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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.
Keywords: Real Exchange Rate, Industry Value -Added, Employment, NARDL Method.
JEL Classification: C33, C36, D31, F43.
Paper Type: Research Paper.
Citition: Rezaei Dehaghi, H., Amini, A., Khosravinejad, A., Afsharirad, M. (2021). Assessing
the asymmetric effects of real exchange rates and industrial value -added on the industrial
employment (nardl approach). Journal of Development and Capital, 6(2), 19-39 [In Persian].
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چکیده
هدف :بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بر میزان اشتغال بهعنوان یکی از متغیرهای عملکرردی بشرص عرنعر در
ادبیات نظری و تجربی اقتصاد عنعتی در سالهای اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته اسر.
روش :در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی  NARDLبه ارزیابی اثرات نامتقارن نررخ واقعری ارز و ارزش افرزوده بشرص
عنعر بر میزان اشتغال بشص عنعر ایران طی دوره زمانی  9331-9318پرداختهشده اسر.
یافتهها :نتایج تشمین مدل داللر بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بر اشتغال بشص عنعر ایران در کوتاهمدت
و بلندمدت دارد .همچنین در بلندمدت افزایص نرخ واقعی ارز تأثیر مثبر و کاهص نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال بشص
عنعر دارد .از سوی دیگر افزایص ارزشافزوده بشص عنعر در بلندمدت تأثیر مثبر و کاهص آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بشص
داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشاندهنده سرعرباالی تعدیل خطای کوتاهمدت به سمر مقدار تعادلی و بلندمردت دارد .متغیرهرای
دستمزد حقیقی و تحریمهای اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال بشص عنعر در بلندمدت هستند.
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نتیجهگیری :بر اساس یافتههای مطالعه پیشنهاد میشود سیاسرگذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمرها نسبر به افزایص نررخ
واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایص ظرفیر تولید زمینه افزایص میزان اشتغال را فراهم آورند .ارتقای ارزشافزوده بشص عرنعر
با اعمال سیاسرهای مناسب نظیر کاهص هزینههای واسطهای و افزایص ارزش فروش بهمنظور افزایص سطح اشتغال از دیگرر پیشرنهاد
سیاستی این پژوهص اسر.

واژههای کلیدی :نرخ واقعی ارز ،ارزشافزوده بخش صنعت ،اشتغال ،اثرات نامتقارن ،روش .NARDL
طبقهبندی .C33, C36, D31, F43 :JEL
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :رضایی دهقی ،هانیه؛ امینی ،علیرضا؛ خسروی نژاد ،علیاکبر؛ افشاری راد ،مجید .)9022( .ارزیرابی اثررات نامتقرارن
نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال بشص عنعر در ایران (رهیافرر خرود رگرسریونی برا وقفره هرای تروزیعی
غیرخطی) .مجله توسعه و سرمایه.91-31 ،)0(3 ،

مقدمه
اقتصاد ایران در دو دهه اخیر شاهد بیشترین درصد جمعیت جوان بوده و نزدیک به یککسکو جمعیکت ایکران را جوانکان
 11-23ساله با ویژگیهایی نظیر تحصیالت عالی ،سطح مهارت و آگاهی تشکیل میدهد .بر همین اسکا

اشکتلاب بکه یککی از

مهمترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی سیاستگذاران اقتصادی تبدیلشده و در اسناد باالدستی همانند برنامههکای توسکعه،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و  ...به شکلهای مختلف بر ایجاد اشتلاب تأکید شده است .همچنین در برنامکه ششکم توسکعه
مقررشده است اشتلاب بهطور متوسط ساالنه  9/3درصد افزایشیافته و نرخ بیکاری به  1/6درصد تا پایان ساب  1011برسد.1
از سوی دیگر ،بر اسا

تئوریهای کالن اقتصادی ،سیاستهای مالی و سیاسکتهکای پکولی بکر سکطح اشکتلاب تأایرگکذار

است .در این میان ،نوسانهای نرخ واقعی ارز میتواند تولید ،صادرات و اشتلاب بخش صنعت و فعالیتهای آن را تحت تکأایر
قرار داده و برنامهریزی بنگاهها را با اختالب مواجه نماید؛ زیرا آنها نمیتوانند نرخ ارز را پیشبینی نمکوده و در قیمکتگکذاری
کاالها با خطا روبرو میشوند .در این شرایط ،بنگاهها با کمبود سرمایه مواجه شده و بخشی از پسانکدازها بکهجکای ایکنککه در
اختیار بنگاهها قرار گیرد ،تبدیل به ارز میشود .نتیجه چنین نوساناتی ،کمبود سرمایه ،کاهش سطح تولید و اشتلاب خواهد شکد
(امینی .)1936 ،اقتصاد ایران بیش از دو دهه است که با نرخ بیکاری دورقمی و باال مواجه اسکت ،بکهطکوریککه میکانگین نکرخ
بیکاری طی دوره  1936-1976حدود  11/3درصد بوده اسکت .یککی از فعالیکتهکای اقتصکادی ککه در برخکی دورههکا ماننکد
سابهای  1932-1911با کاهش اشتلاب مواجه بوده است بخش صنعت است ؛ بنکابراین ،کبکا اطکالز از تأایرپکذیری اشکتلاب
صنعتی از عوامل مختلف بهویژه ارزشافزوده و نرخ ارز از اهمیت زیادی در تنظیم سیاستهای حمایتی بکازار ککار برخکوردار
است .بهعبارتدیگر ،برای اجرای هدفمند سیاستهای حمایتی بازار کار با رویکرد کاهش اارات منفی تلییرات تولیکد و نکرخ
ارز بر اشتلاب ،اطالز از چگونگی اارگذاری تولید و نرخ ارز بر اشتلاب ضروری است.
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یکی از متلیرهای تأایرگذار بر اشتلاب ،نرخ واقعی ارز اسکت .نکرخ ارز از کانکابهکای مختلکف بکر اشکتلاب در فعالیکتهکای
صنعتی اار میگذارد و انتظار میرود اارات آن بر فعالیتهای صنعتی مختلف متفاوت باشد .بهعنوانمثاب ،افزایش نکرخ واقعکی
ارز تأایرات مثبت بر اشتلاب صنایع صادراتی و صنایع جایگزین واردات میگذارد ،ولکی بکر اشکتلاب صکنایع متککی بکر واردات
کاالهای واسطهای و سرمایهای اار منفی دارد .از طرف دیگر ،در هنگا کاهش نکرخ ارز ،صکنایع متککی بکر واردات کاالهکای
واسطهای و سرمایهای توسعه پیدا میکنند و در مقابل ،صنایع صادراتی و صنایع جایگزین واردات محدود میشوند .با توجه به
تفاوت میزان سرمایهبری و سایر ویژگیهای سکاختاری صکنایع متککی بکر واردات کاالهکای واسکطهای و سکرمایهای بکا صکنایع
صادراتی و صنایع جایگزین واردات ،انتظار میرود اارات تلییرات نرخ ارز بر اشتلاب نامتقارن باشکد .عکالوه بکر ایکن ،افکزایش
نرخ ارز (تضعیف کاهش ارزش پوب) به افزایش سطح قیمت کاالها و خدمات منجر میشود و به دنباب آن اشتلاب تحت تکأایر
قرار میگیرد .در مقابل ،کاهش نرخ ارز به دلیل چببندگی قیمتها در جهت کاهش ،به همان میزان به کاهش قیمکت کاالهکا
و خدمات منجر نمیشود و درنتیجه اشتلاب هم به همان میزان تأایر نمیپکذیرد؛ بنکابراین ،ااکرات تلییکرات نکرخ ارز بکر اشکتلاب
نامتقارن است .بااطالز از این اارات و با آگاهی از سکهم صکنایع صکادراتی و صکنایع متککی بکر واردات کاالهکای واسکطهای و
سرمایهای و یا صنایع جایگزین واردات در اشتلاب صنعتی ،میتوان سیاستهای بازار کار را بهطور هدفمنکد در جهکت ککاهش
اارات منفی تلییرات نرخ ارز بر اشتلاب تدوین نمود .همچنین ،افزایش نرخ واقعکی ارز تکأایرات متفکاوت بکر صکنایع کوچکک،
متوسط و بزرگ میگذارد و این در حالی است که بخش عمده اشکتلاب صکنعتی در صکنایع کوچکک تمرککز دارد (برمککی و
امینی .)1936 ،
درنهایت ،نرخ واقعی ارز می توانکد ااکرات متفکاوتی بکر اشکتلاب در صکنایع بکا مالکیکت خصوصکی و عمکومی داشکته باشکد،
بهگونهای که انتظار میرود صنایع با مالکیت عمومی کمتر از افزایش یا ککاهش نکرخ ارز تکأایر بپذیرنکد ،زیکرا در ایکن صکنایع
معموالً اهداف حداکثر سازی سود و یا حداقل سازی هزینه بنگاه دنباب نشده و بجکای آن برخکی مالحظکات اجتمکاعی (ماننکد
بیکار نشدن کارگران و جلوگیری از گبترش فقر) در نظر گرفته میشود؛ بنابراین ،با آگاهی از تأایرپذیری اشکتلاب در صکنایع
کوچک ،متوسط و بزرگ از تلییرات نرخ ارز ،مکیتکوان مجکدداً سیاسکت هکای بکازار ککار را در جهکت ککاهش ااکرات منفکی
تلییرات نرخ ارز بر اشتلاب هدفمند نمود .از اینرو با توجه به مباحث توضیح دادهشکده ،در ایکن مطالعکه بکا بهکرهگیکری از روش
غیرخطی  ،NARDLبه ارزیابی اارات نامتقارن نرخ واقعکی ارز و ارزشافکزوده بخکش صکنعت بکر میکزان اشکتلاب فعالیکتهکای
صنعتی ایران طی سابهای  1961-1931پرداخته میشود .برای این منظور ،در ادامه ساختار مقاله بهاینترتیا تنظیمشکده اسکت
که در بخش دو مبانی نظری شامل تئوریهای مطرح و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در ارتباط با موضوز ارائکهشکده
است .در بخش سو مدب ،روش تحقیق و آزمونهای مورداستفاده بیانشکده اسکت .بخکش چهکار نیکز بکه نتکایج آزمکونهکا و
تخمین مدب اختصاصیافته است .در بخش پنجم خالصه و نتیجهگیری ارائه میگردد.
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مروری بر مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیق
تأثیر اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صنعت بر اشتغال

تئوری به حداکثر رساندن مطلوبیت انتظاری در شرایط نا اطمینکانی بنگکاه ،توسکط بکاترا و یکوال ( ،)1370سکاندمو (،)1371
هلپمن و رازین ( ،)1371ارائهشده و در این بخش ارتباط بین نوسانات نرخ ارز بر تولید و اشتلاب توسط باترا و یوال شکرح داده
میشود .فرض میشود ساختار بازار بهگونهای است که تلییرات نرخ ارز ( ،)Sاز طریکق رابطکه زیکر بکر قیمکت داخلکی ککاال و
خدمات ( )Pاار میگذارد.
()1

P  P* . S

در این رابطه *  Pقیمت کاالها و خدمات خارجی است ،بنگاه قیمت پذیر اسکت و آربیتکراک کاالهکا تضکمین مکیکنکد ککه

قیمتهای داخلی با توجه به نرخ ارز متفاوت باشکد .بکدون تلییکر در ماهیکت بحکث مکیتکوان فکرض ککرد  P*  1و درنتیجکه
 P  Sخواهد شد .با توجه به قیمت دو نهاده تولید سرمایه ( )Kو نیروی کار ( )Nیعنی Wو  Rفرض میشود که قیمکت دو

نهاده تولید غیر تصادفی است .با حداکثر سازی مطلوبیت انتظاری ،فرض میکنکیم تصکمیمگیکری در مکورد حجکم محصکوب و
بهکارگیری هردو نهاده تولید قبل از تحقق قیمت بازار گرفته میشود .بنگاه ،سرمایه و نیروی کار هر دوره را نببت به تلییرات
مشاهدهشده نرخ ارز همان دوره تعدیل می کند و متلیر موجودی سرمایه تنها در بلندمدت و زمانی که یک تلییر در میانگین و
واریانس نرخ ارز رخ میدهد ،تعدیل میشود .فرض ابات هر دو نهاده تولید یعنی نهاده نیروی کار و سکرمایه در کوتکاهمکدت
مبین آن است که هزینههای تعدیل نیروی کار و سرمایه در کوتاهمدت زیاد و نهادهها در بلندمدت بهواسطه تلییرپذیری قیمت
بنگاه تلییر میکنند .دالیل ابات نیروی کار در کوتاهمدت عبارتاند از :هزینههای صریح و ضمنی اسکتخدا و اخکران نیکروی
کار ،نیاز به آموزش نیروی کا ر ،تعیین قکوانین اتحادیکه تحکت شکرایطی ککه نیکروی ککار مکیتوانکد اسکتخدا یکا اخکران شکود.
هزینههای تعدیل نیروی کار کمتر از تعدیل سرمایه در کوتاهمدت است و انگیزه سود مشخص برای تعدیل تولید وجکود دارد.
درنتیجه ،نهاده نیروی کار متأار از نوسانات قیمت است ،اکنون مواردی که در آن ،بنگکاه بکه دنبکاب حکداکثر ککردن مطلوبیکت
انتظاری سود هر دوره بهوسیله تلییر سطحی از نهاده نیروی کار است را در نظر میگیریم .تابع تولید عمومی ) y  f ( K , N

را در نظر میگیریم که در آن مشتقات اوب و دو نببت به هر عامل به ترتیا مثبت و منفی است .تابع سود بنگاه عبارت است
از:
()2

  SY  WN  RK

فرض میکنیم تابع مطلوبیت نمایی است و نرخ ارز دارای توزیع نرماب است .ایکن دو فکرض ،سکطح تولیکد و اشکتلاب را بکه
میانگین و واریانس نرخ ارز مرتبط میسازد .تابع مطلوبیت بنگاه عبارت است از:
()9

) U ( )   exp(

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

 ، U ( )   exp( )  در این رابطه  Ra ( )  U ( ) U ( )  اسکت Ra ( ) .داللکت بکر سکطح ریبکک
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گریزی مطلق دارد .در زیر مطلوبیت انتظاری سود را در نظر میگیریم که در آن سود بهصورت نرماب توزیکعشکده اسکت زیکرا
فرض کردیم که نرخ ارز دارای توزیع نرماب است.

 (   ) 2 
()0
EU ( )  (1 /   2 pi )   exp( ) exp 
d
2 
 2  
2
در معادله ( p  3.1417 ،   E  ،)0و    واریکانس سکود ،تعریکفشکده اسکت .بکا جکایگزینی در معادلکه بکاال
(سارجنت  ،1373ص  ،)111خواهیم داشت:
()1

])EU ( )   exp[ (    / 2
2

پس از به حداکثر رساندن مطلوبیت انتظاری سود ،حداکثر رساندن عبارت داخل پرانتکز در معادلکهٔ ( )1بکرای رسکیدن بکه
هدف تصمیمگیرنده الز است یعنی:

V     / 2
2

()6

با توجه به مفروضات صریح و روشن در مورد شکل تابع مطلوبیت که ذکر گردید و بنا بر معادله ( )6مکیتکوان بیکان نمکود
که هدف تصمیمگیرنده ،حداکثر سازی یک تابع است که با سطح سود انتظاری رابطکهٔ مثبکت و بکا واریکانس سکود رابطکهٔ
منفی دارد .ارزش سود انتظاری عبارت است از:
()7

] E[ N ]  E[ SY  WN  RK
]  E[ Sf ( K , N )  WN  RK
 Sf ( K , N )  WN  RK

که  Sمتلیر تصادفی که دارای توزیع )  N ( S ,  S2است .بنابراین معادله  1میتوان بیان نمود که واریانس سکود تکابعی از
واریانس نرخ ارز است و درنتیجه کوواریانسها صفر هبتند.
()1

 2  E[   ]2  f 2 s2

برای به دست آوردن تابع هدف بنگاه سمت راست معادالت  7و  1را در معادله  6جایگزین کرده لذا خواهیم داشت:
()3

 s2
S2

V  S f  WN  RK   f

با حداکثرسازی  Vنببت به نیروی کار شاغل و با در نظر گرفتن سرمایه اابت ،خواهیم داشت:
()11

V
 S f N  W  f f N  s2  
N

با مرتاسازی معادله باال میتوان به معادله دستمزد واقعی بهصورت زیر دستیافت:
()11

 s2 
W 
 fN
 1  f
S 
S 2

 /00ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بر میزان اشتغال بخش صنعت در ایران (رهیافت خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی غیرخطی)

 s2
در معادله ()11
S2
داشت . W / S   :بر اسا

    fتعریفشده است .درصورتیکه مقادیر متلیرهای تعیکینکننکدهٔ    1باشکد ،خکواهیم
شرط تعادلی اشتلاب که توسط معادله ( ،)6مطرح گردید میتوان بیان نمکود ککه اگکر واریکانس

نرخ ارز صفر باشد ) ( s2  یا اگکر تصکمیمگیرنکده دارای ریبکک صکفر باشکد ) ، (  دسکتمزد واقعکی غیکر تصکادفی
استاندارد برابر تولید نهایی نیروی کار است .شرط تعادلی اشتلاب که توسط معادله ( )11مطکرح گردیکد ،در نمکودار ( )1نشکان
دادهشده است .خط  AAبیانگر تولید نهایی نیروی کار (  ،) f Nمرتبط با موجودی سرمایه اسکت .خکط  BBبیکانگر تقاضکای

تعدیلشده نیروی کار است که عامل تعدیل معادب  1  است .مقدار تعادلی تقاضای نیروی کار  N1اسکت ککه از تقکاطع
 BBو دستمزد واقعی انتظاری تعیین میشود.2
نمودار  .2اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال

منبع :امامی و ملکی 33 :1939

نمودار ( ،)1نوز خاصی از نتایج عمومی بهشرط ریبک گریز بودن تصمیمگیرنده را نشکان مکیدهکد ککه در آن بکهواسکطه
کاهش مطلوبیت نهایی ،بنگاه زمانی که قیمت کاال و خدمات غیرقابلپیشبینی است در مقایبه بکا وضکعیتی ککه در آن قیمکت
قابل پیشبینی است در یک سطح پایینتر از بازده ،کاالها و خدمات را تولید و عوامل کمتری استخدا میکند .قبل از تحقکق
واقعی قیمت کاال و خدمات ،بنگاه باید تصمیمات الز در مورد مقدار تولید و استخدا را اخذ کند .در وضعیت تعکادب بنگکاه
زمانی که قیمت انتظاری بهطور متوسط بیش از هزینه نهایی تولید است ،کاال و خدمات تولید میشود .این وضعیت در نمکودار
باال بهعنوان تولید نهایی نیروی کار بیش از دستمزد واقعی انتظاری نشان دادهشده که داللکت بکر ایکن دارد ککه نکرخ ارز مکورد
انتظار (  ،) Sبیش از هزینه نهایی نیروی کار است .تولید یک بنگکاه ریبکک گریکز در شکرایط نکا اطمینکانی ،کمتکر از شکرایط
اطمینان قیمتی است؛ زیرا با کاهش تولید نوسانات سود بنگاه کاهش مییابد .یک بنگاه ریبک گریکز ککه از ابتکدا بکا شکرایط
اطمینان قیمتی مواجه است را در نظر بگیریم که در شرایط برابری تولید با هزینه نهایی قیمت تعیین میشود .اگر قیمت کنکونی
متلیر ولی قیمت و سود انتظاری اابت باشد ،در این صورت بنگاه دیگر نمیتواند برای مدت طوالنی در تعادب باشد؛ مطلوبیت
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مورد انتظار کاهش خواهد یافت زیرا مطلوبیت سود مازاد نببت به مطلوبیت ازدسترفتهٔ یک واحکد تولیکد در همکان مقکدار
سود کمتر است .با توجه به معادله  1میتوان بیان نمود بهطور متوسط از دست دادن مطلوبیت انتظکاری ،سکطح تولیکد بنگکاه را
کاهش میدهد زیرا این عمل مبتقیماً نوسانات سود را کاهش میدهد و درنتیجه افزایش مطلوبیت انتظاری از سکود نبکبت بکه
شرایطی که تولید در سطح باالیی قرار دارد با یک قیمت مطمئن (اابکت) در ارتبکاط اسکت .اکنکون مکیخکواهیم شکرایطی ککه
نوسانات نرخ ارز افزایش مییابد را بررسی کنیم ،یعنی زمانی که نوسانات نرخ ارز زیاد است .در این حالکت فکر ض مکیشکود
که بنگاه موجودی سرمایه و نیروی کار را نببت به تلییرات نرخ ارز تعدیل میکند .شرط مرتبه اوب برای بهکارگیری سکرمایه
همانند معادله ( )11است و لذا خواهیم داشت:
()12

V
 S f K  R  f f K  s2  
K

شرط تعادب برای بهکارگیری سرمایه عبارت است از:
()19

 s2 
R 
 fK
 1  f
S 
S 2

اگر تابع تولید همگن از درجهیک باشد ،با فرض اابت بودن قیمت عوامل ،بنگاه به همان نببت موجودی سرمایه و نیکروی
کار بکار میگیرد و تولید نهایی  f N , f Kبدون تلییر نببت به موجودی سرمایه به نیروی ککار خواهنکد بکود .درنتیجکه بکرای
توابع تولید همگن از درجهیک f N , f K ،اابت خواهند بود؛ زیرا تنها دو متلیر قابلتلییکر در معادلکه  11و  ،19تولیکد (  ) fو
نوسانات نرخ ارز (  )  s2هبتند .چنین برمیآید که افزایش نوسانات نرخ ارز تولید را ککاهش مکیدهکد .افکزایش در نوسکانات
نرخ ارز بر تولید نهایی تولید کار و تقاضای تعدیلشده نیروی کار اار میگذارد ،هر دو به سمت چپ و پائین منتقل میشوند،
اولی به دلیل کاهش موجودی سرمایه و دومی به دلیل استدالب بیانشده در پاراگراف باال است .تعادب جدیکد دسکتمزد واقعکی
بدون تلییر و تولید نهایی نیروی کار ،کاهش اشتلاب نیروی کار (  ) N 2را بیان مکی کنکد ،ایکن ااکر یکک نمونکه خاصکی از تکأایر
افزایش نهایی در نااطمینانی را بیان میدارد .روش باترا و یوال ( )1370بیان میکند که تحت فرضکیه ککاهش ریبکک گریکزی
مطلق ،افزایش نوسانات منجر به کاهش تولید و عوامل تقاضا میشود (امامی و ملکی.)1939 ،
پیشینه تحقیق
مطالعات خارجی

آبیوال 9و همکاران ( )2121در مطالعهای به بررسی اار شوکهای کوتاه مدت و بلندمدت نکرخ ارز بکر عملککرد تولیکد در
کشور نیجریه با استفاده ازالگوی تصحیح خطا و روش همجمعی جوهانبن -جوسیلیو

پرداختهاند .با توجه به اینککه اشکتلاب

و ستانده به عنوان نماینده ای برای عملکرد بخش تولید استفاده میشود ،یافته ها نشان میدهد که تلییرات درنرخ ارز نبکبت بکه
تولید و اشتلاب در کوتاه مدت و بلند مدت نببتاً کشش پذیر است .با این حاب  ،تلییرات نرخ ارز تأایر نکاچیزی بکر اشکتلاب در
کوتاه مدت دارد .تجزیه واریانس از SVARنشان میدهد که شوک خطکای پکیش بینکی شکده نکرخ ارز بکر اسکتخدا بیشکتر از
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ستانده است .نهایتاً  ،نتیجه تابع برآورد شده با روش شبیه سازی مونت ککارلو یکک انحکراف اسکتاندارد از شکوک ارز را نشکان
میدهد که بر اشتلاب تأایر منفی میگذارد .همچنین افزایش نرخ ارز در کشور نیجریه به افزایش تولیکد و اشکتلاب منجکر نشکده
است که این امر ممکن است بدلیل دخالت عوامل متعددی مثل فشار تورمی ناشی از هزینه و رقابت نامطلوب باشد.
آفوالبی )2121( 0در مطالعهای به بررسی نوسانات نکرخ ارز بکر متلیرهکای عملککردی در اقتصکاد نیجریکه پرداختکه اسکت .
ساختار اقتصاد نیجریه در طوب سالها تلییر چشمگیری داشته است .اقتصاد به پنج بخش متقابل طبقه بندی میشود .کشکاورزی ،
صنعت  ،ساختمان  ،تجارت و خدمات .برخی از این بخش ها در مقاطع مختلف زمانی به تولیکد ملکی و درآمکد دولکت کمکک
کردهاند .رکیمهای مختلف نرخ ارز که در کشور اجرا میشود درجات متفاوتی بر عملکرد بخشهای اقتصکادی داشکته اسکت.
ببته به مؤلفه ارز خارجی نهاده های وارد شده به بخش های مختلف و پتانبیل درآمکد صکادراتی هکر بخکش  ،عملککرد بخشکی
حباسیت باالیی نببت به نوسانات نرخ ارز نشان داده است .نوسانات نرخ ارز بر هزینه تولید در بخشهای مختلف اقتصاد تکأایر
میگذارد .بنابراین  ،نرخ ارز از جمله مهمترین شاخصهای کالن اقتصادی است که مورد توجه  ،تجزیه و تحلیل و دسکتکاری
دولت قرار گرفته است ،زیرا در سطح تجارت یک کشور  ،که بکرای هکر اقتصکاد بکازار آزاد در جهکان حیکاتی اسکت  ،نقشکی
اساسی دارد.
امانوئل 1و همکاران ( )2113دراین مطالعه به بررسی تأایر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهکای تولیکدی در غنکا بکرای
دوره  1331تا  2111میپردازند .در این مطالعه ازرویکرد آزمون مرزی برای همگرایی در چکارچوب وقفکه هکای توزیکع شکده
خودگردان مدب استفاده میکند .نتایج تحقیق نشان میدهد که نرخ ارز و نرخ سیاستهای پکولی رابطکه منفکی و معنکاداری بکا
عملکرد بنگاه تولیدی دارد.همچنین مشخص شد که تور  ،تجارت آزاد و سرمایه گکذاری ،رابطکه مثبکت معنکادار بکا عملککرد
بنگاههای تولیدی در غنا دارد .با توجه به رابطه منفی و معنادار نرخ ارز و عملکرد بنگاههای تولیدی  ،توصکیه مکیشکود ککه بکا
مشارکت دولتی و خصوصی با مدیریت مؤار نوسان نرخ ارز رسید و همچنین بنگاهها ازکاالهای سرمایهای محلی بکرای تولیکد
خود در مواجه با کاهش نرخ ارز استفاده کنند .عالوه بر این ،این مطالعه به مقامات پولی ککاهش نکرخ بهکره را بکرای افکزایش
سرمایهگذاری توصیه میکند که این امر عملکرد شرکتهای تولیدی را افزایش خواهد داد.
مالیک 6و همکاران ( )2111در مطالعهای با استفاده از رهیافت  7BEERبه بررسی تأایر انحراف نرخ واقعی ارز بر عملککرد
بخش تولید در سنگاب طی دوره ( )1311-2111پرداختهاند .آنها معادالتی را تخمین زدندکه تلییرات محصوالت تولیکدی را
با استفاده از شاخص ارزش افزوده بخش تولید به ازای هر کارمند بهعنوان متلیرهای سمت چکپ معادلکه بکا اسکتفاده از روش
ARDLبا وقفه توضیح میدهند .نتیجه این پژوهش نشان داد که کاهش کمتر از ارزش یا افزایش بیشتر از ارزش تأایر منفی بکر
میزان کارایی داشته که این تأایر خطی بنظر میرسد.
فاریا لدسما )2110( 1به بررسی تأایر نرخ واقعی ارز بر اشتلاب برای دو کشور انگلبتان و ایاالتمتحده پرداختند .نتایج این
تحقیق که با استفاده از آزمونهای پایداری صورت گرفته است نشان میدهد که افزایش نرخ ارز واقعی تأایر منفی بکزرگ بکر
اشتلاب آمریکا میگذارد اما برای انگلبتان چنین نیبت.
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کیم )2119( 3به بررسی رابطه میان نرخ ارز و اشتلاب بهوسیله دادههکای  21صکنعت در کشکور درحکابتوسکعه ککره جنکوبی
پرداخته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که بهطورکلی ،اشتلاب در کشور کره جنوبی به شکوکهکای نکرخ ارز واککنش مثبتکی
نشان میدهد تما صنایع با تراز صادراتی باال و نببت نهاده وارداتی پایین ،در اشتلاب به شوکهای ناشی از نوسان نکرخ ارز از
خود واکنش مثبت نشان میدهند .درحالیکه اکثر صنایع با تراز صادراتی متوسط یا رو به پایین ،واکنشی منفکی در اشکتلاب بکه
شوکهای ناشی از نوسان نرخ ارز از خود نشان میدهند .همانطور که انتظار میرفت واکنش اشکتلاب در کشکور ککره نبکبت
به واکنش اشتلاب در کشور آمریکا به شوکهای ناشی از تلییرات نرخ ارز ،بیشتر است.
مطالعات داخلی

عبگری ( )1933با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی و تخمینزننده حداقل مربعات تعمیمیافته به تجزیه و تحلیل عوامل
مؤار بر اشتلاب در صنایع کارخانهای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی  ISICدارای  11نفکر ککار ککن و بیشکتر در طکی دوره
 1971-1930پرداخته است .متوسط سهم اشتلاب صنایع کارخانهای 22گانه دارای  11نفر کارکن و بیشکتر نیکز نشکان مکیدهکد
بخش های صنایع مواد غذایی و آشکامیدنی ،تولیکد سکایر محصکوالت ککانی غیرفلکزی ،تولیکد منبکوجات ،تولیکد وسکایل نقلیکه
موتوری و تریلر و نیم تریلر ،تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصکوالت شکیمیایی دارای بیشکترین سکهم در اشکتلاب
هبتند .کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانکهای 22گانکه دارای  11نفکر ککارکن و بیشکتر نبکبت بکه دسکتمزد ،-1/22
کشش تقاضای نیروی کار نببت به تولید برابر از 1 /11و کشش تقاضای نیروی کار نببت به موجودی سرمایه  1/12است.
زروکی و همکاران ( )1931در مطالعهای به بررسی تحلیل تأایر نامتقارن نرخ ارز بر اشتلاب در ایران با تأکید بر بخشهکای
اقتصادی پرداختهاند .نتیجه ایکن تحقیکق بیکانگر آن بکود ککه بکا توجکه بکه سکاختار رکیکم نکرخ ارز در ایکران و واببکتگی آن بکه
درآمدهای نفتی در دهه های اخیر ،پیش بینی میشود که تلییرات نرخ ارز را میتوان نتیجه تلییرات عمده قیمت نفکت دانبکت.
در این راستا ،افزایش و کاهش نرخ ارز میتواند با تأایرگذاری بر میکزان سکودآوری آن هکا ،بکر میکزان اشکتلاب بنگکاه هکا تکأایر
بگذارد و البته این نوز نفوذ میتواند نامتقارن باشد .بر این اسا  ،مطالعه حاضر به بررسی تأایر غیرخطی نرخ ارز بر اشکتلاب در
ایران در چارچوب یک مدب پایه و  1مدب بخش (کشکاورزی ،خکدمات؛ معکدن؛ آب ،بکر و گکاز؛ بخکش تولیکد و سکاخت)
پرداختککه اسککت .بککرای ایککن منظککور از یککک رویکککرد تککأخیر توزی کعشککده غیرخطککی و دادههککای سککاالنه در دوره 2117-1361
استفاده شده است .نتایج مدب پایه نشان میدهد که افزایش نرخ ارز تأایر معنا داری بر کل اشکتلاب نکدارد ،امکا ککاهش نکرخ ارز
تأایر معکو

بر کل اشتلاب دارد .به طور مشابه ،برآورد مدب برای پنج بخش نشان میدهد که افزایش نرخ ارز تأایر معنکا داری

بر اشتلاب این بخش ها ندارد .با ایکن حکاب ،ااکر ککاهش نکرخ ارز بکر اشکتلاب در خکدمات ،معکادن ،آب ،بکر و گکاز؛ تولیکد؛ و
بخشهای ساختمانی معکو

شده است .ازاینرو ،بهطور خالصه ،برای چهار بخش ازجمله معدن ،آب ،بر و گکاز ،تولیکد و

ساختوساز (جزئی) ،نرخ ارز تأایر نامتقارن بر اشتلاب در اقتصاد ایران داشته است.
ایزدخواستی و دزفولی ( )1931با بهرهگیری از روش خودرگرسیونی با وقفههای تکوزیعی بکه ااکر تالطکمهکای نکرخ ارز بکر
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایران با در نظر گرفتن اار تحریمهای یکجانبه و چندجانبکه طکی سکابهکای 1907-1931
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پرداخته و به این نتیجه میرسند تحریمهای ایجاد شده از طریق تالطمهای نکرخ ارز ااکر منفکی و معنکادار و نکرخ رشکد انباشکت
سرمایه ،نرخ رشد نیروی کار و تبهیالت اعطایی بانکی تأایر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن داشتهاند.
صمصامی و اردیزی ( )1931با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاورهای تعمیمیافته ااکر افکزایش نکرخ
ارز بر تقاضای نیروی کار را در  29گروه کارگاههای صنعتی ده نفر ککارگر و بیشکتر بکا ککد  ISICدو رقمکی طکی سکابهکای
 1973تا  1939بررسی نموده و نتیجهگیری میکنند که اار خالص افزایش نرخ ارز بر اشتلاب کارگاههای صنعتی منفکی و قابکل
توجه است که حاکی از واببتگی شدید فرآیند تولید کارگاههای صنعتی به نهادههای خارجی است.
ختائی و غربالی مقد ( )1937به بررسی رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران بکا روش ARDL

در دوره  1913-1936پرداختند .بر اسا

این تحقیق ،برخالف ببیاری از نظرهای مطرحشده در مورد اقتصاد ایران ،میان نرخ

ارز حقیقی و تولیدات کشور رابطه منفی ولی ضعیف برقرار است؛ بهطوریکه بکا ککاهش ارزش خکارجی پکوب ملکی (افکزایش
نرخ ارز حقیقی) تولیدات کشور افزایش نشان نمیدهد به همین ترتیا ،افزایش نرخ ارز رسمی نیکز تکأایر چنکدانی در افکزایش
تولیدات ندارد توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس نیز بکرای بررسکی چگکونگی تلییکرات تولیکد ناخکالص داخلکی کشکور
موردتوجه قرار گرفت که نتیجهگیری قبلی را تأیید نمود.
ابراهیمی و همکاران ( )1937با استفاده از رهیافت همجمعی جوهانبن -جوسیلیو

به بررسی تأایر نوسکانات نکرخ واقعکی

ارز بر تولید بخش صنعت کشور پرداخته و به این نتیجه میرسند افزایش نرخ رشد ارز و نوسانات آن منجکر بکه ککاهش سکطح
تولید در بخش صنعت ایران شده و موجا افزایش تعداد دفعات قیمتگذاری بنگاهها خواهد شد.
قطمیری و شرافتیان جهرمی ( ،)1936به مقایبه تأایر تلییرات نکرخ ارز بکر تولیکد در کشکورهای درحکابتوسکعه منتخکا بکا
نظا های ارزی مختلف ،با دادههکای تکابلویی در سکابهکای  1930-1911پرداختکهانکد .آنهکا بکا اسکتفاده از آزمکون ایبکتایی و
همجمعی نتیجه گرفتهاند که وجود ارتباط بلندمدت بین تلییکرات نکرخ ارز و نوسکانات تولیکد در هکر گکروه از کشکورها تأییکد
میشود .این برآوردها اار مثبت کاهش ارزش پوب بر تولید را تأیید میکند اما در کشورهای دارای نظا نرخ ارز واقعی شناور
رابطهٔ بین نرخ ارز واقعی و سطح تولید ازلحاظ آماری معنادار نبوده است.
جمعبندی مطالعات انجا شده به ویژه مطالعکات داخلکی بیکانگر ایکن اسکت تکا کنکون بکا بهکرهگیکری از رهیافکت غیرخطکی
 NARDLبه بررسی تأایر نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتلاب بخش صنعت ایران پرداختکه نشکده و از ایکن
حیث دارای نوآوری در عنوان ،روش و نیز مدبسازی تجربی تحقیق است.
تصریح الگو و معرفی متغیرها
در مطالعه حاضر با پیروی از مطالعات شین 11و همککاران ( ،)2110زروککی و همککاران ( )1931و کانکدیل 11و همککاران
( )2111به ارزیابی اارات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صنعت بر میزان اشتلاب فعالیتهای صنعتی ایران بکرای
دوره زمانی  1961-1931و با بهکارگیری مکدب غیرخطکی ( )NARDLپرداختکه مکیشکود .روش  NARDLنیکز هماننکد روش
 ،ARDLنببت به سایر روشهای آزمون همانباشتگی مزیتهایی دارد .نخبت این که میتکوان ایکن آزمکون را صکرفنظکر از
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این که متلیرهای مکدب ککامالً ) I(0و ) I(1یکا ترکیبکی از هکر دو باشکند ،بکه ککار بکرد .دو ایکن ککه ،ایکن روش پویکاییهکای
کوتاهمدت را در بخش تصحیح خطا وارد نمیکند دومین مزیت آن است که این روش را میتوان با تعداد مشکاهدات انکدک
نیز به کار برد(ناریان و ناریان .) 2110 ،در نهایت این که اسکتفاده از ایکن روش حتکی زمکانی ککه متلیرهکای توضکیحی درونزا
هبتند ،ممکن است (آال و کوازی.)2119 ،12
فر عمومی الگوی  ARDLبه صورت زیر تعریف میشود:
()10

𝑡𝑢 φ(𝐿) = 𝑎0 + 𝑎1 𝑤𝑡 + 𝛽ˊ (𝐿)𝑥𝑖𝑡 +

که
()11

𝑖𝐿 𝑖𝜑

()16

𝑗𝐿 𝑗𝛽𝜑

∞

∑ φ(𝐿) = 1 −

𝑖=1

∞

∑ β(𝐿) = 1 −

𝑗=1

که در آن  Lعملگر وقفه است ) 𝑡𝑤( بردار متلیرهای قطعی مانند عرض از مبدأ ،متلیرهای مجازی ،روندهای زمکانی و یکا
سایر متلیرهای برونزاست 𝑥𝑖𝑡 ،متلیر موردنظر در زمان  tو در مقطع  iو 𝑡𝑢 متلیر خطاست.
روش  ARDLنامتقارن یک تکنیک جدید برای تشخیص روابط غیرخطی و نامتقارن متلیرهکای اقتصکادی در بلندمکدت و
کوتاه مدت است .هنگامی که اارات افزایش و یا کاهش به یک اندازه نباشند و به عبکارت دیگکر در صکورت مواجکه شکدن بکا
اارات نامتقارن در افزایش و کاهش متلیرها ،باید از الگوی معرفی شده توسط شکین اسکتفاده شکود .در حقیقکت ،در ایکن الگکو

متلیر توضیحی 𝑡𝑥 به دو متلیر مثبت (  ) ∆𝑥𝑡−و (  )∆𝑥𝑡+تجزیه میشود ،که به صورت زیر تعریف میگردند:
()17

𝑡

𝑡

)max(∆𝑥𝑗∙ 0

∑ = ∆𝑥𝑗+

∑ = 𝑥𝑡+

)min(∆𝑥𝑗∙ 0

∑ = ∆𝑥𝑗−

∑ = 𝑥𝑡−

𝑗=1
𝑡

𝑗=1

𝑗−1
𝑡
𝑗−1

برای توصیف روابط نامتقارن بلندمدت و کوتاهمدت در یک الگوی  ARDLاستاندارد به فر عمومی الگوهای NARDL

به صورت زیر نوشته میشود:
()11

+
−
∆= 𝑢 + 𝜌𝑦 𝑦𝑡−1 + 𝜌𝑥+ 𝑥𝑡−1
+ 𝜌𝑥− 𝑥𝑡−1
+ ∑𝑟𝑖=1 𝛼𝑖 ∆𝛾𝑡−𝑖 +
+
𝑖( 𝛽𝑖+ ∆𝑥𝑡−
+ 𝛽𝑖− ∆−
𝑡𝜀 𝑡−𝑖 ) +

𝑠

𝑖=0

∑
+

باالنویس ( )+و ( )-در معادله دو منجر به تفکیک اارات در دو گروه خواهد شد .رابطه بلندمدت نامتقارن توسکط 𝜌 و

 𝜌−به دست میآید و روابط کوتاهمدت نامتقارن توسط  𝛽 +و  𝛽 −به دست میآیند.

تصریح دو در صورتی با رابطه بلندمدت در تصریح اوب مباوی خواهکد بکود ککه فکرض صکفر بلندمکدت و کوتکاهمکدت
متقارن رد نگردد .عد رد هر کدا از روابط بلندمدت یکا کوتکاهمکدت متقکارن ،منجکر بکه وجکود رابطکه هکمجمعکی بلندمکدت
 NARDLدر مدب  11و همچنین رابطه کوتاهمدت  NARDLبه صورت رابطه زیر خواهد شد .که عبارتنداز:
()13

𝑠
∆𝛾𝑡 = u + 𝜌𝛾 𝛾𝑡−1 + 𝜌𝑥 𝑥𝑡−1 + ∑𝑟𝑖=1 𝛼𝑖 ∆𝛾𝑡−𝑖 + ∑𝑖=0
+
−
𝑖(𝛽𝑖+ ∆𝑥𝑡−
𝑡𝜀 ) +
𝑖+ 𝛽𝑖− ∆𝑥𝑡−
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+
−
∆𝛾𝑡 = u + 𝜌𝛾 𝛾𝑡−1 + 𝜌𝑥+ 𝑥𝑡−1
+ 𝜌𝑥− 𝑥𝑡−1
+ ∑𝑟𝑖=1 𝛼𝑖 ∆𝛾𝑡−𝑖 +
𝑠
∑𝑖=0
𝑡𝜀 𝛽𝑖 ∆𝑥𝑡−𝑖 +

()21

شایان ذکر است اطالعکات مربکوط بکه متلیرهکای نکرخ ارز اسکمی بکازار آزاد (دالر بکر حبکا ریکاب) ،دسکتمزد حقیقکی و
ارزشافزوده به قیمت اابت از دادههای سری زمانی بانک مرکزی و دادههای آماری پایگاه مرکز آمکار ایکران اسکتخران شکده
است؛ بنابراین ،الگوی تجربی تحقیق در بلندمدت به صورت زیر تصریح میشود:
𝑡𝜀 𝐿𝑛𝐿𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝑅𝐸𝑅𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑉𝐴𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑅𝑊𝐴𝐺𝐸 + 𝛽4 𝐷𝑡 +

()21

با در نظر گرفتن ارتباط بین الگوی بلندمدت با کوتاهمدت در قالا الگوی تصحیح خطا و نیز تجزیکه متلیکر لگکاریتم نکرخ
واقعکی ارز  LnRERو متلیکر مجکازی تحکریم ( ،)Dبکه دو بخکش مجمکوز جزئکی تلییکرات مثبکت نکرخ ارز واقعکی= POSE
 ،∑tj=1 ∆LnRER+تلییککرات مثبککت ارزشافککزوده  POSS = ∑tj=1 ∆𝐿𝑛 𝑉𝐴+و تلییککرات منفککی نککرخ ارز واقعککی = NEGE

 ،∑tj=1 ∆LnRER−تلییرات منفی ارزشافزوده  NEGS = ∑tj=1 ∆𝐿𝑛𝑉𝐴−میتوان الگکوی تصکحیح خطکا 19را بکرای ارتبکاط
بین معادله تعادلی بلندمدت و کوتاهمدت به صورت زیر تبیین نمود:
𝑛3

𝑛4

𝑛1

𝑛2

∆𝐿𝑛𝐿𝑡 = μ + ∑ β𝑖 ∆LnVA t−i + ∑ β1,𝑖 ∆LnRER t−i + ∑ β2,𝑖 ∆Dit + ∑ β3,𝑖 ∆LnPOSEt−i
𝑖=1

()22

𝑛7

𝑖=1

𝑛6

𝑖=1

𝑛5

𝑖=1

+ ∑ β4,𝑖 ∆LnNEGEt−i + ∑ β5,𝑖 ∆LnPOSSt−i + ∑ β6,𝑖 ∆LnNEGSt−i
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1
𝑛8

𝑡𝜀 + ∑ β6,𝑖 ∆LnRWAGEt−i
𝑖=1

که در آن:
 :LLلگاریتم میزان اشتلاب
 : LVAلگاریتم ارزشافزوده به قیمت اابت
 :LRERلگاریتم نرخ واقعی ارز (حاصلضرب نرخ ارز اسمی بکازار آزاد یکا غیررسکمی در نبکبت شکاخص بهکای تولیدکننکده
آمریکا به شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ایران به قیمت ساب پایه )1931
 :POSEتلییرات مثبت نرخ ارز واقعی
 :NEGEتلییرات منفی نرخ ارز واقعی
 :POSSتلییرات مثبت ارزشافزوده
 :NEGSتلییرات منفی ارزشافزوده
 :LRWAGEلگاریتم دستمزد حقیقی
 :Dتحریمهای اقتصادی (متلیر مجازی برای سابهای  1931-1931برابر با  1و سایر سابها صفر)
 :𝜀 tجمله اختالب
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نتایج تجربی تحقیق
در این قبمت به برآورد مدب و تحلیل یافتههای تحقیق پرداخته میشود .از موارد مهمی که باید قبل از برآورد مدب مکورد
بررسی قرار گیرد ،بررسی پایایی متلیرها است .بررسی فرض پایایی 10بهمنظکور حصکوب اطمینکان از امککان اسکتفاده مکدبهکای
خانواده  ARDLکه فرض اصلی آنها ) I(0و ) I(1بودن تمامی متلیرها است ،ضروری است .لذا؛ ابتکدا بکا اسکتفاده از آزمکون
دیکی فولر تعمیمیافته پایایی متلیرهای تحقیق آزمون شده است .نتایج آزمون در جدوب زیر ارائهشده است:
جدول  .1نتایج آزمون دیکی فولر تعمیمیافته برای بررسی پایایی متغیرهای تحقیق

مقدار آماره t

سطح احتماب

وضعیت پایایی

LL

-2/11

1/19

)I(1

LVA

-2/91

1/16

)I(1

LRER

-1/61

1/09

)I(1

LRWAGE

-1/70

1/12

)I(1

نا متلیر

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج پایایی مبتنی بر آزمون دیکی فولر تعمیمیافته حاکی از آن است که متلیرهای لگاریتم اشتلاب بخش صنعت ،لگکاریتم
ارزشافزوده ،دستمزد حقیقی و نرخ واقعی ارز با یک مرتبه تفاضل گیری پایا شکدهانکد؛ بنکابراین مرتبکه جمعکی متلیرهکا یکک
است .شایانذکر است به دلیل احتماب وجود شکبت ساختاری در رفتار متلیر لگاریتم نرخ واقعکی ارز از آزمکون ریشکه واحکد
زیوت و اندریوز استفادهشده که نتایج داللت بر رد فرضیه صفر و پایایی این متلیر در سطح با لحکاظ تلییکر در عکرض از مبکدأ
دارد .ازاینرو این متلیر با لحاظ شکبت ساختاری پایا در سطح است .11یکی از پیششرطهای مهم در روش خودرگرسکیونی
با وقفههای توزیعی پایایی متلیر واببته در سکطح و پایکایی و ناپایکایی متلیرهکای توضکیحی در سکطح و یکا یکک و یکا دومرتبکه
تفاضلگیری است .از آنجا که در این پژوهش نیز لگکاریتم اشکتلاب بخکش صکنعت بکا یکک مرتبکه تفاضکلگیکری پایکا شکده و
متلیرهای توضیحی لگاریتم نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت ایبتا در سطح و با یک مرتبه تفاضلگیکری پایاشکده
اند ،بنابراین با توجه به مرتبه پایایی صفر و یک متلیرهای مدب میتوان از روش خودرگرسیونی با وقفکههکای تکوزیعی اسکتفاده
نمود .بعد از حصوب اطمینان از مرتبه پایایی صفر و یک متلیرها ،الز است وجود یا عد وجود رابطکه بلندمکدت بکین متلیرهکا
آزمون شود .یکی از آزمونهای آماری مناسا برای این منظور اسکتفاده از آزمکون بانکد یکا کرانکههکا اسکت .نتکایج آزمکون در
جدوب( )2ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون کرانهها برای آزمون وجود یا عدم وجود رابطه همانباشتگی در بلندمدت

منبع :یافتههای تحقیق

مقادیر

حدپایین

حد باال

در سطح %11

2 /2

9/13

درسطح %1

2/16

9/03

در سطح %1

9/23

0/97

آماره F
3/13
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نتایج آزمون نشان میدهد فرضیه صفر مبنی بر عد وجود رابطه بلندمدت در تمامی سکطوح معنکاداری  1 ،1و  11درصکد
رد شده و وجود یک رابطه تعادلی هم انباشتگی 16یا بلندمدت بین متلیرها مورد تأیید قرار مکیگیکرد .در ادامکه نتکایج تخمکین
الگوی پویا در جدوب ( )9گزارششده است .شایانذکر است به دلیل حجم نمونه اندک موردبررسی ( 90ساب) تعیین وقفهها
و مدبها با استفاده از معیارهای اطالعاتی شوارتز بیزین  SBCصورت گرفته است و در نمونههای کوچک این معیار بکه دلیکل
صرفهجوئی در انتخاب وقفه دارای کارایی بیشتری است .الز به ذکر است که الگوی کوتاهمدت تخمینکی NARDL(1, 0,

) 1, 1, 0است.
جدول  .3نتایج تخمین الگوی پویا

متلیرهای توضیحی و عرض از مبدأ

ضریا

مقدار آماره t

ارزش احتماب

C

11/66

91/71

1/111

LLt-1

1/23

11/72

1/111

𝐿𝑅𝐸𝑅 +

1/16

173/37

1/111

𝐿𝑅𝐸𝑅 −

-1/19

-99/11

1/111

𝐿𝑅𝐸𝑅𝑡−1 −

-1/11

-91/62

1/111

𝐿𝑉𝐴+

1/17

07/66

1/111

𝐿𝑉𝐴𝑡−1 +

1/26

91/11

1/111

𝐿𝑉𝐴−

-1/12

-1/11

1/111

LRWAGE

-1/19

-2/11

1/107

D

-1/12

-2/36

1/117

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تخمین الگوی پویا نشان میدهد مقدار وقفه دار مرتبه اوب اشتلاب بخش صنعت تأایر مثبت و معنادار بر اشکتلاب ایکن
بخش در دوره جاری داشته بهطوریکه کشش آن برابر با  1/23است؛ بهعبارتدیگر با افکزایش یککدرصکدی اشکتلاب دوره
گذشته ،میزان اشتلاب در دوره جاری  1/23درصد افزایش مییابد .از سوی دیگر ضریا وقفه دار اشکتلاب بکین صکفر و یکک
بوده که داللت بر همگرایی 17در اشتلاب بخش صنعت دارد .افزایش نرخ واقعی ارز تکأایر مثبکت و معنکادار بکر اشکتلاب بخکش
صنعت داشته بهطوریکه کشش اشتلاب نببت به افزایش نرخ ارز واقعی برابر با  1/16است؛ بنابراین با افزایش یک درصکدی
نرخ واقعی ارز و ابات سایر متلیرهای توضیحی ،اشتلاب بخش صنعت  1/16درصد افزایش مییابد .کشش اشکتلاب نبکبت بکه
کاهش نرخ واقعی ارز در دوره جاری و گذشته به ترتیا برابر با  -1/19و  -1/11و مجموعاً  -1/20بوده که نشان میدهکد بکا
کاهش نرخ واقعی ارز ظرفیت تولید و اشتلاب در این بخش کاهش مییابد که سازگار با مباحکث و چکارچوب نظکری اسکت.
افزایش ارزشافزوده بخش صنعت در دوره جاری و گذشته تأایر مثبت و معنادار بر میزان اشتلاب این بخکش داشکته و برآینکد
این دو اار برابر با  1/99بوده است .از سوی دیگر کاهش ارزشافزوده بخش صنعت تأایر منفکی و معنکادار بکر اشکتلاب بخکش
صنعت داشته و کشش آن برابر با  -1/12است .متلیر دستمزد حقیقی تأایر منفی و معنادار بکر تقاضکای نیکروی ککار داشکته بکه
طوریکه با افزایش یک درصدی آن ،تقاضای کارفرمایان بکرای اسکتخدا و بککارگیری نیکروی ککار بکه میکزان  1/19درصکد
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کاهش مییابد که با مبانی نظری سازگار است .متلیر تحریمهای اقتصادی که بهصورت متلیر مجازی برای سکابهکای -1931
 1931سابهای تشدید تحریمهای اقتصادی برابر با یک و سایر سابها صفر در نظر گرفتهشده است ،تأایر منفکی و معنکادار بکر
میزان اشتلاب بخش صنعت طی دوره زمانی موردمطالعه داشته است .11با توجه به متفاوت بودن ضرایا مربکوط بکه افکزایش و
کاهش نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صنعت بر میزان اشتلاب این بخش ،بهمنظور بررسی عد تقکارن در رفتکار ایکن دو
متلیر از آزمون والد استفادهشده که نتایج بهصورت جدوب زیر است:
جدول  .0نتایج آزمون والد برای بررسی رفتار تقارن یا عدم تقارن در رفتار نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صنعت

نا متلیر

مقدار آماره F

مقدار آماره

2

ارزش احتماب

نرخ واقعی ارز

1/19

26/37

1/111

ارزشافزوده بخش صنعت

0/36

11/16

1/19

منبع :یافتههای تحقیق

بر اسا

نتایج جدوب ( )0میتوان بیان کرد که فرضیه صفر مبنی بر اار تقارن ضرایا مربکوط بکه افکزایش و ککاهش نکرخ

واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صنعت در سطوح معنکاداری  1و  11درصکد رد شکده و لکذا عکد تقکارن در اارگکذاری نکرخ
واقعی ارز و ارزشافزوده بر میزان اشتلاب بخش صنعت مورد تأیید قرار میگیرد .پس از تأیید عد تقکارن در اارگکذاری ایکن
دو متلیر ،الز است به برآورد معادله تعادلی یا بلندمدت پرداخته شود .نتایج تخمین بهصورت جدوب ( )1است.
جدول  .1نتایج رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل

متلیرهای توضیحی و عرض از مبدأ

ضریا

مقدار آماره t

ارزش احتماب

C

11/11

9/79

1/111

𝐿𝑅𝐸𝑅 +

1/11

9/11

1/111

𝐿𝑅𝐸𝑅 −

-1/10

- 2 /7

1/11

𝐿𝑉𝐴+

1/91

1 /3

1/111

𝐿𝑉𝐴−

-1/12

-9/30

1/111

LRWAGE

-1/11

-0/27

1/111

D

-1/10

-1/31

1/16

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تخمین الگوی تعادلی بلندمدت بیانگر این است که کشش میزان اشتلاب نببت به افزایش و کاهش نکرخ واقعکی ارز
به ترتیا  1/11و  -1/10و نببت به افزایش و کاهش ارزشافزوده بخش صنعت  1/91و  -1/12است؛ بنکابراین در بلندمکدت
نیز افزایش نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صنعت تأایر مثبت و ککاهش نکرخ واقعکی ارز و ارزشافکزوده بخکش صکنعت
تأایر منفی و معنادار بر میزان اشتلاب بخش صنعت در بلندمدت دارند که با چارچوب نظری تحقیق نیکز سکازگار اسکت .متلیکر
دستمزد حقیقی نیز در بلندمدت تأایر منفی و معنادار بکر تقاضکای نیکروی ککار از جانکا کارفرمایکان بخکش صکنعت داشکته و
ضریا آن برابر با  -1/11است .تحریمهای اقتصادی نیز در بلندمدت تأایر منفی و معنادار بر اشکتلاب بخکش صکنعت دارنکد و
ضریا آن برابر با  -1/10است .با توجه به وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متلیرهای مدب ،الز است الگوی تصکحیح خطکا
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( )ECMجهت بررسی سرعت تعدیل خطای کوتاهمدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمکدت بکرآورد شکود .نتکایج بکهصکورت
جدوب ( )6است:
جدول  .3نتایج الگوی تصحیح خطا

متلیرهای توضیحی

ضریا

مقدار آماره t

ارزش احتماب

∆𝐿𝑅𝐸𝑅 +

1/16

91/77

1/111

∆𝐿𝑅𝐸𝑅 −

-1/19

-13/29

1/111

∆𝐿𝑉𝐴+

1/17

201/36

1/111

∆𝐿𝑉𝐴−

-1/11

-1/11

1/111

𝐷∆

-1/11

-91/21

1/111

𝐸𝐺𝐴𝑊𝑅𝐿∆

-1/13

-1/01

1/11

ECMt-1

-1/76

-1/96

1/111

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تخمین الگوی تصحیح خطکا نشکان مکیدهکد افکزایش و ککاهش نکرخ واقعکی ارز و ارزشافکزوده بخکش صکنعت در
کوتاهمدت نیز دارای عالمتهای انتظاری بوده و ضریا مقدار وقفه دار جمله اخکتالب برابکر بکا  -1/76اسکت ککه داللکت بکر
سرعت همگرایی باالی الگوی کوتاهمدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت خود دارد؛ بهعبکارتدیگکر در مکدتزمکان 1/9
دوره یا ساب خطای کوتاهمدت تصحیحشده و سرعت تعدیل نببتاً باال است .متلیر دستمزد حقیقی تأایر منفی بر اشتلاب بخش
صنعت در کوتاهمدت داشته اما به لحاظ آماری معنکادار نیبکت .در ادامکه نتکایج ابکات و پایکداری ضکرایا بکرآورد شکده در
بلندمدت بر اسا

آزمون  CUSUMو  CUSUMSQدر نمودار زیر نشان دادهشده است:
نمودار  .2آزمونهای ثبات و پایداری ضرایب در بلندمدت
12
8
4
0
-4
-8

1398

1396

1394

1392

5% Significance

1390

1388
CUSUM

1386

1384

1382

-12
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1.6
1.2
0.8
0.4
0.0

1398

1396

1394

1392

1390

5% Significance

1388

1386

1384

1382

-0.4

CUSUM of Squares
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نتایج آزمونهای ابات و پایداری ضرایا  CUSUMو  CUSUMSQداللت بر عکد رد فرضکیه صکفر مبنکی بکر ابکات و
پایداری ضرایا برآورد شده در بلندمدت داشته و مقدار آماره آزمون کوچکتر از مقدار بحرانکی جکدوب اسکت .در بخکش
پایانی نمودار عد تقارن مربوط به افزایش و کاهش نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صنعت بهصکورت زیکر ترسکیمشکده
است:
نمودار  .3عدم تقارن ضرایب نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صنعت
.3

.2

.1

.0

-.1

-.2

-.3
15

13

11

9

7

)Multiplier for LRER(+
)Multiplier for LRER(-
)Asymmetry Plot (with C.I.

5

3
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نمودار فو بیانگر وضعیت عد تقارن افزایش و کاهش نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صکنعت طکی دوره  11سکاله
را نشان میدهد .بهطوریکه افزایش نرخ واقعی ارز از دوره سه تا پانزدهساله با آهنگ افزایشی کاهنده تکأایر مثبکت بکر میکزان
اشتلاب و با نرخ کاهنده تأایر منفی بر میزان اشتلاب این بخش داشته و به سمت مقدار تعادلی یکا بلندمکدت خکود یعنکی مقکادیر
 1/11و  -1/10متمایل میشوند .برای ارزشافزوده نیز درنهایکت افکزایش و ککاهش آن بکه  1/27و  -1/11در بلندمکدت میکل
میکنند .آزمونهای تشخیص جمالت اختالب مربوط بهتصریح مناسکا فکر تبعکی ،عکد وجکود خودهمببکتگی مرتبکه اوب،
ناهمبانی واریانس و نرماب بودن توزیع جمالت اختالب در جدوب ( )7گزارششده است:
جدول  .7نتایج آزمونهای تشخیص جمالت اختالل

نا آزمون

مقدار آماره آزمون

ارزش احتماب

خودهمببتگی بین جمالت اختالب

1/19

1/20

فر تبعی مدب

1/29

1/26

نرماب بودن جمالت اختالب

1/06

1/73

ناهمبانی واریانس بین جمالت اختالب
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نتایج آزمونهای تشخیص جمالت اختالب و فر تبعی مدب داللت بر عد رد فرضیه صفر برای تمامی آزمونهکا داشکته و
بین جمالت اختالب ناهمبانی واریانس و خودهمببتگی وجود ندارد .همچنکین جمکالت اخکتالب از توزیکع نرمکاب برخکوردار
بوده و فر تبعی تصریحشده نیز مناسا است.
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نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
در مطالعه حاضر به ارزیابی اارات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده بخش صکنعت بکر میکزان اشکتلاب ایکن بخکش در
سابهای  1961-1931پرداختهشده است .نتایج حاصل از برآورد مدب نشان دهنده نامتقکارن بکودن ااکرات نکرخ واقعکی ارز و
اشتلاب در بخش صنعت در کوتاه مدت و بلند مدت بوده همچنین افزایش نرخ واقعی ارز تأایر مثبت و کاهش آن تأایر منفکی
معنادار بر اشتلاب بخش صنعت داشته است .عالوه بر این ،متلیرهای دستمزد حقیقکی و تحکریمهکای اقتصکادی در بلنکد مکدت
دارای اار گذاری منفی و معنادار بر اشتلاب بخش صنعت بوده است  .سرعت تعدیل خطکا نیکز بیکانگر سکرعت همگرایکی بکاال
برای الگوی کوتاه مدت برآورد شده به سمت مقدار تعکادلی و بلنکد مکدت اسکت .نتکایج بدسکت آمکده در خصکوص ااکرات
نامتقارن نرخ ارز بر اشتلاب با نتایج زروکی و همکاران ( )1931همبو و سازگار است از سوی دیگر ااکر تحکریمهکا بکر میکزان
اشتلاب با مطالعه ایزد خواستی و دزفولی ( )1931مطابقت دارد هر چند در این مطالعات اشتلاب بخش صنعت مورد توجه قکرار
نگرفته و اارات نامتقارن نرخ ارز بر اشتلاب ایران و نه بخش صنعت مطالعه شده است .با توجه به نتایج حاصل از ایکن پکژوهش
مبنی بر رفتار عد تقارن متلیرهای نرخ واقعی ارز و ارزشافزوده پیشنهاد میشود سیاستگکذاران اقتصکادی بکا کنتکرب سکطح
عمومی قیمتها و نرخ تور به افزایش نرخ واقعی ارز مبادرت ورزیده و از طریق افزایش ظرفیت تولید در بخکش صکنعت بکه
ارتقای اشتلاب در این بخش کمک نمایند .عالوه بر این ،افزایش ارزشافزوده از طریق کاهش هزینکههکای واسکطهای و افکزایش

ارزش فروش در این بخش میتواند زمینه افزایش اشتلاب و کاهش نرخ بیکاری در این بخش را فراهم نمایکد .از سکوی دیگکر
کنترب نرخ تور میتواند زمینه کاهش هزینههای استخدا کارفرمایان و تولیدکنندگان بخکش صکنعت را فکراهم نمکوده و بکه
افزایش تقاضای نیروی کار و اشتلاب آن کمک کنند.
تقدیر و تشکر
نویبندگان مقاله از دست انکدرکاران محتکر مجله توسعه و سرمایه و داوران گرانمایه که نقطکه نظکرات ارزشکمند جهکت
اصالح و ارتقای کیفیت مقاله ارائه فرمودند؛ تشکر و قدردانی مینمایند.
یادداشتها
 .1آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در تاببتان ساب  1011نشان دهنده نرخ بیکاری  3/6درصد است.
 .2برای بررسی جزئیات بیشتر در این زمینه به مقاله باترا و یوال ( )1370مراجعه نمایید.
3. Abiola
4. Afolabi
5. Emmanuel
6. Malic
7. Behavioral Equilibrium Exchange Rate
8. Faria Ladesma
9.Kim
10. Shin
11. Kandill
12. Alam and Quazy
)13. Error Correction Model (ECM
14. Stationary
15. Stationary at Level with Considering of Structural Break
16. Cointegration
17.Convergence
 .11شایان ذکر است در برآورد الگوی پویا تأایر متلیر تحریمهای اقتصادی فقط به صورت تلییر در عرض از مبدأ در نظر گرفته شده و به دلیل معنیدار نبودن اار
حاصلضرب یا تقاطعی آن در متلیرهای افزایش و کاهش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده نتایج آن در بخش برآورد مدب گزارش نشده است.
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