادالت پولی و بانکی، 
تحریم های بیمه کشتیرانی، تحریم های کاالها و خدمات گوناگون و غیره هریک موجب اختالل در امر صادرات 
می شوند. مثاًل تحریم های مبادالت پولی و بانکی موجب اختالل در جریان تبادل مالی صادرکنندگان می شود و 
صادرکنندگان در ازای صادرات کاال نمی توانند از طریق سیستم بانکی پول را وارد کشور کنند؛ بنابراین، ممکن 
است ناچار شوند در کشورهای دیگر حساب بانکی داشته باشند که این نیز به راحتی میسر نیست و تابع ضوابط 
و قوانین خاص هر کشور برای افتتاح حساب اتباع خارجی است. تحریم بیمه کشتیرانی نیز یکی دیگر از موانع 
بزرگ برای صادرات کاالها از کشور محسوب می شود و مخاطراتی جدی برای صادرکنندگان ایجاد می کند؛ 
بنابراین، مطابق نتایج به دست آمده با شدت گرفتن درجه تحریم ها، صادرات غیرنفتی نیز به میزان درخور توجهی 
کاهش می یابد؛ به طوری که هر یک درصد افزایش شدت شاخص تحریم ها موجب کاهش 0/11 درصدی در 

صادرات غیرنفتی می شود.

2. لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی تأثیری مثبت و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان 
می دهد با افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد کشور، صادرات غیرنفتی نیز تقویت می شود؛ بنابراین، مبتنی بر اصول 
اقتصاد مقاومتی الزم است سیاست گذاری های کالن کشور در مسیر افزایش توان و ظرفیت تولید ملی باشد 
تا صادرات غیرنفتی نیز افزایش یابد. همچنین می توان گفت کشش صادرات غیرنفتی نسبت به ظرفیت تولید 
کشور 2/2 درصد است؛ یعنی هر یک درصد افزایش در تولید ملی موجب افزایش 2/2 درصدی در صادرات 
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غیرنفتی کشور می شود.

3. لگاریتم رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کاالی صادراتی به وارداتی، تأثیری منفی و معنی دار بر 
صادرات غیرنفتی داشته است؛ به طوری که هر یک درصد افزایش در قیمت نسبی کاالهای صادراتی نسبت به 
کاالهای وارداتی؛ موجب کاهش 0/65 درصدی در صاردات غیرنفتی کشور شده است. دلیل این مسئله را می توان 
از این منظر دانست که افزایش نسبی قیمت کاالهای صادراتی به قیمت کاالهای وارداتی، موجب تضعیف توان 
رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی می شود؛ بنابراین تقاضای محصوالت صادراتی کشور 
با افزایش قیمت نسبی آن ها کاهش می یابد و موجب تضعیف صادرات می شود. به دلیل وجود تورم های باال در 
اقتصاد ایران، قیمت تمام شده محصوالت داخلی نسبت به رقبای خارجی که در شرایط تورم های بسیار پایین تر 
از اقتصاد ایران تولید می کنند، افزایش می یابد؛ بنابراین، تورم باالی داخلی به تضعیف مداوم قدرت رقابتی 

تولیدکنندگان داخلی منجر می شود. 

در صورتی که اقتصاد ایران در شرایط ثبات قیمتی می بود، آن گاه افزایش قیمت های نسبی صادرات نسبت 
به واردات می توانست انعکاسی از افزایش تقاضای کاالهای صادراتی باشد و انگیزه تولید را بیشتر کند و منجر به 
تقویت صادرات شود، اما در شرایطی که تورم های باال به صورت مدام در دهه های اخیر در کشور وجود داشته 
است، افزایش قیمت نسبی کاالهای صادراتی به وارداتی بیش از هر امر دیگر منعکس کننده افزایش هزینه های 

تولیدات داخلی و درنتیجه تضعیف قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقایسه با رقبای خارجی بوده است. 

4. لگاریتم درجه باز بودن تأثیری مثبت و معنی دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است؛ به طوری که هر 
یک درصد افزایش در شاخص درجه باز بودن )مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی( موجب 
افزایش 0/90 درصدی در صادرات غیرنفتی شده است که منعکس کننده تأثیر مثبت فضای باز تجارت بر عملکرد 
صادرات غیرنفتی است. می توان گفت هر چقدر دسترسی باز برای فعالیت های اقتصادی فراهم باشد و بازارها 
فضای رقابتی بازتری داشته باشند، آن گاه صادرات غیرنفتی که منعکس کننده مزیت نسبی کشور است، می تواند 

رشد بیشتری پیدا کند.

5. لگاریتم نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی داشته است؛ به طوری که هر یک 
درصد افزایش در نرخ ارز واقعی موجب افزایش 0/57 درصدی در صادرات غیرنفتی کشور شده است. افزایش نرخ 
ارز واقعی از طریق ارزان تر کردن نسبی کاالهای صادراتی و گران تر کردن نسبی کاالهای وارداتی، موجب تقویت 

توان رقابتی صادرکنندگان در بازارهای جهانی می شود؛ بنابراین تأثیر مثبتی بر صادرات غیرنفتی دارد.

6. سطح و شیب روند ضمنی تأثیری معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان دهنده تأثیر معنی دار 
عوامل غیرقابل مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است. به عبارت دیگر، دیگر عوامل مشاهده نشدنی در مدل 
همچون متغیرهای نهادی و همین طور بهبود تکنولوژی توانسته اند تغییرات صادرات غیرنفتی را تا حدودی 
توضیح دهند. برای فهم بیشتر این مطلب کافی است نگاهی به حرکت روند ضمنی و حرکت صادرات غیرنفتی 
در تصویر شماره 1 بیندازیم. همان طور که مالحظه می شود حرکت متغیر روند ضمنی که بیانگر تأثیر عوامل 
غیرقابل مشاهده بر صادرات غیرنفتی است، همگام و هم جهت با آن حرکت کرده است؛ برای مثال، تغییرات 
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تکنولوژیک و متغیرهای نهادی شامل نهادهای رسمی و غیر رسمی، تأثیراتی انکارناپذیر بر روند صادرات غیرنفتی 
داشته اند که در تصویر شماره 1 این روند به خوبی نشان داده شده است. درنهایت برای اطمینان از پایداری 
ضرایب از آزمون CUSUM استفاده شده است که نتیجه آزمون در تصویر شماره 2 نشان دهنده پایداری ضرایب 

مدل است. 

برای بررسی خودهمبستگی در سری خطاها از نمودار خودرگرسیونی ACF استفاده شده است که در تصویر 
شماره 3 نشان داده شده است. همان طور که نمودار نشان می دهد سری زمانی خطاها مشکل خودهمبستگی ندارد.

4- بحث و نتیجه گیری

تصویر 1. روند ضمنی و صادرات غیرنفتی

CUSUM تصویر 2. آزمون پایداری ضرایب
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با توجه به سابقه چند دهه تحریم های اقتصادی، ضد اقتصاد ایران و آسیب پذیری قدرت ملی ایران با فشار 
بر اقتصاد کشوراز طریق تحریم ها، در این مقاله ابتدا تأثیر شدت تحریم ها بر صادرات غیرنفتی بررسی شد تا 
پس از آسیب شناسی بتوان راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای تقویت صادرات غیرنفتی را شناسایی کرد. بدین 
منظور با برآورد مدل صادرات غیرنفتی در بازه زمانی 1392-1358 و با روش سری زمانی ساختاری این نتیجه 
حاصل شد که هر یک درصد افزایش شدت شاخص تحریم ها موجب کاهش 0/11 درصدی در صادرات غیرنفتی 
می شود؛ بنابراین تحریم ها تأثیری منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته اند. همچنین تولید ناخالص 
داخلی واقعی، درجه باز بودن و نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته اند و 
رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کاالی صادراتی به وارداتی تأثیری منفی و معنی دار بر صادرات 
غیرنفتی داشته است. عالوه بر آن، سطح و شیب روند ضمنی تأثیری معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته است 

که نشان دهنده تأثیر معنی دار عوامل غیرقابل مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است.

برگرفته از نتایج تحقیق و با توجه به تأثیر منفی تحریم ها بر صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود دولتمردان و 
سایر قوای کشور به منظور مقاوم سازی اقتصاد ایران به سیاست های کلی اقتصاد بیش از پیش توجه کنند. با توجه 
به تأثیرگذاری تحریم ها بر صادرات غیرنفتی، دو راه حل برای مقابله وجود دارد: الف( هماهنگی مسئوالن سیاسی 
و اقتصادی در مسیر تحریم نشدن کشور که البته مقید به حفظ ارزش های جامعه است. ب( وجود بازارهای 
جایگزین که امکان مبادله با آن ها در شرایط تحریم وجود داشته باشد و تقویت هر نوع اتحادیه  منطقه ای و بازار 
جایگزین )تعیین این کشورها با هماهنگی مسئوالن سیاسی و اقتصادی میسر است(. همچنین، افزایش درجه 

بازبودن و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و نرخ رابطه مبادله، باعث می شود صادرات غیرنفتی افزایش یابد. 

در این راستا، برای تقویت صادرات غیرنفتی پیشنهاد می شود دولت حمایت الزم را از صنایعی مزیت نسبی 
و رقابتی دارند از طریق اصالحات نهادی ساختاری و بهبود فضای کسب و کار انجام دهد. همچنین الزم است 
تسهیالت بانکی در بخش هایی که مزیت نسبی دارند هدایت شود؛ بنابراین، الزم است سیستم اعطای تسهیالت 

تصویر 3. نمودار ACF اجزای خطا
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بانک های دولتی به جای فعالیت های بازرگانی یا واسطه گری در مسیر حمایت از تولیداتی که مزیت نسبی دارند 
و به خصوص تولیدات دانش بنیان قرار گیرد. تأثیر مثبت نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی، لزوم درپیش گرفتن 
سیاست های ارزی مناسب و کنترل تورم و اجتناب از نوسانات شدید ارز از سوی مسئوالن برای تشویق صادرات 
غیر نفتی را نشان می دهد. دیگر متغیر کنترل، رشد تولید ناخالص داخلی است که عالوه بر آثار مثبت دیگر، 
در رشد صادرات غیر نفتی مؤثر است. تقویت رشد اقتصادی عامل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
درنهایت از مثبت بودن شیب روند ضمنی که بر مثبت بودن تأثیر موادری همچون گسترش دانش فنی، و 
بهبود تکنولوژی تأکید دارد، می توان لزوم توجه و حمایت بیشتر از مراکز آموزشی و تحقیقاتی، همچون ایجاد 

قسمت های تحقیق و توسعه، پارک علم و فناوری، کاربردی کردن شیوه های آموزشی و غیره را استنتاج کرد.
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