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Abstract 
Objective: The study of the effect of real exchange rate and value- added on employment as one 

of the functional variables of the industrial sector in the theoretical and experimental literature of 

industrial economics in recent years has been considered by economists in this field. 
 

Method: In the present study, using the NARDL nonlinear model, the asymmetric effects of the 

real exchange rate and value added of the industrial sector on the employment rate of the 

industrial sector in Iran during the period of 1986-2019 have been evaluated. 
 

Results: The results of empirical findings indicate that the comination of integrated level 

between dependent variable and explanatory variables are I(0) and I(1). Moreover, the real 

exchange rate has been stationary with considering of structural break at level. The short-run 

dynamic model showe that there is a long-run relationship between variables. Estimated long-run 

relationship demonstrate that the asymmetry of real exchange rate and value-added on 

employment had been confirmed in Iran's industrial sector in short and long term. This result 

obtained by applying Wald test with Chi-square distribution. Also, in the long run, increasing the 

real exchange rate has a positive effect and decreasing the real exchange rate has a negative and 

significant effect on employment in the industrial sector. On the other hand, increasing the value 

added of the industrial sector in the long run has a positive effect and reducing it has a negative 

effect on the employment rate of this sector.The economic sanctions has also a negative and 

significant effect on the industrial sector employment in the long run. CUSUM and CUSUMSQ 
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Abstract 

 

tests are implemented for evaluation of coefficient consisteny in log-run. This tests revealed that 

the estimated coefficients are consistent. The results of error correction model explain that the 

increase and decrease of the real exchange rate and value- added of the industrial sector in the 

short term also have expected signs and the coefficient of error term in before period is -0.76, 

which indicates the high convergence rate of the short-term model to equilibrium status. In other 

words, in the period of 1.3 period or year, the short-term error is corrected and the adjustment 

speed is relatively high. The situation of asymmetry effevts for real exchange rate and industry 

value-added shows that the increase and decrease of the real exchange rate and the value- added 

of the industrial sector over the period of 15 years tend to their equilibrium or long-term value, ie 

values of -0.08 and -0.14. For value- added, they tend to increase and decrease to 0.27 and -0.11 

in the long run. 
 

Conclusion: Based on the findings of this study, it is suggested that economic policy makers 

control the general level of prices and inflation to increase the real exchange rate and production 

through employment capacity to improve employment in this sector. Promoting value added in 

the industrial sector by applying appropriate policies such as reducing intermediary costs and 

increasing sales value in order to enhancement the level of employment is another policy 

proposal of this research. 
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)رهیافت  ایران در صنعتبخش بر میزان اشتغال  افزودهارزشارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و 

 توزیعی غیرخطی( هایوقفهبا  رگرسیونی خود
 

 هانیه رضایی دهقی
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 چکیده
یکی از متغیرهای عملکرردی بشرص عرنعر در     عنوانبهبر میزان اشتغال  افزودهارزشنرخ واقعی ارز و  بررسی اثرات نامتقارن هدف:

 اسر. قرارگرفتهاقتصاددانان این حوزه  موردتوجهاخیر  هایسالادبیات نظری و تجربی اقتصاد عنعتی در 
 

 بشرص  افرزوده ارزش و ارز واقعری  نررخ  نامتقارن اثرات ارزیابی به NARDLغیرخطی  الگوی استفاده ازمطالعه حاضر با در : روش

 .اسر شدهپرداخته 9331-9318طی دوره زمانی  ایران عنعر بشص اشتغال میزان بر عنعر
 

 مدتکوتاهبر اشتغال بشص عنعر ایران در  افزودهارزشنتایج تشمین مدل داللر بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و  :هایافته

بر اشتغال بشص  دارمعناو بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایص نرخ واقعی ارز تأثیر مثبر و کاهص نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و 

میزان اشتغال این بشص  بشص عنعر در بلندمدت تأثیر مثبر و کاهص آن اثر منفی بر افزودهارزشعنعر دارد. از سوی دیگر افزایص 

هرای  به سمر مقدار تعادلی و بلندمردت دارد. متغیر  مدتکوتاهتعدیل خطای  باالیسرعر دهندهنشانداشته و ضریب تصحیح خطا نیز 

 .هستندبر اشتغال بشص عنعر در بلندمدت  دارمعنااقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و  هایتحریم دستمزد حقیقی و
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نسبر به افزایص نررخ   هاقیمرگذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی سیاسر شودمیمطالعه پیشنهاد  هاییافتهر اساس ب :گیرینتیجه

بشص عرنعر   افزودهارزش. ارتقای افزایص میزان اشتغال را فراهم آورند زمینهواقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایص ظرفیر تولید 

افزایص سطح اشتغال از دیگرر پیشرنهاد    منظوربه و افزایص ارزش فروش ایواسطه هایهزینهنظیر کاهص  مناسب هایسیاسربا اعمال 

 .اسرسیاستی این پژوهص 

 .NARDL اثرات نامتقارن، روش، اشتغال، صنعت بخش افزودهارزش، ارز واقعی نرخ کلیدی: هایهواژ

 .JEL :C33, C36, D31, F43 یبندطبقه
 

 .پژوهشی نوع مقاله:
 

 نامتقرارن  اثررات  ارزیرابی (. 9022. )مجید، افشاری راد؛ اکبرعلی، خسروی نژاد؛ علیرضا، امینی؛ هانیه، رضایی دهقی استناد:

 تروزیعی  هرای وقفره  برا  رگرسریونی  خرود  رهیافرر ) ایران در عنعر بشص اشتغال میزان بر افزودهارزش و ارز واقعی نرخ

 .91-31 (،0)3، مجله توسعه و سرمایه. (غیرخطی

 مقدمه

سکو  جمعیکت ایکران را جوانکان     و نزدیک به یکک بوده  درصد جمعیت جوان ترینیشباقتصاد ایران در دو دهه اخیر شاهد 

دهد. بر همین اسکا  اشکتلاب بکه یککی از     نظیر تحصیالت عالی، سطح مهارت و آگاهی تشکیل می ییهایژگیوساله با  23-11

توسکعه،   یهکا برنامهشده و در اسناد باالدستی همانند اقتصادی تبدیل گذاراناستیساقتصادی و اجتماعی  یهادغدغهترین مهم

مختلف بر ایجاد اشتلاب تأکید شده است. همچنین در برنامکه ششکم توسکعه     یهاشکلهای کلی اقتصاد مقاومتی و ... به سیاست

 .1برسد 1011ساب  انیتا پادرصد  6/1اری به یافته و نرخ بیکدرصد افزایش 3/9طور متوسط ساالنه مقررشده است اشتلاب به

هکای پکولی بکر سکطح اشکتلاب تأایرگکذار       های مالی و سیاسکت کالن اقتصادی، سیاست یهایتئوراز سوی دیگر، بر اسا  

های آن را تحت تکأایر  تواند تولید، صادرات و اشتلاب بخش صنعت و فعالیتنرخ واقعی ارز می یهانوسان. در این میان، است

 یگکذار مکت یقنمکوده و در   ینیبشیپنرخ ارز را  توانندینمها زیرا آن؛ را با اختالب مواجه نماید هابنگاه یزیربرنامهقرار داده و 

ککه در  جکای ایکن  انکدازها بکه  با کمبود سرمایه مواجه شده و بخشی از پس هابنگاه. در این شرایط، شوندیمکاالها با خطا روبرو 

 شود. نتیجه چنین نوساناتی، کمبود سرمایه، کاهش سطح تولید و اشتلاب خواهد شکد قرار گیرد، تبدیل به ارز می هابنگاهاختیار 

ککه میکانگین نکرخ    طکوری با نرخ بیکاری دورقمی و باال مواجه اسکت، بکه  اقتصاد ایران بیش از دو دهه است که  .(1936 امینی،)

هکا ماننکد   در برخکی دوره ککه  هکای اقتصکادی   یککی از فعالیکت  درصد بوده اسکت.   3/11 حدود 1936-1976بیکاری طی دوره 

تأایرپکذیری اشکتلاب   ؛ بنکابراین، کبکا اطکالز از    بخش صنعت است  با کاهش اشتلاب مواجه بوده است 1932-1911 یهاساب

های حمایتی بکازار ککار برخکوردار    و نرخ ارز از اهمیت زیادی در تنظیم سیاست افزودهارزش ژهیوصنعتی از عوامل مختلف به

های حمایتی بازار کار با رویکرد کاهش اارات منفی تلییرات تولیکد و نکرخ   ، برای اجرای هدفمند سیاستگریدعبارتبهاست. 

 بر اشتلاب ضروری است. طالز از چگونگی اارگذاری تولید و نرخ ارزبر اشتلاب، ا ارز
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هکای  مختلکف بکر اشکتلاب در فعالیکت     یهکا بر اشتلاب، نرخ واقعی ارز اسکت. نکرخ ارز از کانکاب    رگذاریتأا هایمتلیریکی از 

، افزایش نکرخ واقعکی   مثابعنوانبه. های صنعتی مختلف متفاوت باشدآن بر فعالیت اارات رودیمو انتظار  گذاردیم اارصنعتی 

ولکی بکر اشکتلاب صکنایع متککی بکر واردات        ،گذاردتأایرات مثبت بر اشتلاب صنایع صادراتی و صنایع جایگزین واردات می ارز

واردات کاالهکای   از طرف دیگر، در هنگا  کاهش نکرخ ارز، صکنایع متککی بکر     .اار منفی دارد یاهیسرماو  یاواسطهکاالهای 

شوند. با توجه به کنند و در مقابل، صنایع صادراتی و صنایع جایگزین واردات محدود میتوسعه پیدا می یاهیسرماو  یاواسطه

بکا صکنایع    ایای و سکرمایه واردات کاالهکای واسکطه  های سکاختاری صکنایع متککی بکر     بری و سایر ویژگیسرمایه میزانتفاوت 

، افکزایش  عکالوه بکر ایکن   رود اارات تلییرات نرخ ارز بر اشتلاب نامتقارن باشکد.  تظار میصادراتی و صنایع جایگزین واردات، ان

شود و به دنباب آن اشتلاب تحت تکأایر  نرخ ارز )تضعیف کاهش ارزش پوب( به افزایش سطح قیمت کاالها و خدمات منجر می

اهش، به همان میزان به کاهش قیمکت کاالهکا   ها در جهت کگیرد. در مقابل، کاهش نرخ ارز به دلیل چببندگی قیمتقرار می

بنکابراین، ااکرات تلییکرات نکرخ ارز بکر اشکتلاب       ؛ پکذیرد شود و درنتیجه اشتلاب هم به همان میزان تأایر نمیو خدمات منجر نمی

ای و از سکهم صکنایع صکادراتی و صکنایع متککی بکر واردات کاالهکای واسکطه         آگاهی از این اارات و با بااطالز .نامتقارن است

طور هدفمنکد در جهکت ککاهش    های بازار کار را بهتوان سیاستای و یا صنایع جایگزین واردات در اشتلاب صنعتی، میسرمایه

رات متفکاوت بکر صکنایع کوچکک،     تکأای  بر اشتلاب تدوین نمود. همچنین، افزایش نرخ واقعکی ارز  اارات منفی تلییرات نرخ ارز

و برمککی  ) گذارد و این در حالی است که بخش عمده اشکتلاب صکنعتی در صکنایع کوچکک تمرککز دارد     متوسط و بزرگ می

 (.1936، امینی 

، داشکته باشکد  توانکد ااکرات متفکاوتی بکر اشکتلاب در صکنایع بکا مالکیکت خصوصکی و عمکومی           ، نرخ واقعی ارز میتیدرنها

بپذیرنکد، زیکرا در ایکن صکنایع      ریتکأا رود صنایع با مالکیت عمومی کمتر از افزایش یا ککاهش نکرخ ارز   که انتظار می یاگونهبه

و بجکای آن برخکی مالحظکات اجتمکاعی )ماننکد       نشدهسود و یا حداقل سازی هزینه بنگاه دنباب  یحداکثر سازمعموالً اهداف 

از تأایرپذیری اشکتلاب در صکنایع    با آگاهیبنابراین، ؛ شودوگیری از گبترش فقر( در نظر گرفته میبیکار نشدن کارگران و جل

 هکای بکازار ککار را در جهکت ککاهش ااکرات منفکی       تکوان مجکدداً سیاسکت   کوچک، متوسط و بزرگ از تلییرات نرخ ارز، مکی 

 روشاز  گیکری بهکره بکا  در ایکن مطالعکه   ، شکده دادهبه مباحث توضیح  با توجه از اینرو .نمودبر اشتلاب هدفمند  نرخ ارز تلییرات

 هکای فعالیکت  اشکتلاب  میکزان  بکر  صکنعت  بخکش  افکزوده ارزش و ارز واقعکی  نرخ نامتقارن اارات ارزیابی، به NARDLغیرخطی 

اسکت   شکده یمتنظ ترتیاینابهر ادامه ساختار مقاله دبرای این منظور، . شودپرداخته می 1961-1931 هایسابطی  ایران صنعتی

 شکده ارائکه نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوز مطرح و  هاییتئورمبانی نظری شامل  دو  بخش که در

و  هکا آزمکون اسکت. بخکش چهکار  نیکز بکه نتکایج        شکده یانب مورداستفادههای مدب، روش تحقیق و آزمون سو  بخش است. در

 .گرددیمارائه  گیرییجهنتاست. در بخش پنجم خالصه و  یافتهاختصاصتخمین مدب 
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 و پیشینه تحقیق موضوع مبانی نظریی بر رمرو

 بر اشتغال صنعت بخش افزودهارزش و ارز واقعی نرخ نامتقارن اثرات تأثیر

، (1371سکاندمو )  ،(1370وال )یک بکاترا و  بنگکاه، توسکط    ینکان ینا اطمط یدر شرا یت انتظاریثر رساندن مطلوبکبه حدا یتئور

وال شکرح داده  ید و اشتلاب توسط باترا و ین نوسانات نرخ ارز بر تولین بخش ارتباط بیو در ا شدهارائه، (1371ن )یهلپمن و راز

اال و کک  یمکت داخلک  یر بکر ق یک ق رابطکه ز یک (، از طرSرات نرخ ارز )ییه تلکاست  یاگونهبهشود ساختار بازار یشود. فرض میم

 گذارد.ی( اار مPخدمات )

(1) SPP .*  
کنکد ککه   اسکت و آربیتکراک کاالهکا تضکمین مکی      پذیر قیمتاالها و خدمات خارجی است، بنگاه کمت یق P*ن رابطهیدر ا

 درنتیجکه و  1*Pککرد   فکرض تکوان  های داخلی با توجه به نرخ ارز متفاوت باشکد. بکدون تلییکر در ماهیکت بحکث مکی      قیمت

SP   تولید نهادهخواهد شد. با توجه به قیمت دو ( سرمایهK) ( و نیروی کارN)  یعنیW وR  شود که قیمکت دو  فرض می

گیکری در مکورد حجکم محصکوب و     کنکیم تصکمیم  مطلوبیت انتظاری، فرض می سازی حداکثراست. با  تصادفی غیرتولید  نهاده

شود. بنگاه، سرمایه و نیروی کار هر دوره را نببت به تلییرات تولید قبل از تحقق قیمت بازار گرفته می نهادههردو  کارگیریبه

و  میانگینکند و متلیر موجودی سرمایه تنها در بلندمدت و زمانی که یک تلییر در نرخ ارز همان دوره تعدیل می دهشمشاهده

 مکدت کوتکاه تولید یعنی نهاده نیروی کار و سکرمایه در   نهادهشود. فرض ابات هر دو تعدیل می ،دهدمیرخ واریانس نرخ ارز 

تلییرپذیری قیمت  واسطهبهها در بلندمدت زیاد و نهاده مدتکوتاههای تعدیل نیروی کار و سرمایه در مبین آن است که هزینه

های صریح و ضمنی اسکتخدا  و اخکران نیکروی    از: هزینه اندعبارت مدتکوتاهکنند. دالیل ابات نیروی کار در بنگاه تلییر می

توانکد اسکتخدا  یکا اخکران شکود.      ر، تعیین قکوانین اتحادیکه تحکت شکرایطی ککه نیکروی ککار مکی        کار، نیاز به آموزش نیروی کا

است و انگیزه سود مشخص برای تعدیل تولید وجکود دارد.   مدتکوتاههای تعدیل نیروی کار کمتر از تعدیل سرمایه در هزینه

مطلوبیکت  بنگکاه بکه دنبکاب حکداکثر ککردن       ،در آن نیروی کار متأار از نوسانات قیمت است، اکنون مواردی که نهاده، درنتیجه

),(گیریم. تابع تولید عمومی نیروی کار است را در نظر می نهادهتلییر سطحی از  وسیلهبههر دوره سود  یانتظار NKfy  

تابع سود بنگاه عبارت است که در آن مشتقات اوب و دو  نببت به هر عامل به ترتیا مثبت و منفی است.  گیریمرا در نظر می

 از:

(2) RKWNSY   
تابع مطلوبیت نمایی است و نرخ ارز دارای توزیع نرماب است. ایکن دو فکرض، سکطح تولیکد و اشکتلاب را بکه        کنیممیفرض 

 سازد. تابع مطلوبیت بنگاه عبارت است از:میانگین و واریانس نرخ ارز مرتبط می

(9) )exp()(  U  
اسکککت، مطلوبیکککت نهکککایی مثبکککت، امکککا کاهشکککی اسکککت یعنکککی:   ککککه در آن  )exp()(  2U ،

 )exp()( U،  در این رابطه
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اسکت زیکرا    شکده توزیکع نرماب  صورتبهگیریم که در آن سود گریزی مطلق دارد. در زیر مطلوبیت انتظاری سود را در نظر می

 .فرض کردیم که نرخ ارز دارای توزیع نرماب است
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،(0) در معادله  E ،14173.p  2و

   ،اسکت. بکا جکایگزینی در معادلکه بکاال       شکده تعریکف واریکانس سکود

 :(، خواهیم داشت111، ص 1373)سارجنت 

(1)   )]2/(exp[)(
2

 UE 
بکرای رسکیدن بکه     (1) ٔ  معادلکه از به حداکثر رساندن مطلوبیت انتظاری سود، حداکثر رساندن عبارت داخل پرانتکز در   پس

 گیرنده الز  است یعنی:تصمیمهدف 

(6) 2/
2

 V  
تکوان بیکان نمکود    ( مکی 6معادله ) بنا بربا توجه به مفروضات صریح و روشن در مورد شکل تابع مطلوبیت که ذکر گردید و 

 ٔ  رابطکه مثبکت و بکا واریکانس سکود      ٔ  رابطکه یک تابع است که با سطح سود انتظاری  یحداکثر سازگیرنده، که هدف تصمیم

 منفی دارد. ارزش سود انتظاری عبارت است از:
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RKWNNKSf

RKWNNKSfE
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),(دارای توزیع  کهتصادفی  متلیر Sکه  2

SSN  واریانس سکود تکابعی از    کهتوان بیان نمود می 1معادله  بنابراین. است

 .هبتندها صفر کوواریانس درنتیجهواریانس نرخ ارز است و 

(1) 2222 ][ sfE   
 جایگزین کرده لذا خواهیم داشت: 6را در معادله  1و  7برای به دست آوردن تابع هدف بنگاه سمت راست معادالت 
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 خواهیم داشت:و با در نظر گرفتن سرمایه اابت،  نببت به نیروی کار شاغل V یحداکثرسازبا 

(11) 
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 (11) در معادله
2

2

S
f s

  1 ٔ  کننکده تعیکین مقادیر متلیرهای  کهدرصورتیاست.  شدهتعریف    باشکد، خکواهیم

SW: داشت توان بیان نمکود ککه اگکر واریکانس     مطرح گردید می (،6شرط تعادلی اشتلاب که توسط معادله ) اسا  بر. /

)(نرخ ارز صفر باشد  2

s   گیرنکده دارای ریبکک صکفر باشکد     یا اگکر تصکمیم)(    تصکادفی  غیکر ، دسکتمزد واقعکی 

نشکان   (1( مطکرح گردیکد، در نمکودار )   11. شرط تعادلی اشتلاب که توسط معادله )استاستاندارد برابر تولید نهایی نیروی کار 

بیکانگر تقاضکای    BB. خکط  اسکت (، مرتبط با موجودی سرمایه Nfبیانگر تولید نهایی نیروی کار ) AAاست. خط  شدهداده

اسکت ککه از تقکاطع     1Nاست. مقدار تعادلی تقاضای نیروی کار  1که عامل تعدیل معادب  استنیروی کار  شدهتعدیل

BB 2شودو دستمزد واقعی انتظاری تعیین می. 
 . اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال2نمودار 

 
 33: 1939 کیو مل یاماممنبع: 

 واسکطه بکه دهکد ککه در آن   گیرنده را نشکان مکی  ریبک گریز بودن تصمیم شرطبهنوز خاصی از نتایج عمومی  ،(1) نمودار

است در مقایبه بکا وضکعیتی ککه در آن قیمکت      ینیبشیپرقابلیغ زمانی که قیمت کاال و خدمات بنگاهکاهش مطلوبیت نهایی، 

کند. قبل از تحقکق  تر از بازده، کاالها و خدمات را تولید و عوامل کمتری استخدا  میبینی است در یک سطح پایینقابل پیش

ب بنگکاه  باید تصمیمات الز  در مورد مقدار تولید و استخدا  را اخذ کند. در وضعیت تعکاد  بنگاهواقعی قیمت کاال و خدمات، 

شود. این وضعیت در نمکودار  متوسط بیش از هزینه نهایی تولید است، کاال و خدمات تولید می طوربهزمانی که قیمت انتظاری 

که داللکت بکر ایکن دارد ککه نکرخ ارز مکورد        شدهدادهتولید نهایی نیروی کار بیش از دستمزد واقعی انتظاری نشان  عنوانبهباال 

، کمتکر از شکرایط   ینکان ینکا اطم . تولید یک بنگکاه ریبکک گریکز در شکرایط     استنهایی نیروی کار  نهیهز(، بیش از Sانتظار )

ککه از ابتکدا بکا شکرایط     گریکز   بکیریابد. یک بنگاه زیرا با کاهش تولید نوسانات سود بنگاه کاهش می؛ اطمینان قیمتی است

شود. اگر قیمت کنکونی  اطمینان قیمتی مواجه است را در نظر بگیریم که در شرایط برابری تولید با هزینه نهایی قیمت تعیین می

تواند برای مدت طوالنی در تعادب باشد؛ مطلوبیت متلیر ولی قیمت و سود انتظاری اابت باشد، در این صورت بنگاه دیگر نمی
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یک واحکد تولیکد در همکان مقکدار      ٔ  رفتهازدستظار کاهش خواهد یافت زیرا مطلوبیت سود مازاد نببت به مطلوبیت مورد انت

متوسط از دست دادن مطلوبیت انتظکاری، سکطح تولیکد بنگکاه را      طوربهتوان بیان نمود می 1سود کمتر است. با توجه به معادله 

افزایش مطلوبیت انتظاری از سکود نبکبت بکه     جهیدرنتدهد و د را کاهش مینوسانات سو ماًیمبتقدهد زیرا این عمل کاهش می

خکواهیم شکرایطی ککه    شرایطی که تولید در سطح باالیی قرار دارد با یک قیمت مطمئن )اابکت( در ارتبکاط اسکت. اکنکون مکی     

 شکود یمک ن حالکت فکر ض   یدر ایابد را بررسی کنیم، یعنی زمانی که نوسانات نرخ ارز زیاد است. نوسانات نرخ ارز افزایش می

سکرمایه   یریکارگبه. شرط مرتبه اوب برای کندیمل یرات نرخ ارز تعدییار را نببت به تلک یرویه و نیسرما یه بنگاه موجودک

 و لذا خواهیم داشت: است( 11همانند معادله )

(12) 
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 سرمایه عبارت است از: یریکارگبهشرط تعادب برای 
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سرمایه و نیکروی   یموجودباشد، با فرض اابت بودن قیمت عوامل، بنگاه به همان نببت  یکدرجههمگن از  تولیداگر تابع 

KNگیرد و تولید نهایی کار بکار می ff بکرای   درنتیجکه سرمایه به نیروی ککار خواهنکد بکود.     یبه موجودبدون تلییر نببت  ,

KN، یکدرجهتوابع تولید همگن از  ff ( و f، تولیکد ) 19و  11در معادلکه   تلییکر قابلزیرا تنها دو متلیر  ؛اابت خواهند بود ,

2نوسانات نرخ ارز )
sدهکد. افکزایش در نوسکانات    آید که افزایش نوسانات نرخ ارز تولید را ککاهش مکی  ( هبتند. چنین برمی

شوند، هر دو به سمت چپ و پائین منتقل می گذارد،نیروی کار اار می شدهتعدیلنرخ ارز بر تولید نهایی تولید کار و تقاضای 

. تعادب جدیکد دسکتمزد واقعکی    استدر پاراگراف باال  شدهبیانالب اولی به دلیل کاهش موجودی سرمایه و دومی به دلیل استد

کنکد، ایکن ااکر یکک نمونکه خاصکی از تکأایر        ( را بیان مکی 2Nبدون تلییر و تولید نهایی نیروی کار، کاهش اشتلاب نیروی کار )

کند که تحت فرضکیه ککاهش ریبکک گریکزی     بیان می (1370باترا و یوال )دارد. روش را بیان می نااطمینانیافزایش نهایی در 

 .(1939 ،یملک و امامی) شودمطلق، افزایش نوسانات منجر به کاهش تولید و عوامل تقاضا می

 پیشینه تحقیق
 مطالعات خارجی

در تولیکد   عملککرد  بکر  ارز نکرخ  بلندمدت و مدت کوتاه هایشوک اار بررسیبه  یامطالعهدر  (2121) و همکاران 9آبیوال

 اشکتلاب  با توجه به اینککه  .اندپرداخته جوسیلیو  -جمعی جوهانبنروش همو  تصحیح خطا یالگوازه با استفاده یجریشور نک

 بکه  نبکبت  ارز درنرخ تلییرات که دهدیم نشان هاافتهی ،شودیم استفاده تولید بخش عملکرد برای یاندهینما عنوان بهستانده  و

 در اشکتلاب  نکاچیزی بکر    ریتأا ارز نرخ تلییرات ، حاب این با. است ش پذیرکش نببتاً مدت بلند و مدت کوتاه در اشتلاب و تولید

 از بیشکتر  اسکتخدا   بکر  ارز نکرخ  شکده  بینکی  پکیش  خطکای  شوک که دهدیم نشان SVARاز واریانس تجزیه. دارد مدت کوتاه
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را نشکان   ارز شکوک از  اسکتاندارد  انحکراف  یکک  ککارلو  مونت یه سازیشب شده با روش برآوردتابع  نتیجه ، تاًینها .است ستانده

د و اشکتلاب منجکر نشکده    یک ش تولیه به افزایجریشور نکش نرخ ارز در ین افزایهمچن .گذاردیم منفی تأایر اشتلاب برکه  دهدیم

 نامطلوب باشد. رقابت هزینه و از ناشی تورمی که این امر ممکن است بدلیل دخالت عوامل متعددی مثل فشاراست 

در اقتصکاد نیجریکه پرداختکه اسکت .      یعملککرد   یرهکا یمتلبکر  به بررسی نوسانات نکرخ ارز   یامطالعهدر  (2121) 0آفوالبی

 ، کشکاورزی . شودیم بندی طبقه متقابل بخش پنج به اقتصاد. است داشته چشمگیری تلییر سالها طوب در نیجریه اقتصاد ساختار

 کمکک  دولکت  درآمکد  و ملکی  تولیکد  به زمانی مختلف مقاطع در هابخش این از برخی. خدمات و تجارت ، ساختمان ، صنعت

. اسکت  داشکته  اقتصکادی  یهابخش عملکرد بر متفاوتی درجات شودیم اجرا کشور در که ارز نرخ مختلف یهامیرک. اندکرده

 بخشکی  عملککرد  ، بخکش  هکر  صکادراتی  درآمکد  پتانبیل و مختلف یهابخش به شده وارد یهانهاده خارجی ارز مؤلفه به ببته

 تکأایر  اقتصاد مختلف بخشهای در تولید هزینه بر ارز نرخ نوسانات. است داده نشان ارز نرخ نوسانات به نببت باالیی حباسیت

 دسکتکاری  و تحلیل و تجزیه ، توجه مورد که است اقتصادی کالن یهاشاخصن یمهمتر جمله از ارز نرخ ، بنابراین. گذاردیم

 نقشکی  ، اسکت  حیکاتی  جهکان  در آزاد بکازار  اقتصکاد  هکر  بکرای  که ، کشور یک تجارت سطح در زیرا است، گرفته قرار دولت

 .دارد اساسی

 بکرای  غنکا  در تولیکدی  یهکا شرکت عملکرد بر ارز نرخ نوسانات ریتأا بررسی به مطالعه دراین (2113و همکاران ) 1امانوئل

 شکده  توزیکع  یهکا وقفکه  چکارچوب  در همگرایی برای مرزی آزمونرویکرد مطالعه از در این .پردازندیم 2111 تا 1331 دوره

 بکا  یمعنکادار  و منفکی  رابطکه  پکولی  یهااستیسنرخ  و ارز نرخ که دهدیمنشان  تحقیق نتایج .کندیم استفاده مدب خودگردان

 عملککرد  بکا  مثبکت معنکادار   رابطکه  ،یگکذار سرمایه و آزاد تجارت ، تور  که شد مشخص همچنین.دارد تولیدیبنگاه  عملکرد

 بکا  ککه  شکود یمک  توصکیه  ، تولیدی هایبنگاه عملکرد و ارز نرخ معنادار و منفی رابطه با توجه به دارد. غنا در تولیدی بنگاههای

 تولیکد  بکرای  محلی یاهیسرما کاالهایاز هابنگاه همچنین ورسید  ارز نرخ نوسان مؤار مدیریت با خصوصی و دولتی مشارکت

 افکزایش  بکرای  را بهکره  نکرخ  ککاهش  پولی مقامات به مطالعه این این، بر عالوهاستفاده کنند.  ارز نرخ کاهش با مواجه در خود

 داد. خواهد را افزایش تولیدی یهاشرکت عملکردکه این امر  کندیم توصیه یگذارسرمایه

نرخ واقعی ارز بر عملککرد   انحراف ریتأابررسی به  BEER7با استفاده از رهیافت  یاهعدر مطال (2111و همکاران ) 6مالیک

معادالتی را تخمین زدندکه تلییرات محصوالت تولیکدی را   هاآن .اندپرداخته( 1311-2111بخش تولید در سنگاب طی دوره )

 سمت چکپ معادلکه بکا اسکتفاده از روش      یرهایمتلعنوان هبا استفاده از شاخص ارزش افزوده بخش تولید به ازای هر کارمند ب

ARDL منفی بکر   ریتأااز ارزش  شتریبنشان داد که کاهش کمتر از ارزش یا افزایش  این پژوهش . نتیجهدهندیمبا وقفه توضیح

 .رسدیمخطی بنظر  ریتأاه که این میزان کارایی داشت

پرداختند. نتایج این  متحدهایاالتارز بر اشتلاب برای دو کشور انگلبتان و  یواقعبه بررسی تأایر نرخ  (2110) 1فاریا لدسما

که افزایش نرخ ارز واقعی تأایر منفی بکزرگ بکر    دهدمیپایداری صورت گرفته است نشان  هایآزمونتحقیق که با استفاده از 

 اما برای انگلبتان چنین نیبت. گذاردمیاشتلاب آمریکا 
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ککره جنکوبی    توسکعه درحکاب صکنعت در کشکور    21 یهکا داده لهیوسبهبه بررسی رابطه میان نرخ ارز و اشتلاب  (2119) 3کیم

نکرخ ارز واککنش مثبتکی     یهکا شکوک ، اشتلاب در کشور کره جنوبی به یطورکلبهکه  دهدیمنشان  تحقیقپرداخته است. نتایج 

ناشی از نوسان نکرخ ارز از   یهاشوکدر اشتلاب به  ن،ییپا یباال و نببت نهاده واردات یتراز صادراتع با یتما  صنا دهدیمنشان 

اکثر صنایع با تراز صادراتی متوسط یا رو به پایین، واکنشی منفکی در اشکتلاب بکه     کهیدرحال. دهندیمنشان  خود واکنش مثبت

واکنش اشکتلاب در کشکور ککره نبکبت      رفتیمکه انتظار  طورهمان. دهندیمناشی از نوسان نرخ ارز از خود نشان  یهاشوک

 .استناشی از تلییرات نرخ ارز، بیشتر  یهاشوکشتلاب در کشور آمریکا به به واکنش ا

 مطالعات داخلی

جزیه و تحلیل عوامل به ت افتهیمیتعمحداقل مربعات  زنندهنیتخمتابلویی و  یهادادهبا استفاده از رهیافت  (1933عبگری )

 نفکر ککار ککن و بیشکتر در طکی دوره      11 دارای ISIC کشور به تفکیک کدهای دو رقمیای مؤار بر اشتلاب در صنایع کارخانه

دهکد  نفر کارکن و بیشکتر نیکز نشکان مکی     11 گانه دارای22 ایمتوسط سهم اشتلاب صنایع کارخانه پرداخته است. 1930-1971

 هیک نقلهای صنایع مواد غذایی و آشکامیدنی، تولیکد سکایر محصکوالت ککانی غیرفلکزی، تولیکد منبکوجات، تولیکد وسکایل           بخش

موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصکوالت شکیمیایی دارای بیشکترین سکهم در اشکتلاب      

، -22/1و بیشکتر نبکبت بکه دسکتمزد      نفکر ککارکن   11 گانکه دارای 22 ایکارخانکه هبتند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع 

 .است 12/1و کشش تقاضای نیروی کار نببت به موجودی سرمایه 1 /11 از کشش تقاضای نیروی کار نببت به تولید برابر

 یهکا بخش بر تأکید با ایران در اشتلاب بر ارز نرخ نامتقارن تأایر تحلیل یبه بررس یامطالعهدر  (1931اران )کو هم وکیزر

 بکه  آن واببکتگی  و ایکران  در ارز نکرخ  رکیکم  سکاختار  بکه  توجکه  . نتیجه ایکن تحقیکق بیکانگر آن بکود ککه بکا      اندپرداختهاقتصادی 

. دانبکت  نفکت  قیمت عمده تلییرات نتیجه توانیم را ارز نرخ تلییرات که شودیم ینیبشیپ، اخیر یهادهه در نفتی درآمدهای

 تکأایر  هکا بنگکاه  اشکتلاب  میکزان  بکر ، هکا آن سکودآوری  میکزان  بر تأایرگذاری با تواندیم ارز نرخ کاهش و افزایش، راستا این در

 در اشکتلاب  بر ارز نرخ غیرخطی تأایر بررسی به حاضر مطالعه، اسا  این بر. باشد نامتقارن تواندیم نفوذ نوز این البته و بگذارد

( سکاخت  و تولیکد  بخکش  گکاز؛  و بکر  ، آب معکدن؛  خکدمات؛ ، کشکاورزی ) بخش مدب 1 و پایه مدب یک چارچوب در ایران

 2117-1361 دوره در سککاالنه یهککاداده و غیرخطککی شککدهعیککتوز ریتککأخ رویکککرد یککک از منظککور ایککن بککرای. اسککت پرداختککه

 ارز نکرخ  ککاهش  امکا ، نکدارد  اشکتلاب  کل بر یدارمعنا تأایر ارز نرخ افزایش که دهدیم نشان پایه مدب نتایج. است شدهاستفاده

 یدارمعنکا  تأایر ارز نرخ افزایش که دهدیم نشان بخش پنج برای مدب برآورد، مشابه طوربه. دارد اشتلاب کل بر معکو  تأایر

 و تولیکد؛  گکاز؛  و بکر  ، آب، معکادن ، خکدمات  در اشکتلاب  بکر  ارز نکرخ  ککاهش  ااکر ، حکاب نیک ا با. ندارد هابخش این اشتلاب بر

 و تولیکد ، گکاز  و بر ، آب، معدن ازجمله بخش چهار برای، خالصه طوربه، رونیازا. است شده معکو  ساختمانی یهابخش

 .است داشته ایران اقتصاد در اشتلاب بر نامتقارن تأایر ارز نرخ(، جزئی) وسازساخت

نکرخ ارز بکر    یهکا تالطکم تکوزیعی بکه ااکر     یهاوقفهاز روش خودرگرسیونی با  یریگبهرهبا  (1931ایزدخواستی و دزفولی )

 1907-1931 یهکا سکاب و چندجانبکه طکی    جانبهکی یهامیتحرارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایران با در نظر گرفتن اار 
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و نکرخ رشکد انباشکت     دارمعنکا نکرخ ارز ااکر منفکی و     یهاتالطمایجاد شده از طریق  یهامیتحر رسندیمپرداخته و به این نتیجه 

 .اندداشتهبر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن  دارمعناو تبهیالت اعطایی بانکی تأایر مثبت و  سرمایه، نرخ رشد نیروی کار

اکر افکزایش نکرخ    ا یافتهگشتاورهای تعمیم زنندهنیتخمتابلویی پویا و  یهادادهبا استفاده از روش  (1931صمصامی و اردیزی )

 یهکا سکاب دو رقمکی طکی    ISIC های صنعتی ده نفر ککارگر و بیشکتر بکا ککد    گروه کارگاه 29در  را ارز بر تقاضای نیروی کار

های صنعتی منفکی و قابکل   که اار خالص افزایش نرخ ارز بر اشتلاب کارگاه کنندیم یریگجهینتنموده و  بررسی 1939تا  1973

 .استهای خارجی ه نهادههای صنعتی بتوجه است که حاکی از واببتگی شدید فرآیند تولید کارگاه

 ARDLپویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران بکا روش   رابطهبه بررسی  (1937غربالی مقد  ) و ختائی

در مورد اقتصاد ایران، میان نرخ  شدهمطرحاین تحقیق، برخالف ببیاری از نظرهای  بر اسا  .پرداختند 1913-1936در دوره 

بکا ککاهش ارزش خکارجی پکوب ملکی )افکزایش        کهیطوربهارز حقیقی و تولیدات کشور رابطه منفی ولی ضعیف برقرار است؛ 

به همین ترتیا، افزایش نرخ ارز رسمی نیکز تکأایر چنکدانی در افکزایش      دهدینمنرخ ارز حقیقی( تولیدات کشور افزایش نشان 

آنی و تجزیه واریانس نیز بکرای بررسکی چگکونگی تلییکرات تولیکد ناخکالص داخلکی کشکور          العملعکسرد توابع تولیدات ندا

 .قبلی را تأیید نمود یریگجهینتقرار گرفت که  موردتوجه

جوسیلیو  به بررسی تأایر نوسکانات نکرخ واقعکی     -ی جوهانبنهمجمعبا استفاده از رهیافت  (1937ابراهیمی و همکاران )

افزایش نرخ رشد ارز و نوسانات آن منجکر بکه ککاهش سکطح      رسندیمارز بر تولید بخش صنعت کشور پرداخته و به این نتیجه 

 .خواهد شد هابنگاه یگذارمتیقدفعات  تعدادتولید در بخش صنعت ایران شده و موجا افزایش 

منتخکا بکا    توسکعه درحکاب یرات نکرخ ارز بکر تولیکد در کشکورهای     ی، به مقایبه تأایر تل(1936قطمیری و شرافتیان جهرمی )

بکا اسکتفاده از آزمکون ایبکتایی و      هکا آن. انکد پرداختکه  1930-1911 یهکا سکاب در  تکابلویی  یهکا دادهمختلف، با  یارز یهانظا 

که وجود ارتباط بلندمدت بین تلییکرات نکرخ ارز و نوسکانات تولیکد در هکر گکروه از کشکورها تأییکد          اندگرفتههمجمعی نتیجه 

اما در کشورهای دارای نظا  نرخ ارز واقعی شناور  کندیمشود. این برآوردها اار مثبت کاهش ارزش پوب بر تولید را تأیید می

 نبوده است. دارمعناآماری  ازلحاظبین نرخ ارز واقعی و سطح تولید  ٔ  رابطه

از رهیافکت غیرخطکی    یریک گبهکره مطالعات انجا  شده به ویژه مطالعکات داخلکی بیکانگر ایکن اسکت تکا کنکون بکا          یبندجمع

NARDL     به بررسی تأایر نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتلاب بخش صنعت ایران پرداختکه نشکده و از ایکن

 .استتجربی تحقیق  یسازمدبحیث دارای نوآوری در عنوان، روش و نیز 

 متغیرها معرفی و الگو حیتصر

 انرهمککا و  11کانکدیل و  (1931اران )کک و هم روککی ز، (2110و همککاران )  11شینبا پیروی از مطالعات مطالعه حاضر در 

بکرای   ایران صنعتی هایفعالیت اشتلاب میزان بر صنعت بخش افزودهارزش و ارز واقعی نرخ نامتقارن اارات ارزیابیبه  (2111)

نیکز هماننکد روش    NARDLروش . شکود مکی پرداختکه  ( NARDLغیرخطکی )  مکدب  کارگیریبهو با  1961-1931دوره زمانی 

ARDLنظکر از  تکوان ایکن آزمکون را صکرف    هایی دارد. نخبت این که میانباشتگی مزیتهای آزمون هم، نببت به سایر روش
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هکای  ایکن ککه، ایکن روش پویکایی     یکا ترکیبکی از هکر دو باشکند، بکه ککار بکرد. دو         I(1)و  I(0) ککامالً این که متلیرهای مکدب  

توان با تعداد مشکاهدات انکدک   کند دومین مزیت آن است که این روش را میمدت را در بخش تصحیح خطا وارد نمیکوتاه

زا (. در نهایت این که اسکتفاده از ایکن روش حتکی زمکانی ککه متلیرهکای توضکیحی درون       2110ناریان و ناریان، نیز به کار برد)

 (.2119، 12آال  و کوازی) استهبتند، ممکن 

 شود:به صورت زیر تعریف می ARDLفر  عمومی الگوی 

(10) φ(𝐿) = 𝑎0 + 𝑎1𝑤𝑡 + 𝛽ˊ(𝐿)𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑡  
 که

(11) φ(𝐿) = 1 − ∑ 𝜑𝑖𝐿𝑖
∞

𝑖=1
 

 

(16) β(𝐿) = 1 − ∑ 𝜑𝛽𝑗𝐿𝑗
∞

𝑗=1
 

بردار متلیرهای قطعی مانند عرض از مبدأ، متلیرهای مجازی، روندهای زمکانی و یکا    (𝑤𝑡)عملگر وقفه است  Lکه در آن 

 متلیر خطاست.  𝑢𝑡و  iو در مقطع  tمتلیر موردنظر در زمان  𝑥𝑖𝑡زاست، سایر متلیرهای برون

برای تشخیص روابط غیرخطی و نامتقارن متلیرهکای اقتصکادی در بلندمکدت و    نامتقارن یک تکنیک جدید  ARDL روش

مدت است. هنگامی که اارات افزایش و یا کاهش به یک اندازه نباشند و به عبکارت دیگکر در صکورت مواجکه شکدن بکا       کوتاه

در حقیقکت، در ایکن الگکو     اارات نامتقارن در افزایش و کاهش متلیرها، باید از الگوی معرفی شده توسط شکین اسکتفاده شکود.   

𝑥𝑡∆)به دو متلیر مثبت  𝑥𝑡متلیر توضیحی
−

𝑥𝑡∆و ) ( 
 گردند:شود، که به صورت زیر تعریف می( تجزیه می+

(17) 
𝑥𝑡

+ = ∑ ∆𝑥𝑗
+ =  ∑ max(∆𝑥𝑗∙0)

𝑡

𝑗=1

𝑡

𝑗−1
 

𝑥𝑡
− = ∑ ∆𝑥𝑗

−  = ∑ min(∆𝑥𝑗∙0) 
𝑡

𝑗=1

𝑡

𝑗−1
 

 NARDLاستاندارد به فر  عمومی الگوهای  ARDLمدت در یک الگوی برای توصیف روابط نامتقارن بلندمدت و کوتاه

 شود:به صورت زیر نوشته می

(11) 
∆= 𝑢 + 𝜌𝑦𝑦𝑡−1 + 𝜌𝑥

+𝑥𝑡−1
+ + 𝜌𝑥

−𝑥𝑡−1
− + ∑𝑖=1

𝑟 𝛼𝑖∆𝛾𝑡−𝑖 + 

∑ (
𝑠

𝑖=0
𝛽𝑖

+∆𝑥𝑡−𝑖
+ + 𝛽𝑖

−∆𝑡−𝑖
− ) + 𝜀𝑡 

و  +𝜌بلندمدت  نامتقارن توسکط   رابطهدو  منجر به تفکیک اارات در دو گروه خواهد شد.  معادله( در -باالنویس )+( و )

𝜌− مدت نامتقارن توسط آید و روابط کوتاهبه دست می𝛽+  و𝛽− آیند. به دست می 

مکدت  در تصریح اوب مباوی خواهکد بکود ککه فکرض صکفر بلندمکدت و کوتکاه        بلندمدت رابطهتصریح دو  در صورتی با 

جمعکی بلندمکدت   هکم  رابطکه مکدت متقکارن، منجکر بکه وجکود      متقارن رد نگردد. عد  رد هر کدا  از روابط بلندمدت یکا کوتکاه  

NARDL  مدت کوتاه رابطهو همچنین  11در مدبNARDL  خواهد شد. که عبارتنداز: زیر رابطهبه صورت 

(13) ∆𝛾𝑡 = u + 𝜌𝛾𝛾𝑡−1 + 𝜌𝑥𝑥𝑡−1 + ∑𝑖=1
𝑟 𝛼𝑖∆𝛾𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0

𝑠   
(𝛽𝑖

+∆𝑥𝑡−𝑖
+ + 𝛽𝑖

−∆𝑥𝑡−𝑖
− ) + 𝜀𝑡  
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(21) ∆𝛾𝑡 = u + 𝜌𝛾𝛾𝑡−1 + 𝜌𝑥
+𝑥𝑡−1

+ + 𝜌𝑥
−𝑥𝑡−1

− + ∑𝑖=1
𝑟 𝛼𝑖∆𝛾𝑡−𝑖 +  

∑𝑖=0
𝑠 𝛽𝑖∆𝑥𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡  

 و دسکتمزد حقیقکی  ، اسکمی بکازار آزاد )دالر بکر  حبکا ریکاب(      ارز نکرخ  اطالعکات مربکوط بکه متلیرهکای     استشایان ذکر 

 شکده اسکتخران   مرکز آمکار ایکران  پایگاه آماری  یهادادهسری زمانی بانک مرکزی و  یهاداده از یمت اابتقافزوده به ارزش

 :شودیمتصریح زیر  صورتبه  در بلندمدت تحقیق الگوی تجربیبنابراین، ؛ است

(21) 𝐿𝑛𝐿𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝑉𝐴𝑡 + 𝛽3𝐿𝑅𝑊𝐴𝐺𝐸 + 𝛽4𝐷𝑡 + 𝜀𝑡 

نکرخ  لگکاریتم  متلیکر   تجزیکه  نیز ودر قالا الگوی تصحیح خطا  مدتکوتاهارتباط بین الگوی بلندمدت با  گرفتنبا در نظر 

POSE ارز واقعکی  مثبکت نکرخ   تلییکرات  یجزئک  مجمکوز  بخکش  دو ، بکه (D)تحکریم   یمجکاز و متلیکر   LnRERواقعکی ارز   =

∑ ∆LnRER+t
j=1، افککزودهارزشمثبککت  تلییککراتPOSS = ∑ ∆𝐿𝑛 𝑉𝐴+t

j=1   و تلییککرات منفککی نککرخ ارز واقعککیNEGE =

∑ ∆LnRER−t
j=1، افزودهارزش رات منفیییلت  NEGS = ∑ ∆𝐿𝑛𝑉𝐴−t

j=1  را بکرای ارتبکاط    19الگکوی تصکحیح خطکا    انتویم

 به صورت زیر تبیین نمود: مدتکوتاهبین معادله تعادلی بلندمدت و 

(22) 

∆𝐿𝑛𝐿𝑡 = μ + ∑ β𝑖

𝑛1

𝑖=1

∆LnVAt−i + ∑ β1,𝑖

𝑛2

𝑖=1

∆LnRERt−i + ∑ β2,𝑖

𝑛3

𝑖=1

∆Dit + ∑ β3,𝑖

𝑛4

𝑖=1

∆LnPOSEt−i

+ ∑ β4,𝑖

𝑛5

𝑖=1

∆LnNEGEt−i + ∑ β5,𝑖

𝑛6

𝑖=1

∆LnPOSSt−i  + ∑ β6,𝑖

𝑛7

𝑖=1

∆LnNEGSt−i

+ ∑ β6,𝑖

𝑛8

𝑖=1

∆LnRWAGEt−i𝜀𝑡 

 آن: درکه 

LL : میزان اشتلابلگاریتم 

: LVA  افزوده به قیمت اابتارزشلگاریتم 

LRER : دکننکده یتولنرخ ارز اسمی بکازار آزاد یکا غیررسکمی در نبکبت شکاخص بهکای        ضربحاصل) نرخ واقعی ارزلگاریتم 

 (1931آمریکا به شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ایران به قیمت ساب پایه 

POSEارز واقعی مثبت نرخ : تلییرات 

NEGE :تلییرات منفی نرخ ارز واقعی 

POSSافزودهارزشمثبت  : تلییرات 

NEGSافزودهارزش رات منفییی: تل 

LRWAGEلگاریتم دستمزد حقیقی : 

:D صفر( هاسابو سایر  1برابر با  1931-1931 یهاساببرای  یمجازاقتصادی )متلیر  یهامیتحر 

t 𝜀البت: جمله اخ 
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 نتایج تجربی تحقیق

 مکورد که باید قبل از برآورد مدب  یاز موارد مهم. شودیمتحقیق پرداخته  هاییافتهدر این قبمت به برآورد مدب و تحلیل 

هکای  حصکوب اطمینکان از امککان اسکتفاده مکدب      منظکور به 10پایاییفرض  ی. بررساستمتلیرها  پایایی یقرار گیرد، بررس یبررس

آزمکون   از اسکتفاده  بکا  ابتکدا  . لذا؛استمتلیرها است، ضروری  یبودن تمام I(1)و  I(0) هاآن یکه فرض اصل ARDL خانواده

 است: شدهارائهدر جدوب زیر ج آزمون ینتااست.  شده آزمون های تحقیقمتلیر پایایییافته دیکی فولر تعمیم
 متغیرهای تحقیق پایاییبرای بررسی  یافتهتعمیم. نتایج آزمون دیکی فولر 1جدول 

 وضعیت پایایی سطح احتماب tمقدار آماره  نا  متلیر

LL 11/2- 19/1 I(1) 

LVA 91/2- 16/1 I(1) 

LRER 61/1- 09/1 I(1) 

LRWAGE 70/1- 12/1 I(1) 

 های تحقیقیافته منبع:

لگکاریتم   ،لگاریتم اشتلاب بخش صنعت هایه متلیرکاز آن است  کیحا یافتهتعمیممبتنی بر آزمون دیکی فولر  پایایینتایج 

یکک   مرتبکه جمعکی متلیرهکا   نکابراین  ب ؛انکد شکده  پایا گیری تفاضلو نرخ واقعی ارز با یک مرتبه  ، دستمزد حقیقیافزودهارزش

به دلیل احتماب وجود شکبت ساختاری در رفتار متلیر لگاریتم نرخ واقعکی ارز از آزمکون ریشکه واحکد     است  ذکرشایان. است

 با لحکاظ تلییکر در عکرض از مبکدأ     این متلیر در سطح پایاییکه نتایج داللت بر رد فرضیه صفر و  شدهاستفادهزیوت و اندریوز 

مهم در روش خودرگرسکیونی   هایشرطپیشیکی از  .11است در سطح پایااین متلیر با لحاظ شکبت ساختاری  روازاین دارد.

متلیرهکای توضکیحی در سکطح و یکا یکک و یکا دومرتبکه         ناپایکایی و پایکایی  متلیر واببته در سکطح و   پایاییتوزیعی  هایوقفهبا 

شکده و  پایکا   گیکری تفاضکل بکا یکک مرتبکه     . از آنجا که در این پژوهش نیز لگکاریتم اشکتلاب بخکش صکنعت    است گیریتفاضل

شکده  یاپا گیکری تفاضلمتلیرهای توضیحی لگاریتم نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت ایبتا در سطح و با یک مرتبه 

تکوزیعی اسکتفاده    هکای وقفکه از روش خودرگرسیونی با  توانمیصفر و یک متلیرهای مدب پایایی اند، بنابراین با توجه به مرتبه 

وجود یا عد  وجود رابطکه بلندمکدت بکین متلیرهکا     صفر و یک متلیرها، الز  است پایایی طمینان از مرتبه ابعد از حصوب نمود. 

نتکایج آزمکون در    .اسکت  هکا کرانکه اسکتفاده از آزمکون بانکد یکا     آماری مناسا برای این منظور  هایآزمونآزمون شود. یکی از 

 ت.اس ارائه شده (2)جدوب
 در بلندمدت انباشتگیهمها برای آزمون وجود یا عدم وجود رابطه . نتایج آزمون کرانه2جدول 

 Fآماره  حد باال حدپایین مقادیر

  13/9 2/2 %11در سطح 

 13/3 03/9 16/2 %1درسطح 

  97/0 23/9 %1در سطح 

 های تحقیقیافته :منبع
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درصکد   11و  1، 1 یدارمعنکا ی بر عد  وجود رابطه بلندمدت در تمامی سکطوح  بنفرضیه صفر م دهدمینتایج آزمون نشان 

ادامکه نتکایج تخمکین     در .گیکرد مکی یا بلندمدت بین متلیرها مورد تأیید قرار  16یانباشتگ رد شده و وجود یک رابطه تعادلی هم

ها تعیین وقفهساب(  90) موردبررسیاست به دلیل حجم نمونه اندک  ذکرشایانت. اس شدهگزارش (9)الگوی پویا در جدوب 

های کوچک این معیار بکه دلیکل   صورت گرفته است و در نمونه SBCاطالعاتی شوارتز بیزین  معیارهایها با استفاده از و مدب

 ,NARDL(1, 0 مدت تخمینکی بیشتری است. الز  به ذکر است که الگوی کوتاه کاراییجوئی در انتخاب وقفه دارای صرفه

 .است (0 ,1 ,1
 . نتایج تخمین الگوی پویا3جدول 

 احتمابارزش  t آماره مقدار ضریا های توضیحی و عرض از مبدأمتلیر

C 66/11 71/91 111/1 

1-tLL 23/1 72/11 111/1 

𝐿𝑅𝐸𝑅+ 16/1 37/173 111/1 

𝐿𝑅𝐸𝑅− 19/1- 11/99- 111/1 

𝐿𝑅𝐸𝑅𝑡−1
− 11/1- 62/91- 111/1 

𝐿𝑉𝐴+ 17/1 66/07 111/1 

𝐿𝑉𝐴𝑡−1
+ 26/1 11/91 111/1 

𝐿𝑉𝐴− 12/1- 11/1- 111/1 

LRWAGE 19/1- 11/2- 107/1 

D 12/1- 36/2- 117/1 

 های تحقیق: یافتهمنبع

بر اشکتلاب ایکن    دارمعنامرتبه اوب اشتلاب بخش صنعت تأایر مثبت و  دار وقفهمقدار  دهدمیالگوی پویا نشان  تخمیننتایج 

اشکتلاب دوره   درصکدی یکک با افکزایش   دیگرعبارتبه ؛است 23/1کشش آن برابر با  کهطوریبهبخش در دوره جاری داشته 

اشکتلاب بکین صکفر و یکک      دار وقفه. از سوی دیگر ضریا یابدمیدرصد افزایش  23/1گذشته، میزان اشتلاب در دوره جاری 

بکر اشکتلاب بخکش     دارمعنکا در اشتلاب بخش صنعت دارد. افزایش نرخ واقعی ارز تکأایر مثبکت و    17ییگراهمبوده که داللت بر 

بنابراین با افزایش یک درصکدی   ؛است 16/1کشش اشتلاب نببت به افزایش نرخ ارز واقعی برابر با  کهطوریبهصنعت داشته 

. کشش اشکتلاب نبکبت بکه    یابدمیدرصد افزایش  16/1نرخ واقعی ارز و ابات سایر متلیرهای توضیحی، اشتلاب بخش صنعت 

بکا   دهکد میبوده که نشان  -20/1و مجموعاً  -11/1و  -19/1کاهش نرخ واقعی ارز در دوره جاری و گذشته به ترتیا برابر با 

 که سازگار با مباحکث و چکارچوب نظکری اسکت.     یابدمیکاهش نرخ واقعی ارز ظرفیت تولید و اشتلاب در این بخش کاهش 

نکد  بر میزان اشتلاب این بخکش داشکته و برآی   دارمعنابخش صنعت در دوره جاری و گذشته تأایر مثبت و  افزودهارزشافزایش 

بکر اشکتلاب بخکش     دارمعنکا بخش صنعت تأایر منفکی و   افزودهارزشبوده است. از سوی دیگر کاهش  99/1این دو اار برابر با 

بکر تقاضکای نیکروی ککار داشکته بکه        دارمعنادستمزد حقیقی تأایر منفی و  . متلیراست -12/1صنعت داشته و کشش آن برابر با 

درصکد   19/1طوریکه با افزایش یک درصدی آن، تقاضای کارفرمایان بکرای اسکتخدا  و بککارگیری نیکروی ککار بکه میکزان        
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-1931 هکای سکاب برای  یمجازمتلیر  صورتبهاقتصادی که  هایتحریم که با مبانی نظری سازگار است. متلیر یابدمیکاهش 

بکر   دارمعنکا است، تأایر منفکی و   شدهگرفتهصفر در نظر  هاساباقتصادی برابر با یک و سایر  هایتحریم تشدید هایساب 1931

ضرایا مربکوط بکه افکزایش و    . با توجه به متفاوت بودن 11داشته است موردمطالعهمیزان اشتلاب بخش صنعت طی دوره زمانی 

ایکن دو   رفتکار  دربررسی عد  تقکارن   منظوربهبخش صنعت بر میزان اشتلاب این بخش،  افزودهارزشکاهش نرخ واقعی ارز و 

 :استجدوب زیر  صورتبهکه نتایج  شدهاستفادهمتلیر از آزمون والد 
 بخش صنعت افزودهارزشنتایج آزمون والد برای بررسی رفتار تقارن یا عدم تقارن در رفتار نرخ واقعی ارز و  .0جدول 

 ارزش احتماب 2مقدار آماره  Fمقدار آماره  رینا  متل

 111/1 37/26 19/1 نرخ واقعی ارز

 19/1 16/11 36/0 افزوده بخش صنعتارزش

 های تحقیق: یافتهمنبع

نی بر اار تقارن ضرایا مربکوط بکه افکزایش و ککاهش نکرخ      ببیان کرد که فرضیه صفر م توانمی( 0بر اسا  نتایج جدوب )

درصکد رد شکده و لکذا عکد  تقکارن در اارگکذاری نکرخ         11و  1 یدارمعنکا بخش صنعت در سطوح  افزودهارزشواقعی ارز و 

ری ایکن  . پس از تأیید عد  تقکارن در اارگکذا  گیردمیأیید قرار تبر میزان اشتلاب بخش صنعت مورد  افزودهارزشواقعی ارز و 

 .است( 1جدوب ) صورتبهدو متلیر، الز  است به برآورد معادله تعادلی یا بلندمدت پرداخته شود. نتایج تخمین 

 . نتایج رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل1جدول 

 ارزش احتماب t آماره مقدار ضریا متلیرهای توضیحی و عرض از مبدأ

C 11/11 79/9 111/1 

𝐿𝑅𝐸𝑅+ 11/1 11/9 111/1 

𝐿𝑅𝐸𝑅− 10/1- 7/2- 11/1 

𝐿𝑉𝐴+ 91/1 3/1 111/1 

𝐿𝑉𝐴− 12/1- 30/9- 111/1 

LRWAGE 11/1- 27/0- 111/1 

D 10/1- 31/1- 16/1 

 های تحقیق: یافتهمنبع

واقعکی ارز  نتایج تخمین الگوی تعادلی بلندمدت بیانگر این است که کشش میزان اشتلاب نببت به افزایش و کاهش نکرخ  

بنکابراین در بلندمکدت    ؛است -12/1و  91/1بخش صنعت  افزودهارزشافزایش و کاهش  و نببت به -10/1و  11/1به ترتیا 

بخکش صکنعت    افکزوده ارزشبخش صنعت تأایر مثبت و ککاهش نکرخ واقعکی ارز و     افزودهارزشنیز افزایش نرخ واقعی ارز و 

 بر میزان اشتلاب بخش صنعت در بلندمدت دارند که با چارچوب نظری تحقیق نیکز سکازگار اسکت. متلیکر     دارمعناتأایر منفی و 

 بکر تقاضکای نیکروی ککار از جانکا کارفرمایکان بخکش صکنعت داشکته و          دارمعنادستمزد حقیقی نیز در بلندمدت تأایر منفی و 

بر اشکتلاب بخکش صکنعت دارنکد و      دارمعناتأایر منفی و اقتصادی نیز در بلندمدت  هایتحریم .است -11/1ضریا آن برابر با 

. با توجه به وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متلیرهای مدب، الز  است الگوی تصکحیح خطکا   است -10/1ضریا آن برابر با 
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(ECM جهت بررسی )صکورت بکه به سمت مقدار تعادلی و بلندمکدت بکرآورد شکود. نتکایج      مدتکوتاهرعت تعدیل خطای س 

 :است( 6جدوب )
 نتایج الگوی تصحیح خطا .3جدول 

 ارزش احتماب t آماره مقدار ضریا متلیرهای توضیحی

∆𝐿𝑅𝐸𝑅+ 16/1 77/91 111/1 

∆𝐿𝑅𝐸𝑅− 19/1- 29/13- 111/1 

∆𝐿𝑉𝐴+ 17/1 36/201 111/1 

∆𝐿𝑉𝐴− 11/1- 11/1- 111/1 

∆𝐷 11/1- 21/91- 111/1 

∆𝐿𝑅𝑊𝐴𝐺𝐸 13/1- 01/1- 11/1 

1-tECM 76/1- 96/1- 111/1 

 های تحقیق: یافتهمنبع

بخکش صکنعت در    افکزوده ارزشافکزایش و ککاهش نکرخ واقعکی ارز و      دهکد مکی نتایج تخمین الگوی تصحیح خطکا نشکان   

ککه داللکت بکر     اسکت  -76/1جمله اخکتالب برابکر بکا     دار وقفهانتظاری بوده و ضریا مقدار  هایعالمتنیز دارای  مدتکوتاه

 9/1 زمکان مکدت در  دیگکر عبکارت به ؛به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت خود دارد مدتکوتاهسرعت همگرایی باالی الگوی 

متلیر دستمزد حقیقی تأایر منفی بر اشتلاب بخش . استو سرعت تعدیل نببتاً باال  شدهتصحیح مدتکوتاهدوره یا ساب خطای 

در ادامکه نتکایج ابکات و پایکداری ضکرایا بکرآورد شکده در        . نیبکت  دارمعنکا به لحاظ آماری  داشته اما مدتکوتاهصنعت در 

 است: شدهدادهدر نمودار زیر نشان  CUSUMSQو  CUSUMبلندمدت بر اسا  آزمون 
 ثبات و پایداری ضرایب در بلندمدت هایآزمون. 2نمودار 

-12

-8

-4

0

4

8

12

1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398

CUSUM 5% Significance 



 31 /99/ پیاپی 0م/ ش ششۀ دورتوسعه و سرمایه/ مجله 
 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396 1398

CUSUM of Squares 5% Significance 
 تحقیق هاییافتهمنبع: 

داللت بر عکد  رد فرضکیه صکفر مبنکی بکر ابکات و        CUSUMSQو  CUSUMابات و پایداری ضرایا  هایآزموننتایج 

. در بخکش  اسکت از مقدار بحرانکی جکدوب    ترکوچکپایداری ضرایا برآورد شده در بلندمدت داشته و مقدار آماره آزمون 

 شکده ترسکیم زیکر   صکورت بهبخش صنعت  افزودهارزشنمودار عد  تقارن مربوط به افزایش و کاهش نرخ واقعی ارز و پایانی 

 است:

 بخش صنعت افزودهارزش. عدم تقارن ضرایب نرخ واقعی ارز و 3 نمودار
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 تحقیق هاییافتهمنبع: 
سکاله   11بخش صکنعت طکی دوره    افزودهارزشنمودار فو  بیانگر وضعیت عد  تقارن افزایش و کاهش نرخ واقعی ارز و 

با آهنگ افزایشی کاهنده تکأایر مثبکت بکر میکزان      سالهپانزدهافزایش نرخ واقعی ارز از دوره سه تا  کهطوریبه .دهدمیرا نشان 

یزان اشتلاب این بخش داشته و به سمت مقدار تعادلی یکا بلندمکدت خکود یعنکی مقکادیر      اشتلاب و با نرخ کاهنده تأایر منفی بر م

در بلندمکدت میکل    -11/1و  27/1افکزایش و ککاهش آن بکه     درنهایکت نیز  افزودهارزش. برای شوندمیمتمایل  -10/1و  11/1

مناسکا فکر  تبعکی، عکد  وجکود خودهمببکتگی مرتبکه اوب،         تصریحبهتشخیص جمالت اختالب مربوط  هایآزمون. کنندمی

 است: شدهگزارش( 7ناهمبانی واریانس و نرماب بودن توزیع جمالت اختالب در جدوب )
 تشخیص جمالت اختالل هایآزمون. نتایج 7 جدول

 ارزش احتماب مقدار آماره آزمون نا  آزمون

 20/1 19/1 خودهمببتگی بین جمالت اختالب

 26/1 29/1 مدبفر  تبعی 

 73/1 06/1 جمالت اختالب بودننرماب 

 16/1 79/1 ناهمبانی واریانس بین جمالت اختالب

 تحقیق هاییافته: منبع
داشکته و   هکا آزمونتشخیص جمالت اختالب و فر  تبعی مدب داللت بر عد  رد فرضیه صفر برای تمامی  هایآزموننتایج 

بین جمالت اختالب ناهمبانی واریانس و خودهمببتگی وجود ندارد. همچنکین جمکالت اخکتالب از توزیکع نرمکاب برخکوردار       

 .استنیز مناسا  شدهتصریحبوده و فر  تبعی 
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 هاو ارائه پیشنهاد گیرینتیجه

در ن بخکش  یک ا اشکتلاب  میکزان  بکر  صکنعت  بخش افزودهارزش و ارز واقعی نرخ نامتقارن اارات ارزیابیبه  حاضرمطالعه در 

ارز و  یج حاصل از برآورد مدب نشان دهنده نامتقکارن بکودن ااکرات نکرخ واقعک     ینتا. است شدهپرداخته 1961-1931 هایساب

 یمنفک  تأایراهش آن کمثبت و  تأایرارز  یش نرخ واقعین افزایوتاه مدت و بلند مدت بوده همچنکاشتلاب در بخش صنعت در 

در بلنکد مکدت    یاقتصکاد  هکای تحکریم و  یقک یدستمزد حق متلیرهای ،نیبر اشتلاب بخش صنعت داشته است .عالوه بر ا معنادار

بکاال   یکی انگر سکرعت همگرا یک ز بیک ل خطکا ن یسرعت تعد بر اشتلاب بخش صنعت بوده است . معنادارو  یمنف یاار گذار یدارا

ج بدسکت آمکده در خصکوص ااکرات     ینتکا  و بلنکد مکدت اسکت.    یوتاه مدت برآورد شده به سمت مقدار تعکادل ک یالگو یبرا

زان یک بکر م  هکا تحکریم گر ااکر  ید یهمبو و سازگار است از سو (1931اران )کو هم کیزروج ینامتقارن نرخ ارز بر اشتلاب با نتا

ن مطالعات اشتلاب بخش صنعت مورد توجه قکرار  یمطابقت دارد هر چند در ا (1931) یو دزفول یزد خواستیااشتلاب با مطالعه 

ن پکژوهش  یک ج حاصل از ایبا توجه به نتا ران و نه بخش صنعت مطالعه شده است.ینگرفته و اارات نامتقارن نرخ ارز بر اشتلاب ا

اقتصکادی بکا کنتکرب سکطح      گکذاران سیاست شودمیپیشنهاد  افزودهارزشمبنی بر رفتار عد  تقارن متلیرهای نرخ واقعی ارز و 

و نرخ تور  به افزایش نرخ واقعی ارز مبادرت ورزیده و از طریق افزایش ظرفیت تولید در بخکش صکنعت بکه     هاقیمتعمومی 

و افکزایش   ایواسکطه  هکای هزینکه کاهش از طریق  افزودهارزشارتقای اشتلاب در این بخش کمک نمایند. عالوه بر این، افزایش 

از سکوی دیگکر    زمینه افزایش اشتلاب و کاهش نرخ بیکاری در این بخش را فراهم نمایکد.  تواندمیدر این بخش فروش  ارزش

استخدا  کارفرمایان و تولیدکنندگان بخکش صکنعت را فکراهم نمکوده و بکه       هایهزینهزمینه کاهش  تواندمیکنترب نرخ تور  

 نند.ک کمکافزایش تقاضای نیروی کار و اشتلاب آن 

 تقدیر و تشکر

ارزشکمند جهکت    نظکرات  نقطکه که  گرانمایهو داوران  مجله توسعه و سرمایهاز دست انکدرکاران محتکر  مقاله  نویبندگان

 نمایند.می تشکر و قدردانیفرمودند؛  ارائهمقاله  و ارتقای کیفیت اصالح
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