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 .1مقدمه
بررسي اثر سياستهاي مختلف اقتصادي (پولي ،مالي ،ارزي و تجاري) بر توليد ناخالص داخلي و سایر
متغيرهاي اقتصادي (تجارت ،اشتغال و )...در اقتصاد ایران موضوع طرحهاي تحقيقاتي و مقاالت فراواني
بوده و خواهد بود .این مقاله سعي كرده است تا با روششناسي متفاوت و كارآمد در این راستا گامي
مثبت بردارد.
دوره موردبررسي اثرپذیري متغيرهاي كالن اقتصادي از سياستهاي پولي ،مالي ،ارزي و تجاري در
این مقاله ،سال ( 1333اولين شوك نفتي) تا زمان حاضر است .از زمان آغاز تالشها براي افزایش
صادرات غيرنفتي در سال  1332و برنامهریزي براي رشد و توسعه اقتصادي ،ایران همواره درگير كاهش
ارزش پول و افزایش تورم بوده و متأسفانه اقتصاد نفتي و متكي به واردات در سراسر این دوران مانع
افزایش صادرات غيرنفتي شده است.
لذا در این مقطع ،اقتصاد ایران نياز به یك برنامه منسجم ثبات دارد و این برنامه بدون طراحي یك
مدل كلي براي اقتصاد با جزیيات كافي (بررسي اثرات شوكهاي پولي و مالي و حجم پول و مخارج
دولت) ممكن نيست .هدف این مقاله طراحي این مدل كلي و نشان دادن چگونگي به مخاطره انداختن
توسعه بخش صنعت (و متعاقب آن صادرات صنعتي) توسط سياستهاي نادرست و بيثباتيهاي اقتصاد
كالن است.
 .2مروري بر ادبيات موضوع
هدف این مطالعه تعيين تأثير توسعه صادرات صنعتي بر توليد و اشتغال در بخش صنعت است .در ادبيات
اقتصادي در خصوص تأثير رشد صادرات بر رشد توليد ناخالص داخلي نظریهاي وجود ندارد؛ بنابراین
بيشتر محققان كوشش كردهاند تا با روشهاي تجربي وجود این رابطه را به اثبات رسانند .البته این
روش ،جوابهاي قانعكنندهاي در مورد ارتباط مثبت رشد صادرات با رشد توليد ناخالص داخلي ارائه
نداده است .لذا محققان در قالب مدل كالن اقتصادسنجي به دنبال پاسخگویي در خصوص تأثير
سياستهاي اقتصاد كالن بر صادرات ،واردات ،توليد ،اشتغال ،دستمزد ،سرمایهگذاري ،موجودي سرمایه
و تورم برآمدهاند.
فریبا فهيمیحيایي و نعمت فليحي ( )1342به بررسي اثرات سياستهاي پولي و مالي بر بخش صنعت
پرداختهاند .نتيجه مطالعه آنها نشان ميدهد كه حجم پول و اعتبار تأثير مثبت بر توليد و اشتغال دارد.
این نتایج محل تردید است زیرا نميتوان متغيرهاي واقعي مثل توليد و اشتغال را روي متغيرهاي
سياستي رگرس كرد .زیرا دولت ميتواند با افزایش حجم پول و اعتبارات توليد و اشتغال را تحت تأثير
قرار دهد ،بدون آنكه عالمت این متغيرها قابلشناسایي باشد .این نكته را جاللينائيني و فاطمه نظيفي
( )1341نيز به طریقي خاطر نشان كردهاند كه در الگوهاي نئوكالسيك واردكردن متغيرهایي مثل حجم
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پول و مخارج دولت به عنوان یكي از عوامل تعيينكننده در اقتصاد ،متداول نيست اگرچه در الگوهاي
كينزي و نوكينزي ميتوان چنين كرد.
محسن نظري و فاطمه گوهریان ( )1341متغير اشتغال را بر متغيرهاي سياست پولي براي بخشهاي
صنعت ،كشاورزي و خدمات رگرس كردهاند ،كه در مدلسازي خود از منحني فيليپس بهره بردهاند ولي
مشمول انتقاد پيش گفته نيز هستند.
فليحي و اميني ( )1331نيز اثر سياستهاي پولي بر اشتغال در طرف عرضه و تقاضاي بازار نيروي
كار را بررسي كرده و نتایج آنها در طرف تقاضا نشان ميدهد كه حجم حقيقي پول در بلندمدت بر
اشتغال تأ ثير مثبت دارد و لذا نتيجه گرفتند كه سياست پولي بر توليد اثر مثبت دارد و نشان دادهاند در
طرف عرضه نيز ،پول از طریق افزایش سطح عمومي قيمتها تأثير معناداري بر عرضه نيروي كار داشته
است.
عباسينژاد و شفيعي ( )1348نيز در مطالعه خود به این نتيجه رسيدهاند كه پول در ایران خنثي است.
بررسيها نشان از نتایج متفاوت در كارهاي مختلف دارد به طوري كه مطالعه «نظري و گوهریان» و
«فليحي و اميني» با نتایج مقاله «طاهريفرد و كسمایي» ( )1343كامالً مخالف است .افسانه شفيعي،
برومند و تشكيني ( )1343نيز در مقاله خود رشد توليد ناخالص داخلي را روي رشد درآمدهاي مالياتي،
مخارج مصرفي دولت ،مخارج سرمایهگذاري دولت ،شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي ،نرخ ارز
بازار آزاد رگرس كرده كه مشمول همين انتقاد است.
بررسي مقاالت خارجي نيز از وجود نتایج متناقض حكایت دارد .ران ( )1141رشد درآمد را تابعي از
رشد مخارج دولت در نظر گرفته و كششهاي مخارج دولت نسبت به درآمد و رشد نيروي كار را به
صورت تلفيق دادههاي مقطعي و سري زماني به كار گرفته و نشان ميدهد در كليه موارد اثر دولت بر
رشد اقتصادي مثبت بوده و اثر خارجي اندازه دولت نيز اغلب تأثيري مثبت داشته است .مطالعه دانيل
الندائو ( )1141در مقابل نشان ميدهد هزینههاي مصرفي دولت اثر منفي معناداري بر رشد اقتصادي
دارد و اثر هزینههاي سرمایهاي و توسعهاي دولت بر رشد اقتصاد مثبت ،اما بسيار ضعيف بوده است.
همچنين مطالعه اركين بایرام ( )1111براي  21كشور آفریقایي نشان ميدهد در  11كشور افزایش
مخارج مصرفي دولت اثر معكوس بر رشد اقتصادي داشته و در نُه كشور هيچ اثر معكوس بر رشد
مشاهده نشده و در عوض به آن شتاب بخشيده است .مطالعه استيون لين ( )1112كه دادههاي 12
كشور (شامل  82كشور درحالتوسعه و  21كشور توسعهیافته) را به صورت دادههاي سري زماني و
مقطعي در برميگيرد نشان ميدهد كه تغييرات سهم هزینههاي مصرفي دولت از توليد ناخالص داخلي
در كوتاه مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارد.
رودریك انتقادي بر بسياري از مطالعات دارد كه بر این نكته تأكيد دارد كه راهي براي جداسازي
سياستها براي دستيابي به اهداف و مقاصد خوب و سياستهایي كه با انگيزههاي دیگر اتخاذ ميشوند،
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و عالمت مخارج مولد و غيرمولد در تصریحات دیگر رگرسيون عوض شوند و ممكن است
محقق را به نتایج دیگري سوق دهد .این دست تناقضات در مطالعه داخلي نيز یافت ميشود .براي مثال
مقاله نائيني و نظيفي نشان ميدهد كه تكانههاي مثبت پولي اثر قابلمالحظهاي بر نرخ رشد اقتصادي
ندارد .درحاليكه تكانههاي منفي پولي اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته و این فرضيه كه تكانههاي
منفي و مثبت پولي داراي تأثيرات برابر ولي با عالمت متضاد بر نرخ رشد اقتصادي هستند را رد ميكند.
آنها در مقاله خود ابتدا نرخ رشد نقدینگي را روي نرخ رشد پایه پولي و وقفههاي نرخ رشد نقدینگي
رگرس كرده و پسماند این رگرسيون را به عنوان تكانه پولي فرض و سپس تكانهها را به مثبت و منفي
تقسيم و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت را روي نرخ رشد سرمایهگذاري  ،iنرخ رشد مخرج
دولت  gو تكانههاي مثبت و منفي رگرس كرده و همانجا اشاره ميكنند ورود  iو  gبراي كنترل اثر
عوامل غيرپولي بر فرآیند رشد در الگوهاي نو كالسيك متداول نيست ،ولي در الگوهاي كينزي و
نوكينزي براي توضيح نرخ رشد توليد ،استفاده ميشود .آنها در تابع خود متغيرهاي دیگر نظير رشد
واردات ،رشد صادرات و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي با وقفه را در معادله وارد كرده ولي به دليل بيمعنا
شدن متغيرها آنها را حذف كردهاند .مشخص است در مقاله آنان صادرات و رشد آن نتوانسته نرخ رشد
توليد را توضيح دهد.
شهبازي و نظرپور ( )1313به بررسي تأثير رونق اقتصادي بر نرخ بيكاري در ایران پرداختهاند .آنها
با استفاده از روش خود توضيحي با وقفههاي گسترده و آزمونهاي هم جمعي باند و عليت گرنجر نشان
دادند كه رونق صادراتي در كوتاه مدت و بلندمدت بر نرخ بيكاري تأثير منفي و معنيدار دارد.
جعفريصميمي و همكاران ( )1313در مطالعه خود به ارزیابي اثر تكانههاي پولي و غيرپولي در
اقتصاد ایران از طریق ارائه یك الگوي تعادل عمومي پویاي تصادفي كينزي جدید در شرایط اقتصاد باز
پرداختهاند .در این مطالعه چگونگي واكنش اقتصاد در قبال تكانههاي برونزاي درآمدهاي نفتي،
سياستهاي پولي ،مخارج دولت و تكانههاي فناوري مورد ارزیابي قرار گرفته است .نتایج بهدستآمده
از بررسي توابع واكنش آني در این مطالعه نشان داده است كه در ایران تأثير اولين تكانههاي پولي،
مخارج دولت و درآمد نفت بر توليد غيرنفتي و تورم مثبت بوده اما تكانه فناوري اثر منفي بر تورم و
مثبت بر توليد دارد.
از جدیدترین مطالعات منتشرشده در سطح جهاني در ارتباط با روش معادالت همزمان و دادههاي
پانل ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
مروستي در مطالعه خود با استفاده از روشهاي تك معادلهاي و معادالت همزمان عرضه و تقاضاي
خدمات پزشكي را با استفاده از دادههاي پانل برآورد كرده است .او با استفاده از اثرات ثابت و مدل بدون
اثرات پارامترهاي معادالت همزمان و كششهاي مربوطه را تعيين نموده است .نتایج وي نشان داده
است كه تقاضاي خدمات پزشكي نسبت به درآمد بيكشش است.

سال چهارم -شماره  -13پاييز 151 1531

فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران

ليزین كاي در مطالعه خود با استفاده از مدل معادالت همزمان به بررسي رابطه بين وضعيت سالمت
و نيروي كار پرداخته است .در این مطالعه بهداشت به عنوان یك متغيير درونزا وارد مدل شده است.
نتایج حاصله تأكيد دارد كه سالمت اثر مثبت و معناداري بر مشاركت نيروي كار دارد.
 .3معرفي مدل
مدل این مطالعه یك سيستم معادالت همزمان است .براي طراحي و برآورد مدل از مطالعه بالتاجي
( ،)2114جانستون و دیناردو ( )1113و كونيا ( )2111بهره برده شدهاست .مهمترین معادالت این سيستم
معادله قيمت محصوالت زیربخشهاي صنعتي بر حسب كدهاي  ISICدورقمي (براي هر یك از 1
زیربخش صنعت) و معادله سطح عمومي قيمتهاست كه به وسيله متغير قيمت واقعي كاالهاي صادراتي
زیربخشهاي صنعتي به یكدیگر مرتبط ميشود .در این سيستم معادالت نرخ بهره بهطور مستقيم در
معادله صادرات وارد ميشود كه بدان ماهيتي نوكينزي ميدهد.
در مقابل معادالت قيمت زیربخشهاي صنعت كه تابع عرضه صادرات را مدلسازي ميكند ،تابع
تقاضاي صادرات نيز وارد مدل ميشود كه توأم با تابع عرضه صادرات زیر سيستم دو معادلهاي عرضه
و تقاضا صادرات در سيستم معادالت تصریح ميشود .در معادله قيمت كاالي صادراتي امكان واردكردن
حجم پول و بودجه دولت نيز وجود دارد؛ اما نميتوان در تابع تقاضاي صادرات كه متغير وابسته آن حجم
صادرات است این متغيرها (حجم پول و بودجه دولت) را وارد كرد .در هر دو معادله تعداد متغيرهاي
برون زا با یكدیگر مساوي است ولي متغيرها متفاوت از هم هستند .این معادالت به شرح زیر هستند:
k

()1

ln(pexp) = αi + λt +β1 ln(exp) + β2 ln(gdp) + β3 ln( l ) +
R

β4 ln(M/CPI)+ β5 ln(G) + β6 (CPI) + β7 ln(PIM) + β∗it

()2

Ln(exp)=γi+ λt +γ1 ln(pexp) + γ2 dln(wgdpl)+γ3 ln(ere) +
R
γ4 ln(l) + γ5 ln(tfp) + γ6 ln(k) + γ7 (CPI) + γ∗it

()3

Ln(CPI)=δi +δ1 ln(M) + δ2 ln(exp)+  4 ln(valad) +
R
δ5 ( ) +  6 ln(PIM) + δ∗it ),
CPI

كه در این روابط ) (Pexpقيمت صادراتي كاالهاي زیربخشهاي صنعتي )Exp( ،صادرات واقعي
زیربخشها (GDP) ،توليد ناخالص داخلي (K/L) ،موجودي سرمایه سرانه بر حسب هر كارگر،
) (M/Cpiمانده واقعي )G( ،هزینههاي دولت )R( ،نرخ بهره اسمي )CPI( ،شاخص قيمت
مصرفكننده و ( )PIMقيمت واقعي واردات زیربخشهاي صنعتي است .همچنين ) (WGDPLسطح
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) (ereنرخ ارز اسمي (L) ،تعداد نيروي كار صنایع (TFP) ،بهرهوري كل عوامل توليد
هر زیربخش كه از تابع توليد زیر بخشها محاسبهشده و ) (Kموجودي سرمایه هر زیر بخش است .در
معادله سوم )M( ،حجم پول اسمي )exp( ،صادرات زیربخشها و ( )valadارزش افزوده واقعي
زیربخش است )λt ( .جمالت اثر زماني است كه براي تمام معادالت یكي است اما اثرات انفرادي آن
در هر مدل جداگانه برآورد ميشود .اثرات انفرادي در هر معادله در اولين جمله سمت راست قرار داده
ميشود و پارامترهاي ستارهدار نشاندهنده جزء اخالل است.
همانطور كه مشاهده ميشود معادله ( )1معادله عرضه صادرات ،معادله ( )2معادله تقاضاي صادرات
است .هر دو معادالت شامل دو متغيير درونزاي  pexpو  expو به ترتيب  1متغير برونزا متفاوت
هستند كه سيستم را دقيقاً شناسایي ميكنند .معادله ( )3شكل تغييریافته تابع تقاضاي پول كينزي است
كه متغير وابسته آن  CPIاست .الزم به ذكر است معادالت ( )1و ( )2از نظریه بهينهیابي مصرفكننده
و توليدكننده استخراجشده و داراي مباني نظري است .در معادله قيمت صادراتي حجم پول و مصرف
دولتي واقعي نيز واردشده تا اثر سياستهاي پولي و مالي بر صادرات اندازهگيري شود.
متغير پولي دیگر نرخ بهره واقعي است كه در هر دو معادله واردشده تا اثر تغييرات نرخ بهره بر
صادرات موردتوجه قرار گيرد .الزم به ذكر است كه ورود متغير نرخ بهره واقعي در معادله دوم ایرادي
ندارد زیرا مقدار آن درون كل اقتصاد (به واسطه  )CPIتعيين ميشود و متغير سياستي محسوب نميشود.
توجه به این نكته در اینجا ضروري است كه با توجه به روش تخمين نباید نگران ریشه واحد در
متغيرها بود .همچنين مطابق نظر هشيائو در معادالت ساختاري مهم شناسایي و برآورد مدل است و
ایستایي یا همگرایي ) (cointegrationمهم نيست.
چهارمين معادله در سيستم ،تابع تقاضاي واردات است كه بر حسب نظریه بهينهسازي مصرفكننده
استخراج و به صورت تابع معمول واردات است:
()8

M
)
CPI
+ σ4 ln(exp) + σ5 ln(ere) + σ6 ln(pexp) + σ∗it

( ln(IM) = σi + λt + σ1 ln(pim)+σ2 dln(gdp) + σ3 ln

در این معادله مصرف دولتي ) (Gوارد نشده است ،چون جزئي از  GDPكشور است و فقط مانده حقيقي
وارد مدل شده σ1 .كشش قيمتي تقاضاي واردات است و  σ2اثر رشد  GDPبر واردات را اندازه ميگيرد.
 σ4اثر مقدار كاالهاي صادراتي زیربخشهاي صنعتي است كه صرف تأمين واردات ميشودσ5 .كشش
واردات به نرخ ارز و  σ6نيز قيمت كاالهاي رقيب واردات در بازار ایران است.
پنجمين معادله سيستم ،معادله دستمزد واقعي زیربخشهاي صنعتي است كه از تقسيم جبران خدمات
كاركنان بر تعداد نيروي كار به دست ميآید و با  CPIتورم زدایي ميشود:
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ln(wagereal) = θi + λt + θ1 ln(l) + θ2 ln(valad) +
R
θ3 ln(M) + θ4 ( ) + θ∗it
CPI

در این رابطه  θiاثر ثابت و  λtاثر زماني است θ1 .كشش دستمزد نسبت به نيروي كار را ميسنجد و
 θ2كشش دستمزد نسبت ارزش افزوده زیربخشها است .همچنين در این رابطه حجم پول بدون آنكه
بر  CPIتقسيم شود واردشده است ،زیرا اثر مستقيم افزایش حجم پول اسمي بر دستمزد واقعي مهم
است.
معادله بعدي سيستم ،تابع تقاضاي نيروي كار است كه به صورت زیر تصریحشده است:
()1

R
) ( ln(l) = ρi + λt + ρ1 ln(wagereal) + ρ2 ln(valad) + ρ3
CPI
∗+ρ4 ln(CPI) + ρ5 ln(PIM) + ρ6 ln(Pexp) + ρit

این معادله نيز تابع تقاضاي نيروي كار در زیر بخشهاي صنعتي را نشان ميدهد .در این معادله
تقاضاي نيروي كار تابعي از دستمزد حقيقي ،ارزش افزوده زیر بخشها ،نرخ بهره واقعي (قيمت رقيب
 ،Lیعني سرمایهگذاري یا موجودي سرمایه كه اثر جانشيني را نشان ميدهد) ،شاخص  ،CPIقيمت
واردات ) (PIMو قيمت صادرات ) (pexpاست.
تابع تقاضا براي سرمایهگذاري ) (invsrمعادله دیگر این سيستم است كه بهصورت زیر تصریح
ميشود.
()3

R
ln(invsr) = ∅1 i + λt + ∅1 ( ) + ∅2 ln(valad(−1)) + ∅3
CPI
ln(EXP) + ∅4 ln(IM) + ∅5 ln(oilexp) + ∅6 ln(wagereal) + φ∗it

در این رابطه تقاضاي سرمایهگذاري تابعي از نرخ بهره واقعي ميباشد .ارزش افزوده زیر بخشهاي
صنعتي با یك وقفه (كه تقليدي از اصل شتاب است) ،صادرات زیربخشهاي صنعتي ،واردات
زیربخشهاي صنعتي ) ،(Imصادرات نفت ) (oilexpو دستمزد حقيقي كه قيمت عامل رقيب سرمایه
یعني قيمت كاال است .معادله آخر موجودي سرمایه است كه در زیر تصریحشده است:
()4

M
R
) ( ) + φ2 ln(valad) + φ3
CPI
CPI

( ln(k) = φi + λt + φ1 ln
+φ4 ln(wagereal) + φ∗it

در این معادله موجودي سرمایه تابعي از حجم پول ،نرخ بهره حقيقي ،ارزش افزوده زیربخشها و دستمزد
واقعي است كه قيمت رقيب عامل سرمایه ،یعني قيمت كار است.
این روابط سيستم كالن تجارت و توليد زیربخشها را كامل ميكند و اكنون باید ضرایب برآورد
شود .توجه به این نكته ضروري است كه در هر معادله عرض از مبدأهاي متفاوت براي معادالت
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اما اثر زماني براي تمام معادالت یكي فرض شده است .ميتوان این سيستم را به روش
اثر ثابت حداقل مربعات دومرحلهاي ) (FE2SLSیا به روش جزۀ خطاي حداقل مربعات سه مرحلهاي
) (EC3SLSتخمين زد.
حق ،الهيري و مونتيل ( )1111یك مدل اقتصاد كالن را براي كشورهاي درحالتوسعه تنظيم كرده
و با حداقل مربعات تعميمیافته و در روش دومرحلهاي آن را حل كردهاند .آنها در ابتدا بردار پسماندها
را با رگرسيون  2SLSمحاسبه كرده و سپس از این پسماندها براي محاسبه واریانس و كواریانس اجزاي
خطا استفاده ميشود .با برآورد جزء واریانس در ماتریس واریانس -كوواریانس ميتوان جمالت اخالل
را ساخت و با  2SLSتعميمیافته پارامترهاي مدل را بهطور سازگار برآورد كرد.
كورنول ،اشميت و ویهوفسكي ( )1112در مطالعه خود مدل پانل همزمان را با روش 2SLS
اطالعات محدود ( )LMLو روش  3SLSبا اطالعات كامل و حالت اثر ثابت و اثر تصادفي (به نحوي
كه امكان همبسته بودن برخي از متغيرهاي درونزا با اثرات فردي وجود داشت) به كار بردند .در حالت
اثر ثابت آنها فرض كردند متغيرهاي مستقل با اثرات فردي همبستهاند درحاليكه ذكر این نكته الزم
است كه این روشهاي برآورد (برآوردگرها ( )2SLSو ( ))3SLSهنگاميكه هيچكدام از متغيرهاي
برونزا با اثرات فردي همبسته نباشد به تخمين معمولي اثر تصادفي تبدیل ميشوند.
در این مقاله چون تمام زیربخشهاي صنعتي در مدل وارد شدهاند و انتخاب صنایع بهطور تصادفي
نبوده از روش اثر ثابت ( )EC3SLSجزء خطا استفاده ميشود.
 .4دادهها و تخمين مدل
 .4-1دادهها
دادههاي مدل ساختاري (صادرات و واردات) از آمار گمرك ج.ا.ایران استخراجشده و سپس به كدهاي
 ISICدورقمي (براي  1زیر بخش) تبدیلشده است .این زیربخشها عبارت از كد ( 31صنایع مواد
غذایي ،آشاميدنيها و دخانيات) ،كد ( 32صنایع نساجي و پوشاك و چرم) ،كد ( 33صنایع چوب و
محصوالت چوبي) ،كد ( 38صنایع كاغذ ،مقوا ،چاپ و صحافي) ،كد ( 33صنایع شيميایي و پتروشيمي)،
كد ( 31صنایع كاني غيرفلزي) ،كد ( 33صنایع فلزات اساسي) ،كد ( 34صنایع ماشينآالت ،ابزار و
محصوالت ساختهشده) ،كد ( 31صنایع متفرقه) ميباشند .نرخ تعرفه هر زیربخش نيز استخراجشده
است ،اما چون در تابع واردات ،قيمت واردات به عنوان متغير مستقل واردشده از واردكردن نرخ تعرفه
خودداري شده است.
براي دستيابي به سایر آمارها (نرخ بهره ،نرخ ارز ،حجم پول ،مصرف دولتي ،شاخص  CPIو  )...نيز
از سایت بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران استفادهشده است .در ارتباط با  1زیربخش صنعتي نيز
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آمار توليد و سرمایهگذاري ،نيروي كار ،دستمزد ،موجودي سرمایه و ...از آمار سرشماري كارگاههاي
بزرگ صنعتي كشور استفادهشده است كه هر سال توسط مركز آمار ایران منتشر ميشود.
 .4-2تخمين مدل
ابتدا براي انتخاب روش برآورد (روش اثر ثابت یا اثر تصادفي) معادالت بهطور جداگانه برآورد و از آماره
هاسمن استفاده شد كه نشان داد كليه مدلها در حالت اثر ثابت معتبر است .سپس كل سيستم بهصورت
اثر ثابت با الگوریتم  EC3SLSبرآورد شد .نتایج برآورد سيستم در جدول ( )1ذكرشده است.
جدول  :1برآورد حداقل مربعات سه مرحلهاي مدل جز خطا
پارامتر

1333-1311

آماره t

پارامتر

معادله عرضه صادرات
β1 = 0.14

ضریب صادرات

β2 = -22

ضریب ارزش افزوده

β3 = -1.02

ضریب موجودي سرمایه
سرانه

1333-1311
معادله تقاضاي صادرات

2483
*1438

γ1 = −2.25

ضریب قيمت

γ2 =5.99

ضریب  gdpجهاني

-3413

γ3 = 1.64

β4 =0.44

ضریب حجم پول واقعي

β5 = 4.86

ضریب مصرف دولتي

γ5 =0.077

ضریب بهرهوري

β6 = -1.33

ضریب نرخ بهره واقعي

γ6 = −3.57

ضریب سرمایه كل

β7 =0.35

ضریب قيمت واردات

1413
3413
-342
2433

γ4 = 2.65

ضریب نيروي كار

γ7 = 0.83

ضریب عدم تعادل نفت

δ1 = 1.17

ضریب حجم پول واقعي

δ2 = 0.28

ضریب صادرات

R2 = 0.83

آماره t

ضریب نرخ ارز

3441
3444
*1481
-142
2444

R2 =0.80

معادله CPI

-3422
2411

معادله واردات
σ1 = −1.37

ضریب قيمت واردات

3414
148
-1413
-11431
4421

σ2 =0.1

ضریب ارزش افزوده

σ3 = 1.36

ضریب عدم تعادل پولي

σ4 =-0.69

ضریب نرخ ارز

σ5 = 2.28

ضریب حجم پول

-1248
*1432
1448
-342
441

34311

σ6 = 2.11

ضریب عدمتعادلمصرف
دولتي

2413

-348
343

ρ1 = −0.72
ρ2 =0.38

θ3 = 0.67

ضریب حجم پول اسمي

441

ρ3 = −1.18

θ4 = −1.27

ضریب نرخ بهره واقعي

-1413

ρ4 = 0.54

δ3 = −0.42

ضریب ارزش افزوده

δ4 = −0.69

ضریب نرخ بهره واقعي

δ5 = 0.175

ضریب قيمت واردات

δ6 = 0.063

R2 = 0.74
θ1 = −0.41
θ2 = 0.32

معادله دستمزد واقعي
ضریب نيروي كار
ضریب ارزش افزوده

ρ5 = −0.55

R2 = 0.96

ρ6 = 0.084

معادله تقاضاي نيروي كار
ضریب دستمزد واقعي
ضریب ارزش افزوده
ضریب نرخ بهره
اسمي
ضریب cpi
ضریب قيمت واردات
ضریب صادرات واقعي

8431
-843
1432

معادله موجودي سرمایه
ضریب نيروي كار

-348

ضریب ارزش افزوده

343

2

-13413
3414
-341

R = 0.87
∅1 = −1.77
∅2 =0.56

معادله سرمایهگذاري
ضریب نرخ بهره واقعي
ضریب ارزش افزوده با
یك وقفه

-448

θ1 = −0.41

13431

θ2 = 0.32
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1333-1311

آماره t

پارامتر

∅3 = 0.15

ضریب صادرات

343

θ3 = 0.67

∅4 = −0.063

ضریب واردات

-141

θ4 = −1.27

∅6 =-0.058

ضریب صادرات نفت
ضریب دستمزد واقعي

343
-13413

∅5 = 0.38

R2 = 0.89

1333-1311
ضریب حجم پول
اسمي
ضریب نرخ بهره
واقعي

آماره t
441
-1413

R2 =0.95

همانطور كه مشاهده ميشود  β1ضریب صادرات در معادله عرضه صادرات برابر  1/18و مثبت
است اگر این معادله نرمال شود:

⋯ log(pexp1t ) = ⋯ + 0.149 log(EXP1t ) +
1
= ) log(EXP1t
) log(pexp1t
0.149

بنابراین كشش قيمتي عرضه برابر  1/31خواهد شد كه نشان ميدهد عرضه صادرات صنعتي كامالً
با كشش است β2 .ضریب ارزش افزوده در معادله عرضه صادرات است و نشان ميدهد هرچه ارزش
افزوده افزایش یابد ،قيمت كاالهاي صادراتي كاهش ميیابد كه منجر به افزایش صادرات خواهد شد.
 β3مبين كشش قيمت صادرات به نسبت موجودي سرانه سرمایه ،برابر  -1/12است كه بيان ميكند
هر یك درصد افزایش در موجودي سرانه سرمایه ،قيمت صادراتي را  1/12درصد كاهش ميدهد .اما
ضرایب  β5 ،β4و  β6تأثير سياستهاي پولي و مالي را بر قيمت صادرات (یا بهطور كليتر قيمت
كاالهاي صنعتي) بيان ميكنند β4 .كشش قيمت محصوالت صادراتي به حجم پول واقعي است و β5
كشش قيمت محصوالت صادراتي نسبت به مخارج دولت است .این دو كشش به ترتيب برابر  1/88و
 8/41است كه نشان ميدهد با یك درصد افزایش در حجم پول قيمت كاالهاي صنعتي  1/88درصد
باال ميرود كه از صادرات ميكاهد .همين طور اثر مخارج دولتي بدتر است و مبين این نكته است كه
هر یك درصد افزایش در مخارج دولتي قيمت را  8/41درصد افزایش ميدهد ،یعني افزایش مخارج
دولتي باعث كاهش صادرات خواهد شد.
بدین ترتيب اثر این دو سياست در مدل بر ميزان و حجم صادرات مشخص شده است β6 .اثر نرخ
بهره واقعي را بر قيمت صادرات نشان ميدهد .هریك واحد افزایش نرخ بهره واقعي 1/3 ،درصد قيمت
صادرات را كاهش ميدهد كه این كاهش قيمت ميتواند باعث افزایش صادرات شود .كانال تأثيرگذاري
این متغيرها به این شكل است كه افزایش نرخ بهره سبب كاهش سطح عمومي قيمت و كاهش قيمت
كاالهاي صادراتي صنعتي و در پي آن افزایش صادرات خواهد شد .به عالوه باال رفتن مخارج دولت
سبب افزایش جذب داخلي ،افزایش واردات و كاهش صادرات خواهد بود.
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همچنين وقتي حجم پول افزایش ميیابد سطح عمومي قيمتها را افزایش ميدهد كه توأم با آن
قيمت كاالهاي صادراتي افزایش و صادرات كاهش خواهد یافت .سرانجام  β7كشش قيمت كاالهاي
صنعتي وارداتي نسبت به قيمت كاالهاي صنعتي صادراتي است كه  1/33درصد است .یعني هر یك
درصد افزایش قيمت كاالهاي وارداتي صنعتي ،قيمت كاالهاي صنعتي صادراتي را  1/33درصد افزایش
ميدهد .به این ترتيب واردات صنعتي جانشين كاالهاي صنعتي توليد داخل خواهد شد ،یا به عبارت
دیگر محصوالت صادراتي تا حدودي شامل فرآوري و صدور كاالي وارداتي است .بهخصوص كه حجم
عظيمي از صادرات صنعتي ما را كاالهاي شيميایي و پتروشيمي و فلزات اساسي و ماشينآالت تشكيل
ميدهد .قابلتوجه است كه واردكردن حجم پول ،مخارج دولت و نرخ بهره كه هر سه متغيرهاي سياستي
هستند در تابع قيمت صادرات اشكالي ندارد درحاليكه نميتوان حجم پول و مخارج دولت را در معادله
تقاضاي صادرات وارد كرد.
معادله دوم تقاضاي صادرات است و همانطور كه مشاهده ميشود كشش قيمتي تقاضاي صادراتي
برابر  -1/23است كه نشان ميدهد تقاضاي خارجيان به قيمت كاالهاي صادراتي صنعتي چندان حساس
نيست و این موقعيت مناسبي براي صادرات محصوالت فراهم ميكند .ضریب  γ2مبين كشش تقاضاي
صادرات به درآمد جهاني برابر  3/11است .یعني اگر درآمد جهاني  1درصد افزایش یابد ،صادرات 3/11
درصد افزایش ميیابد .ضریب  γ3كشش صادرات به نرخ ارز اسمي را نشان ميدهد كه مثبت و برابر
 1/18است ،یعني هر یك درصد كه نرخ ارز (نرخ دالر به ریال) افزایش یابد ،صادرات  1/18درصد
افزایش ميیابد كه تأثير مثبت و مطلوب نرخ ارز بر صادرات را نشان ميدهد.
 γ4كشش صادرات نسبت به نيروي كار صنایع است كه اثر مثبت  2/13درصدي را نشان ميدهد و
 γ5اثر افزایش بهرهوري كل عوامل توليد بر صادرات را نشان ميدهد كه مثبت و برابر  1/331است.
یعني افزایش بهرهوري به افزایش صادرات كمك ميكند γ6 .كشش موجودي كل سرمایه به صادرات
صنعتي است كه در اینجا منفي و برابر با  -3/33است .این ضریب نشان ميدهد كاالهاي صادراتي
ایران بيشتر كاالهاي كاربر است تا سرمایهبر .البته تأثير منفي موجودي سرانه سرمایه بر قيمت صادرات
باعث افزایش عرضه صادرات ميشود كه به این ترتيب اثر منفي انباشت سرمایه كل بر صادرات را
كاهش ميدهد .سرانجام ضریب  γ7تأثير عدم تعادل صادرات نفت بر صادرات را نشان ميدهد كه
كششي به ميزان  1/143درصد دارد ،یعني وقتي صادرات نفت از روند بلندمدت و تعادلي خود فاصله
ميگيرد ،توليدكنندگان ناچارند صادرات خود را افزایش دهند تا ارز بيشتري براي توليد به دست آید.
معادله سوم مربوط به  CPIاست δ1 .اثر حجم پول بر  CPIیا شاخص قيمت مصرفكننده است
كه برابر  1/13است .یعني هر یك درصد كه حجم پول اسمي افزایش یابد  1/13درصد بر شاخص
قيمتها افزوده ميشود .تأثير صادرات بر شاخص قيمت جزئي و برابر  1/24است یعني هر یك درصد
كه صادرات افزایش ميیابد  CPIفقط  1/24درصد افزایش پيدا ميكند .این نكته نشان ميدهد این
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با افزایش صادرات تورم افزایش خواهد یافت ،چندان وارد نيست و بنابراین سياست ممنوعيت
صادرات سياست صحيحي نخواهد بود δ3 .كشش  CPIبه ارزش افزوده زیربخشهاي صنعتي است.
این ضریب برابر  -1/82است و نشان ميدهد هر یك درصد افزایش ارزش افزوده زیربخشها 1/82
درصد  CPIرا كاهش ميدهد δ4 .اثر نرخ بهره واقعي بر  CPIاست و نشان ميدهد كه این كشش
برابر  -1/11است .به عبارت دیگر هر یك واحد كه نرخ بهره واقعي افزایش یابد CPI ،به ميزان 1/11
درصد كاهش ميیابد و سرانجام كشش  CPIبه قيمت واردات صنعتي مثبت و برابر  1/113است.
معادله چهارم براي واردات زیربخشهاي صنعتي تنظيمشده است .مشاهده ميشود هریك درصد كه
قيمت كاالهاي صنعتي افزایش ميیابد تقاضاي واردات  1/33درصد كاهش ميیابد به این ترتيب اگر
تعرفه وارداتي افزایش یكدرصدي داشته باشد ،واردات  1/33درصد كاهش ميیابد .با افزایش GDP
ایران به ميزان یك درصد ،واردات صنعتي  1/1درصد افزایش ميیابد و هنگاميكه حجم پول واقعي
یك درصد افزایش ميیابد ،تقاضا براي واردات  1/31درصد افزایش پيدا ميكند (  .)δ3اثر صادرات
صنعتي بر واردات صنعتي نيز مثبت است δ4 .برابر  1/11است و اثبات ميكند صادرات صنعتي ميتواند
واردات صنعتي را كه براي رشد اقتصادي و صنعتي شدن ضروري است افزایش دهد؛ اما مهمتر از آن
این است كه با افزایش نرخ ارز ميتوان واردات را كاهش داد .ضریب  δ5كه كشش واردات به نرخ ارز
است برابر  2/24است یعني هر یك درصد كه نرخ ارز افزایش یابد  2/24درصد واردات كاهش پيدا
ميكند و سرانجام  δ6كه كشش واردات نسبت به قيمت داخلي كاالهاي صنعتي است ،مثبت و برابر
 2/11است .به عبارت دیگر كاالهاي وارداتي و صادراتي جانشين یكدیگرند.
معادله پنجم و ششم بازار نيروي كار را به تصویر ميكشد θ1 .كشش دستمزد واقعي نسبت به نيروي
كار است كه  -1/81است .وقتي نيروي كار به ميزان یك درصد افزایش یابد دستمزد واقعي را كاهش
ميدهد θ2 .كشش دستمزد واقعي به ارزش افزوده زیربخشهاي صنعتي است كه برابر  1/3است با
افزایش ارزش افزوده به ميزان یك درصد ،دستمزد واقعي  1/3درصد افزایش ميیابد θ3 .كشش
دستمزد واقعي نسبت به حجم پول است .هرچه پول افزایش یابد دستمزد واقعي را افزایش ميدهد كه
از معادله تقاضاي نيروي كار مشخص است اشتغال را كاهش ميدهد .این كشش نسبتاً بزرگ و برابر
 1/13است ،یعني هر یك درصد افزایش حجم پول اسمي 1/13 ،درصد دستمزد واقعي را افزایش ميدهد
كه اگر در  ρ1كشش نيروي كار به دستمزد واقعي ضرب شود  1/83درصد اشتغال را كاهش خواهد داد.
باألخره شبه كشش دستمزد واقعي به نرخ بهره واقعي برابر  -1/23درصد است ،یعني هر یك واحد كه
نرخ بهره واقعي افزایش یابد  1/23دستمزد واقعي كاهش پيدا ميكند و بدین ترتيب  1/3درصد اشتغال
را افزایش خواهد داد.
در معادله تقاضاي نيروي كار كشش تقاضاي نيروي كار به دستمزد واقعي  -1/32است .با افزایش
دستمزد واقعي تقاضا براي نيروي كار كاهش ميیابد .كشش تقاضاي نيروي كار به ارزش افزوده
زیربخشها مثبت و برابر  1/34است؛ اما افزایش نرخ بهره واقعي تقاضا براي نيروي كار را  1/14درصد
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كاهش ميدهد ρ4 .كشش تقاضاي نيروي كار نسبت به  CPIاست كه برابر  1/38است .در اینجا
رگرس كردن تقاضاي نيروي كار و نرخ بهره واقعي و  CPIكه دو متغير سياستي است اشكالي ندارد.
 ρ5كشش اشتغال به واردات است كه تاكنون كمتر در منبعي آن را گزارش كردهاند .این كشش برابر
 -1/33است .یعني هر یك درصد افزایش واردات اشتغال را  1/33درصد كاهش ميدهد .درحاليكه
وقتي قيمت كاالهاي صادراتي به ميزان یك درصد افزایش یابد ،اشتغال نيز  1/148درصد افزایش
ميیابد.
در تابع سررمایهگذاري مشراهده ميشود با افزایش نرخ بهره ،ميزان سرمایهگذاري كاهش ميیابد،
كشرش سرمایهگذاري نسبت به نرخ بهره  -1/33است .در عوض هنگاميكه ارزش افزوده یك درصد
افزایش ميیابد  1/31درصرد سرمایهگذاري را بيشتر ميكند .همين طور  ∅3كه كشش سرمایهگذاري
به صادرات است برابر  1/13بوده و با افزایش یكدرصدي صادرات سرمایهگذاري  1/13درصد افزایش
مي یررابررد .همين طور درآمررد نفررت كرره افزایش یررابررد سررررمررایرره گررذاري را افزایش مي دهررد
( .)∅5 = 0.48به عالوه یك درصرد افزایش واردات برابر با  1/134درصرد سرمایهگذاري را كاهش
ميدهد ( )∅6 = −0.058و سررانجام  ∅5كشرش سررمایهگذاري نسبت به دستمزد واقعي -1/84
است .یعني با باال رفتن دستمزد واقعي تقاضا براي سرمایهگذاري كاهش ميیابد.
در معرادله دسرررتمزد واقعي نيز افزایش حجم پول  1/31دسرررتمزد واقعي را افزایش ميدهد .پس
افزایش حجم پول بهطوركلي تمایل به سررررمایهگذاري را كم ميكند اما تمایل به انباشرررت سررررمایه
(موجودي سرررمایه) را بيشررتر ميكند .ممكن اسررت این دو نتيجه مغایر و متناقض به نظر آید ،اما باید
دانست حجم پول واقعي كه افزایش یابد سرمایهگذاران در شرایط طبيعي مایلاند به سرعت بنگاههاي
صرنعتي را تشكيل داده و بر موجودي سرمایه بيفزایند؛ اما در شرایط بحران ارزي و حمله پولي ،تمایل
آنها بيشررتر بورس بازي و سرررمایهگذاري در سرراختمان اسررت .بدین جهت  φ1در معادله موجودي
سررمایه مثبت و برابر  1/3اسرت .كشرش موجودي سرمایه به ارزش افزوده نيز مثبت است و هر یك
درصرد كه ارزش افزوده افزایش یابد  1/21درصرد موجودي سررمایه بيشتر ميشود φ3 .برابر -1/14
است كه تأثير منفي افزایش نرخ بهره بر انباشت موجودي سرمایه را نشان ميدهد كه نتيجهاي طبيعي
اسرت و  φ4كشرش موجودي سررمایه نسربت به دستمزد حقيقي است كه برابر  -1/33است .مجدداً
مشخص ميشود بيشتر صادرات صنعتي ما كاربر است.
نتيجهگيري
یك سيستم همزمان به صورت پانلي از متغيرهاي مربوط به زیر بخش هاي صنعتي ایران براي هشت
متغير عرضره صرادرات ،تقاضاي صادرات ،واردات ،دستمزد واقعي ،نيروي كار ،تقاضاي سرمایهگذاري،
موجودي سررمایه و شاخص قيمت مصرفكننده ساخته شد كه با روش جزء خطاي حداقل مربعات سه
مرحلهاي ) (EC3SLSبه طور سرريسررتمي برآورد و اثر متغيرهاي سررياسررتي مثل حجم پول ،مصرررف
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نرخ بهره و نرخ ارز بر روي این هشرت متغير مشخص شد .جوابهاي مدل بسيار خوب و تمام
عالئم پارامترها مطابق با نظریههاي اقتصرررادي بود و تنها چهار پارامتر از لحام آماري معنيدار نبودند
كه در برآورد سريسرتمي اهميت چنداني ندارد .این مقاله نشران ميدهد ایران اكنون در موقعيت بسيار
مسراعدي براي گسرترش توليد و صرادرات صنعتي قرار دارد زیرا با گشایشهاي سياسي اخير و پایان
یافتن ركود و بحران جهاني و افزایش نرخ رشرد اقتصراد جهاني صرادرات به سرعت رشد خواهد كرد.
بنابراین ميتوان سياستهاي زیر را توصيه كرد:
در طول سه سال گذشته سيستم بانكي به علت جذب پولهاي سمي و انباشت بيش از حد معوقات
به سرمت ورشركسرتگي پيش رفته و جریان اعتبارات به صرنایع كاهشیافته ،ميتوان پيشنهاد كرد از
منابع صرندوق توسرعه ملي پول در اختيار سيستم بانكي قرارگرفته و به صورت اعتبار به بخش صنعت
وارد گردد.
خروج بانك مركزي از تحریم ،ميتواند به تجهيز منابع بانكي و اختصررراص آن به بخش صرررنعت
بيانجامد .براي مثال آزادسرازي هشرت ميليارد دالر پس از توافق ونو ميتواند براي این منظور استفاده
شرود .در شررایط تداوم تحریم ،مهمترین اولویت باید تجهيز منابع براي سيستم بانكي باشد .براي این
كار باید اسررتقراض دولت و شررركتهاي دولتي از بانكها كاهش یابد و دولت بيشررتر به بانك مركزي
تكيره كنرد و اجرازه دهرد بانك ها تحت هدایت دولت ،منابع اعتباري را در اختيار بنگاههاي صرررنعتي
بگذارند.
براي اجراي یك برنامه فراگير توسرعه صرادرات صنعتي باید محيط اقتصاد كالن (كاهش مصارف
دولت و كنترل حجم پول) و محيط نهادي هر دو اصالح و تقویت شوند.
مطابق نتایج مدل افزایش حجم پول اثر منفي كمتري نسبت به افزایش مصارف دولتي بر صادرات
خواهد داشت .این مهمترین نكته است كه ميتواند براي سياستگذاري توسعه صادرات به كار رود .لذا
دولت ميبایسرت از پرداخت یارانه هاي مسرتقيم خودداري كرده و منابع سرريستم بانكي را در ازاي آن
افزایش دهد .در این حالت جامعه در ميانمدت سود بيشتري خواهد برد.
مطابق مدل افزایش نرخ بهره واقعي ،قيمت كاالهاي صرادراتي را كاهش داده و در نتيجه صادرات
صنعتي را از این مجرا افزایش ميدهد.
افزایش نرخ بهره (واقعي یا اسرمي) باعث بهينه عمل كردن سريستم بانكي ميگردد .لذا استقراض
دولتي را كاهش داده و منابع مالي بيشتري در اختيار صنایع قرار ميگيرد.
مطابق مدل ،افزایش نرخ ارز صرادرات را افزایش خواهد داد ،بنابراین تالش براي اصرالح سريستم
ارزي و نرخ ارز باید یكي از اولویتهاي دولت باشد.
برا توجره به عدم موفقيت دولت در كنترل نرخ ارز در بحران هاي ارزي ،تشررركيل بورس ارز براي
اقتصاد مفيد بوده و ميتواند مانع جهش یكباره نرخ ارز شود.
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