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 چکيده
تجربیات اقتصادی در دهه های گذشته موید این واقعیت است که افزایش بازار های آزاد 

گردد. این نوسانات سرمایه  مالی سبب ایجاد بازار های اقتصادی با نوسانات زیاد سرمایه می

ارامتر های خرد معموال با حجم باالیی از نوسانات نرخ حقیقی ارز ، که اثرات شگرفی در پ

 ،خ حقیقی ارز در هر سیستم اقتصادیو کالن اقتصادی دارد همراه می شود. تحلیل رفتار نر

دارای اهمیت بوده و پاسخ به این مسئله که تغییرات و تالطم نرخ حقیقی ارز چه تاثیری 

 بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله اشتغال دارد به منظور برنامه ریزی های اقتصادی در

زمینه کاربردی حائز اهمیت است. با توجه به موارد گفته شده در تحقیق پیش رو اثرات 

عواملی چون تولید ناخالص داخلی ، موجودی سرمایه ، تغییرات و تالطم نرخ حقیقی ارز و 

(  با استفاده 4930-4930ساله ) 04صادرات و واردات را بر اشتغال در ایران را طی دوره 

مون ریشه واحد پسران ،مورد بررسی و آزمون قرار خواهیم داد که و آز ARDLاز روش 

در این دوره بجز تالطم نرخ حقیقی ارز ، سایر متغیرها از جمله نرخ حقیقی ارز دارای رابطه 

 مثبت با اشتغال می باشند.

 .نرخ حقیقی ارز ، تالطم نرخ حقیقی ارز ، اشتغال :يديکل واژگان 
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 2يرازي، احسان سلطانی ش 1  علی حقيقت

 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد شیراز. 4
 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد. 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 احسان سلطانی شيرازي

 تاثير نرخ حقيقی ارز و تالطم آن بر اشتغال در ایران
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 مقدمه
ت اقتصادی در دهه های گذشته موید این واقعیت است که افزایش بازار های آزاد مالی سبب ایجاد بازار های اقتصادی با نوسانات تجربیا

ن الزیاد سرمایه می گردد. این نوسانات سرمایه معموال با حجم باالیی از نوسانات نرخ حقیقی ارز ، که اثرات شگرفی در پارامتر های خرد و ک

. به دلیل در هم تنیدگی اقتصاد جهانی و گسترش روز افزون ارتباطات بین المللی ، دیگر امکان نادیده گرفتن 4د همراه می شود اقتصادی دار

بخش خارجی اقتصاد میسر نخواهد بود. همچنین با از میان رفتن نظام مالی برتون وودز و با تغییرات گسترده در نظام های مالی پس از دهه 

. از طرف دیگر یکی از اهداف کشورها 2توسعه یافته ، تغییرات نرخ حقیقی ارز توجهات زیادی را به خود جلب کرده است  در کشورهای 4394

ر ودستیابی به اشتغال باال و کاهش نرخ بیکاری می باشد. در ایران تغییر نرخ حقیقی ارز همواره یکی از مهمترین سیاست های اقتصادی به منظ

بی به اشتغال باال بوده که همواره در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه به آن تاکید شده و با توجه به چشم انداز کنترل بیکاری و دستیا

 برداشته شدن تحریم های بین المللی و شرایط پسا تحریم اهمیت این موضوع در تبیین و تغییر نرخ حقیقی ارز جهت دستیابی به اشتغال بهینه

 است .مورد توجه قرار گرفته 

نرخ ارز یا ارزش برابری پول یک کشور در برابر ارزهای خارجی منعکس کننده وضعیت اقتصادی یک کشور می باشد. در واقع وضعیت 

 اقتصادی یک کشور فارغ از مسائل سیاسی ، در وضعیت پول آن کشور در مقایسه با سایر کشور ها متبلور می گردد. به همین دلیل نرخ ارز نمی

تاثیر از سایر پارامتر های مهم اقتصادی کشور باشد و تحوالت اقتصادی بر نرخ ارز موثر است. همچنین تولید ناخالص داخلی یک  تواند بدون

کشور می تواند نقشی تعیین کننده در برابری پول آن کشور در سطح جهان ایفا کند. همچنین وضعیت اشتغال یک کشور یکی از عوامل مهم 

 ناخالص یک کشور و وضعیت ارزی آن کشور خواهد داشت. تاثیر گذار در تولید 

ته فدر سالهای اخیر عالوه بر اهمیت نرخ ارز ، نرخ حقیقی ارز و اثرات آن بر دیگر پارامترهای مهم اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گر

ن اساس تحلیل رفتار نرخ حقیقی ارز در هر سیستم است و نظریه های مختلفی در این زمینه در محافل معتبر اقتصادی مطرح شده است. بر ای

ال غاقتصادی ، دارای اهمیت بوده و پاسخ به این مسئله که تغییرات و تالطم نرخ حقیقی ارز چه تاثیری بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله اشت

 9دارد به منظور برنامه ریزی های اقتصادی در زمینه کاربردی حائز اهمیت است.

حال توسعه با تعداد زیاد نرخ های رسمی و غیر رسمی ارز مواجه هستند. بطور مثال در معامالت خارجی نمی توان از نرخ  کشورهای در

ید زینه تولارز اسمی در پرداخت ها استفاده کرد. همچنین نرخ ارز موثر نیز نمی تواند در تراز پرداخت ها یا یا تراز جاری به منظور اندازه گیری ه

 0استفاده قرار گیرد. کاالها مورد

اشتغال همواره به عنوان یکی از موارد مهم و کلیدی در تعیین رتبه اقتصادی یک کشور در سطح منطقه و جهان مورد اهمیت قرار دارد. 

وع همیت این موضبا از میان رفتن نظام مالی برتون وودز و اهمیت تولیدات کشورها در تعیین پشتوانه های مالی و پولی کشورها ، در حال حاضر ا

دو چندان شده است. با نگاهی به وضعیت اشتغال در کشور های پیشرفته و در حال توسعه این نکته به روشنی قابل بیان است که با افزایش 

 3سطح دانش و بهره وری نیروی کار ، حجم تولیدات یک کشور می تواند افزایش چشمگیری داشته باشد.

مسیرهای متفاوت اثرات متضادی بر تولید باقی می گذارد که برآیند این اثرات بیانگر خالص تغییر نرخ ارز از طرف دیگر تغییر نرخ ارز از 

یگری د بر تولید و اشتغال است. اثر نرخ حقیقی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می شود : یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و

و ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید. کاهش نرخ حقیقی ارز از طریق افزایش قیمت کاالهای صادراتی و کاهش از مسیر میزان سرمایه گذاری 

ی قیمت کاالهای وارداتی ، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کاالها و خدمات خارجی انتقال می دهد. در واقع کاهش نرخ ارز ، تقاضا

خل و چه در بازار خارجی کاهش می دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی منجر به عدم استفاده کامل کاالهای تولید داخل را چه در بازار دا

از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ حقیقی ارز و بدون استفاده بودن قسمتی از ظرفیت تولید تحت 

ترتیب با کاهش تولید داخل ، اشتغال نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش خواهد یافت. در مقابل تاثیر قرار گرفته و تضعیف می شود. به این 

 افزایش نرخ ارز موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازارهای داخلی و هم در بازار های خارجی و افزایش تولید و اشتغال می شود.

اشتغال در ایران می باشد. افزایش تولید داخلی در یک کشور لزوما به معنی افزایش  تولید ناخالص داخلی یکی دیگر از عوامل موثر بر

 6آن کشور خواهد شد. GDPاشتغال در یک کشور نمی باشد ولی عکس آن یعنی افزایش اشتغال در یک کشور سبب افزایش 

                                                           
1 - Galindor , Arturo , Alejandro Izquierdo , José Manuel Montero (2007). 
2 -Preminger , Arie , Franck Raphael(2005). 
3 - Preminger , Arie and Franck Raphael(2005). 
4-  Galindor , Arturo , Alejandro Izquierdo , José Manuel Montero (2007). 

 ( .4930یا جبل عاملی ، )بوستانی ، رضا ، پو - 3
، تابستان  496، فصلنامه تازه های اقتصاد ، شماره  " پنج دهه فراز و فرود توليد ؛ بررسی علل رشد پایين و بی ثبات اقتصاد ایران"( ، 4934زمان زاده ، حمید ، ) - 6
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ایش صاردات سبب افزایش درآمد های ارزی کشور در طرف دیگر معادله تغییرات صادارت و واردات کاالها و خدمات کشور قرار دارد. افز

می شود که باعث کاهش تقاضای ارز در داخل کشور خواهد شد. این افزایش ارز در داخل کشور سبب سرمایه گذاری بیشتر در بخش های 

فوق عمل کرده و سبب  تولیدی می گردد که سبب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شود. از طرف دیگر افزایش واردات دقیقا عکس حالت

 کاهش اشتغال و افزایش بیکاری می شود.

با توجه به موارد فوق می توان اثرات عواملی چون تولید ناخالص داخلی ، موجودی سرمایه ، تغییرات و تالطم نرخ ارز و صادرات و واردات 

 را بر اشتغال در ایران را مورد بررسی و آزمون قرار داد.

 

 بيشينه تحقيق
رخ حقیقی ارز و تالطم موجب گردیده در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در خصوص رفتار این دو متغیر اقتصادی بر سایر اهمیت ن

یت ممتغیرها صورت پذیرد. با توجه به اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران و همچنین پتانسیلهای اقتصاد ایران در زمینه اشتغال و بیکاری ، اه

( در تحقیق 4934نظران داخلی دور نمانده و مطالعات گسترده ای در این خصوص انجام شده است. جعفری و استادزاد ) موضوع از منظر صاحب

ا بعلمی خود با موضوع رابطه نرخ حقیقی ارز و اشتغال صنایع کارخانه ای در اقتصاد ایران با استفاده از برآورد غیر خطی داده های ترکیبی 

پرداختند که در طول دوره  4994-4996گوریتم ژنتیک به بررسی اثرات نرخ حقیقی ارز و اشتغال در دوره شش ساله استفاده از روش تصادفی ال

مطالعه افزایش تولید داخلی حقیقی بخش صنعت اثری بر اشتغال نداشته  که موید وجود ظرفیت بیکار سرمایه و بیکاری پنهان و اشتغال ناقص 

درصدی در بخش  99/4است. به عبارت دیگر افزایش یک درصدی صادرات در بخش صنعت سبب افزایش  و کم کاری در اقتصاد ایران بوده

افزایش نرخ ارز حقیقی بر اساس کانال حجم صادرات و کانال بکارگیری استغال آن صنعت خواهد شد. دیگر نتایج این تحقیق نیز بیان می دارد که 

 بخش منتهی شده است.نیروی کار در تولید به افزایش اشتغال در این 

پرداخته که طی این  4939-4993( در مقاله تحقیقاتی خود به اثر نرخ حقیقی ارز بر نرخ بیکاری در ایران طی دوره 4934بهنامیان )

فه می رسالها اثر نرخ حقیقی ارز بر بیکاری منفی بوده که نشان دهنده این مهم است که طی دوره مذکور تولید کاالهای صادراتی مقرون به ص

 باشد.

( به بحث پیرامون تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالش ها و چشم 4932همچنین دانش جعفری ، سردار شهرکی ، اثنی عشری و دیگران )

پرداخته که نتایج این مهم در کوتاه مدت و بلند مدت موید اثر معکوس چه در  4999-4934انداز های اشتغال بخش صنعتی ایران طی دوره 

 دت و چه در کوتاه مدت میان تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال خواهد بود.بلند م

در بخش مطالعات صورت گرفته در خارج از ایران نیز گستردگی بسیار بیشتری نسبت به مطالعات داخلی دیده می شود چنانچه داسمانا 

مورد  2440-2449بنگاه تولیدی طی سالهای  344ت را در بین ( ضمن بررسی تالطم نرخ حقیقی ارز و اشتغال بخش خارجی ، این تاثیرا2443)

بررسی قرار داد که بنگاه هایی که نرخ در معرض تجارت قرار گرفتن مثبت داشته ، تجربه افزایش یا کاهش بزرگتری در رشد اشتغال نسبت به 

 ی ارز بیشتر خواهد بود.سایر بنگاه ها دارند و بعبارتی عکس العمل این بنگاه ها به افزایش تالطم نرخ حقیق

منطقه کشور  94( نیز در مطالعه خود با موضوع نرخ حقیقی ارز و اشتغال در چین تاثیرات این دو متغیر بر یکدیگر را در 2444چن و داو)

ارز اثر مورد بررسی قرار دادند که نشان دهنده آن بود که افزایش نرخ حقیقی  GLSو  OLSبا هر دو روش  4394-2449چین طی سالهای 

قوی بر اشتغال در هر دو بخش کاالهای تجاری و غیر تجاری بومی داشته و افزایش نرخ حقیقی ارز سبب انبساط بخش غیر تجاری و انقباظ 

 بخش تجاری شده است.

کشور  3ا مقایسه ( به بحث پیرامون نرخ حقیقی ارز ، دالریزه و اشتغال صنعتی در آمریکای جنوبی ب2442گالیندور ، ایزکوردو و مونترو )

 بدر این حوزه پرداختند که نتایج این تحقیق نیز نشان داد که با کاهش نرخ حقیقی ارز ، سبب افزایش اشتغال خواهد شد ولی در کنار آن موج

 افزایش بدهی ارزی نیز می گردد که در کل موجب کاهش نرخ اثر نرخ حقیقی ارز می شود.

بیکاری و نرخ حقیقی ارز در آمریکای التین به بررسی و آزمون اثر نرخ حقیقی ارز بر کیفیت بیکاری  ( نیز با بررسی اثر2446فرنکن و راز )

پرداخته که موید آن است که در  4334-244و اشتغال بین چهار اقتصاد مطرح آمریکای جنوبی )آرژانتین ، برزیل ، شیلی و مکزیک ( طی دوره 

ارز بر اشتغال با استفاده از سطح و نرخ رشد تولیدات دارد ، تاثیر باقیمانده نشان دهنده اثر اصلی  اثر مستقیمی بر اثر نرخ حقیقی GDPحالیکه 

 بر کانال نیروی کار متمرکز می شود و بعبارتی بین نرخ حقیقی ارز و بیکاری اثر معنی دار مثبتی وجود دارد.

و اشتغال و تولید در کارخانجات ایاالت متحده و ژاپن طی سالهای ( در مطالعه مشترک خود به بررسی نرخ حقیقی ارز 4399برنسون و الو)

با توجه به عرضه و تقاضا و اثر نرخ حقیقی ارز موثر دالر و ین در تولید اشتغال و تولیدات دو کشور پرداختند که نشان  دهنده آن  4396-4324

اثر محسوس بر قرار است. در حقیقت نگارندگان این مقاله بیان می  بود که میان افزایش نرخ دالر و اشتغال در تولیدات در ایاالت متحده یک

ی کدارند که حرکات نرخ حقیقی ارز ، اثرات مهمی بر بخش کاالهای با دوام شامل آهن آالت ، تولیدات فلزی و وسایل و ماشین آالت غیر الکتری
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ایش اشتغال و کاهش تولیدات نهایی خواهد شد مانند تولید سنگ ، داشته است. در سایر بخش ها نیز هر زمان که دالر افزایش یابد ، سبب افز

 شیشه ، حمل و نقل ، ابزار آالت و محصوالت شیمیایی.

 

 تحليل موضوع
 فدر این بخش به بیان توضیحاتی از اشتغال ، انواع اشتغال ، عوامل موثر بر اشتغال ، انواع اشتغال در ایران خواهیم پرداخت و سپس تعاری

 ری ، ارایه مدل و تعریف متغیر ها و روش برآورد آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.مبانی نظ

 

 اشتغال و بيکاري
 در اقتصاد همواره تعاریف گوناگونی برای توضیح اشتغال و بیکاری به کار برده می شود. فارق از تعاریف اقتصادی ، به زبان عامه می توان

امعه را جهت بهره برداری از حداکثر منابع سنتی تولید معنی و مفهوم می بخشد و بیکاری به عنوان یک اینگونه بیان نمود که کار ارزش یک ج

 اپدیده مخرب اقتصادی و اجتماعی اثرات زیان باری را بر پیکره جامعه در کلیه بخش ها وارد می کند. در طول تاریخ همواره مشکالت مرتبط ب

ن سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در جوامع بوده و می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع ، اشتغال و اشتغال و بیکاری آغازگر تحوالت بنیادی

بیکاری به عنوان یکی از مهمترین اهداف راهبردی توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و می توان گفت با توجه به ظرفیت عظیم جمعیت 

مات و سیاست های کالن اقتصادی کشور در چند دهه گذشته حول محور اشتغال جمعیت آماده آماده به کار در ایران ، بخش عمده ای از تصمی

درصد بوده که در حال  2/44برابر با  4993به کار گرفته شده است. طبق آخرین سرشماری بدست آمده از مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 

درصد و نرخ بیکاری  9/3شده که در همین آمار از نظر جنسیتی نرخ بیکاری مردان  درصد اعالم 44برابر  30حاضر آخرین نرخ بیکاری در سال 

نیز  39درصد اعالم شده است و میانگین نرخ بیکاری در سال  2/99درصد اعالم شده است.در همان سال جمعیت فعال کشور برابر  0/43زنان 

، نرخ  30د. از منظر تقسیم بندی شهری و غیر شهری نیز در سال را نشان می ده 30درصدی در سال  0/4درصد عنوان شده که رشد  6/44

 درصد گزارش شده است. 4/9درصد و در مناطق روستایی  2/42بیکاری در مناطق شهری 

 

 مبانی نظري
ن یبطور کلی اگر بخواهیم کلیه نظریات پیرامون نرخ حقیقی ارز را در سه بخش منعکس نماییم به سه بخش اصلی خواهیم رسید. اول

بخش نظریه های سنتی را فرا خواهد گرفت که بیشتر از جنبه تجارت بین الملل به بررسی موضوع پرداخته و بر مبحث قدرت خرید تاکید دارد. 

ه دو بکه در این نظریه ها قیمت کاالها مبنای مقایسه نرخ ارز بوده و با تغییر کاالها و خدمات تغییرات نرخ ارز ایجاد می شود. دومین نظریه ها 

نشمندانی ادیدگاه پولگرایان و موازنه پورتفولیو دسته بندی می شوند بر جریان آزاد سرمایه و انتظارات عقالیی می پردازند. دردیدگاه پولگرایان د

ولیو نه پورتفنظیر دورنبوش ، فیشر و فرانکل تئوری های تعدیل بیش از حد ، مدل تعادلی و مدل حبابی نرخ ارز را عنوان کرده و در بخش مواز

 نیز گارتنر مدل های مدونی را ارایه نمده است.

در رابطه با نرخ حقیقی ارز که یکی از متغیر های مستقل اصلی مدل است و تاثیر این متغیر و تالطم آن بر اشتغال در این تحقیق اهمیت 

متغیر ، نرخ ارز و شاخص قیمت های کشور مبدا و مقصد زیادی دارد می توان اینگونه توضیح داد که با توجه به روش محاسبه و استخراج این 

ش ینقش کلیدی در نحوه تاثیر گذاری این متغیر خواهد داشت. می توان بدین ترتیب تشریح کرد که چنانچه در کشور نرخ ارز بنا به دالیلی افزا

باشد(افزایش یافته یا شاخص قیمتی کاالها در ایران یابد یا شاخص قیمتی کشور مورد مقایسه )که در این تحقیق مالک دالر ایاالت متحده می 

ان رکاهش یابد نرخ حقیقی ارز افزایش خواهد یافت. البته به نتیجه رسیدن از این رابطه که افزایش نرخ حقیقی ارز باعث افزایش اشتغال در ای

ایش نرخ حقیقی ارز که نتیجه افزایش قیمت ارز می خواهد شد نیاز به بررسی بیشتر وضعیت پیچیده اقتصاد در ایران خواهد و چنانچه از افز

 باشد به جهت تولید کاالهای صادراتی به سبب مزیت تجاری ایجاد شده حاصل از افزایش قیمت ارز بهره برد ، می توان به این نتیجه رسید که

صادی که در انتها به رابطه مستقیم میان نرخ این افزایش نرخ حقیقی ارز سبب افزایش تولید کاال و در نتیجه افزایش ظرفیت بنگاه های اقت

حقیقی ارز و اشتغال خواهد رسید. در هر صورت بررسی این متغیر اساسی با اشتغال در ایران نیاز به بررسی دقیق تر وضیعت و پیچیدگی های 

ی قی ارز و اشتغال یک رابطه مثبت              ماقتصادی ایران خواهد داشت ولی به طور کلی می توان اینگونه استنتاج کرد که رابطه میان نرخ حقی

 باشد.

 با فرض اینکه اقتصاد مورد مطالعه یک اقتصاد باز می باشد که بر مبنای اقتصاد کینزی بنیان گردیده ، با ثابت بودن سایر عوامل و شرایط

دی داخلی موثر بوده و این اثر موجب افزایش تولید و حاکم بر تقاضای کل ، هرگونه افزایش درنرخ حقیقی ارز بر سطح رقابتی بنگاه های تولی

 پیامد آن افزایش صادرات خواد شد که به نوبه خود  باعث افزایش تقاضا در فعالیت های تولیدی داخلی می گردد که در نهایت افزایش اشتغال
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ثر بنگاه جهت نیروی کار را سبب می شود که نتیجه را به همراه خواهد داشت. همچنین از طرف دیگر ، افزایش تقاضا در سوی دیگر ، تقاضای مو

ر د نهایی آن افزایش کلی اشتغال در آن اقتصاد را در پی خواهد داشت. با توجه به اینکه این اثر تغییر نرخ ارز از طریق تغییرات ایجاد شده

 2در اصطالح کانال موثر از طریق صادرات نیز می گویند.صادرات صورت می پذیرد که اثر نهایی خود را بر اشتغال ایجاد می کند ، لذا به اثر فوق 

جر به ناین تاثیر در اقتصاد ایران نیز چنانچه افزایش قیمت ارز در جهت افزایش صادرات کشور مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند در انتها م

 قتر این مسئله خواهیم پرداخت.افزایش توان تولیدی بنگاه ها و افزایش اشتغال گردد که در ادامه به بررسی دقی

 

 معرفی مدل
 ( می باشد :4مدل این تحقیق یک مدل خطی به شرح مدل شماره ) .4

𝐿𝑛𝑁𝑡 =   𝛽1𝐿𝑛𝑌𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝑇𝑅𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝑉𝐿𝑡 + 𝛽4𝐿𝑛𝐸𝑡 + 𝛽5𝐿𝑛𝐶𝑆𝑡   (4            )  

 TRبر حسب دالر،  4926تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال  Yاشتغال ،  Nره بر حسب سال ، دو tکه در این مدل      .2

 موجودی سرمایه برحسب دالر می باشد. CSنرخ حقیقی ارز و  Eتالطم نرخ حقیقی ارز ،   VLمتغیرتجارت خارجی حسب دالر ، 

بر حسب میلیارد ریال از آمارهای بانک مرکزی  4926ه سال در تحقیق پیش رو تولید ناخالص داخلی ابتدا بر اساس قیمت های پای .9

ین آمار بر حسب قیمت دالر محاسبه مجدد می گردد. تجارت جمهوری اسالمی استخراج می شود و با توجه به قیمت دالر در هر سال ا

که سال ابتدای مطالعه می باشد بر حسب دالر مورد بررسی و استخراج  4930خارجی نیز بصورت مجموع صادرات و واردات از سال 

ن شاخص بهای کاالها و و همچنی 4930قرار گرفته است. در خصوص نرخ حقیقی ارز نیز با استخراج نرخ ارز دالر از ابتدای سال 

با استفاده از آمارهای بانک مرکزی استخراج شد و سپس شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی  99خدمات مصرفی به قیمت سال 

𝑅𝐸𝑅کشور آمریکا ، نرخ حقیقی ارز با استفاده از فرمول  = 𝑒 ×
𝑃∗

𝑃
همان نرخ حقیقی   RERمجاسبه می گردد ، که در این فرمول  

همان شاخص در کشور ایران می باشد. سایر آمارها از جمله موجودی  Pدر کشور آمریکا و  CPIشاخص  ∗𝑃نرخ ارز رسمی ،  e وارز 

می  ARDL 9همچنین رهیافت اقتصاد سنجی مورد استفاده در تحقیق فراسرمایه نیز از آمارهای بانک مرکزی استخراج گردیده. 

 آن استفاده  شده است. 3اه مدت و بلند مدت از روش آزمون کرانه های پسرانباشد که به منظور بررسی روابط کوت

 استخراج متغیر تالطم نرخ حقیقی ارز .0

استخراج  GARCHساله با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی  04تالطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از داده های نرخ ارز طی دوره  .3

 ( می باشد.4گردیده که نتایج آن به شرح جدول شماره )
 

 GARCH( برآورد تالطم نرخ حقيقی ارز با استفاده از 1جدول)
 

 تالطم نرخ حقیقی ارز سال تالطم نرخ حقیقی ارز سال

4930 NA 4933 NA 
4936 NA 4932 29233424 
4939 22394246 4933 94320304 
4964 99920302 4964 99634404 
4962 99992439 4969 99944943 
4960 99622349 4963 99099334 
4966 92624033 4962 94390293 
4969 94260336 4963 94996264 
4924 94942949 4924 90239033 
4922 993643 4929 3232924 
4920 23944224 4923 94203969 
4926 99290922 4922 90499962 

                                                           
7 - Frankel and Ros , 2006 
8 - Auto regresive with distrbuted lag.  
9 - Pesaran , Hashem , Yongcheol Shin and Richard Smith , (2001) , “Bound testing approaches to the analysis of level 

relationship” , Trinity College, Cambridge CB2 ITQ, UK, Journal Of Applied Econometrics , February 2001 pp 289-326. 
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4929 90292033 4923 90420320 
4994 99363430 4994 93293962 
4992 43092294 4999 493239463 
4990 29966646 4993 94046904 
4996 94322042 4992 99022909 
4999 90234463 4993 90323932 
4934 90692693 4934 90232903 
4932 90264663 4939 90342644 
4930 93236262  

 ماخذ : داده هاي تحقيق

 

 آزمون ریشه واحد و ساکن پذیری پسران .6

نسبت به بررسی ساکن پذیری نتایج  GARCHابتدا پس از استفاده از نتایج برآورد تالطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از  در این قسمت

به منظور بررسی وضعیت سایر متغیر ها  EVEIWSبدست آمده با استفاده از نرم افزار میکروفیت می پردازیم. با توجه به محدودیت نرم افزار 

پذیری از آزمون ریشه واحد پسران تحت نرم افزار میکروفیت استفاده می کنیم که نتایج این بررسی در جدول  ، جهت بررسی وضعیت ساکن

 .بیان شده است (2)
 

 ( آزمون ریشه واحد پسران2جدول )
 

 

نام 

 متغیر

 بدون روند و با عرض از مبدأ با  روند و عرض از مبدأ

ساکن وضعیت 

 متغیرها پذیری

مقدار 

آماره در 

 سطح

مقدار آماره 

با تفاضل 

 مرتبه اول

مقدار بحرانی در 

 درصد 33سطح 

مقدار آماره 

 در سطح

مقدار آماره 

با تفاضل 

 مرتبه اول

مقدار بحرانی 

 33در سطح 

 درصد

 I(1) -3924/2 -9602/0 -3439/4 -3493/9 -0493/0 -2243/4 اشتغال

نرخ 

حقیقی 

 ارز

2493/9- - 3462/9- 2493/9- - 3962/9- I(0) 

تالطم 

نرخ 

حقیقی 

 ارز

6392/0- - 3462/9- 0363/0- - 3949/2- I(0) 

تولید 

ناخالص 

 داخلی

4330/9- 3049/2- 3462/9- 9644/2- 3239/2- 3949/2- I(1) 

موجودی 

 سرمایه
2262/4- 3999/0- 3493/9- 3342/4- 0969/0- 3924/2- I(1) 

تجارت 

 خارجی
2442/9- 3934/0- 3462/9- 9204/2- 0020/4- 3949/2- I(1) 

 ماخذ : داده هاي تحقيق

 

ساکن بوده و سایر متغیر  I(0)همانطور که از نتایج جدول فوق استخراج می گردد ، تنها متغیر های نرخ حقیقی ارز و تالطم آن در سطح  

 ساکن می باشند. I(1)های الگو در سطح 
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 آزمون ریشه واحد پرون
 ( به شرح ذیل می باشد :9صورت گرفته در جدول ) EVEIWSفزار نتایج این آزمون که با استفاده از نرم ا

 

 ( آزمون ریشه واحد پرون3جدول )
 

 %3مقدار بحرانی آماره پرون در سطح  احتمال یرمتغ ساکن پذیریوضعیت 
مقدار آماره پرون در سطح 

 داده
 متغیر

I(1) 4 30/2- 44/6- اشتغال 

I(1) 4490/4 30/2- 429/0- 
موجودی 

 سرمایه

I(1) 4 30/2- 63/3- 
تجارت 

 خارجی

I(1) 4460/4 30/2- 29/9- 

تولید 

ناخالص 

 داخل

 ماخذ : داده هاي تحقيق

 

همانطور که از داده های های جدول فوق مشخص می شود ، متغیر های موجودی سرمایه ، اشتغال ، تجارت خارجی و تولید ناخالص 

 ساکن می باشند.

 

 و وقفه هاي بهينه ARMAسته محاسبه ميانگين متحرک خود همب
را محاسبه  ARMAپس از محاسبه تالطم نرخ حقیقی ارز ابتدا باید وقفه های بهینه جهت فرآیند  GARCHاین مرحله برای استفاده از 

، MA(q)و  AR(p)ف به استفاده شده است. ابتدا با استفاده از وقفه های مختل 44بیزین -کنیم. برای بدست آورن این وقفه ها از معیار شوارتز 

مشاهده  0کمک گرفته شده که نتایج آن در جدول شماره  Eviewsمی کنیم. بدین منظور از نرم افزار  وقفه بهینه را با بدست آورده و لحاظ 

 می شود.
 

 تالطم نرخ حقيقی ارز ARMA( انتخاب وقفه بهينه 4جدول )

 

 (Eviewsماخذ : داده هاي تحقيق)استخراج شده از نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 - Schwarts Bayesian Criterion. 

44444/3 444444/0 444444/9 444444/2 444444/4 444444/4 AR/MA 

33462/43 39396/43 90624/43 26623/43 93469/43 26494/24 444444/4 

36392/43 99906/43 39266/43 99964/43 20030/43 66903/43 444444/4 

46639/24 NA 99492/43 NA NA 29946/43 444444/2 

43624/24 NA NA NA NA 99430/43 444444/9 

NA NA NA 32300/43 34949/43 39434/43 444444/0 

NA 40330/24 40236/43 NA 32409/43 42624/24 444444/3 
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 بررسی آزمون هم جمعی
می باشد ، لذا فرضیه  ، با توجه به اینکه این آماره از حداکثر مقادیر بحرانی بیشتر Fو با در نظر گرفتن آماره  3با توجه به نتایج جدول 

 سعدم وجود رابطه بلند مدت میان متغیر های الگو رد می شود و دلیلی برای عدم بررسی رابطه بلند مدت میان متغیر های الگو وجود ندارد. پ

 در ادامه تحقیق به بررسی رابطه بلند مدت خواهیم پرداخت.
 

 ( آزمون هم جمعی5جدول )
 

F آماره 
 %33در سطح 

 وضعیت
I(1) I(0) 

94/0 

 با روند و عرض از مبدا 40/2 20/9

 بدون روند و با عرض از مبدا 22/2 29/9

 بدون روند و عرض از مبدا 03/2 64/9

 بررسی رابطه کوتاه مدت
 

 (  نتایج برآورد کوتاه مدت6جدول )
 

 )احتمال( آمارهt انحراف استاندارد ضرایب نام متغیر

Ln(-1) 20003/4 96496/4 6392/9]40444[ 

Le 34439/4 433934/4 2942/3]40444[ 

Le(-1) 22999/4- 492343/4 9423/9-]4.442[ 

LVL 26923/4- 499924/4 3324/6-]4.44[ 

LVR(-1) 49249/4 409943/4 2426/0]4.444[ 

LCS 49394/4 492243/4 6909/4]4.439[ 

LTR 4493443/4 4449449/4 4302/2]4.496[ 

LY 24033/4 44020/4 4624/2]4.400[ 

C 9024/2 99043/4 6334/2]4.444[ 

R-Squared 30393/4 R-Bar-Squared 39634/4 

F-stat  F( 9,  94) 9332/29[4.444] 

 ماخذ : داده هاي تحقيق

 

نه اینگو مشخص است در کوتاه مدت با مثبت شدن ضریب متغیر مستقل نرخ حقیقی ارز می توان 6همانگونه که از نتایج داده های جدول 

رض فتشریح کرد که این متغیر با متغیر وابسته یعنی همان اشتغال رابطه مثبت معنی داری دارد. به بیان دیگر با افزایش نرخ حقیقی ارز ، به 

ردد. می گثابت بودن سایر عوامل ، نرخ ارز در کشور افزایش می یابد که این افزایش قیمت ارز سبب بیشتر شدن هزینه ها جهت واردات کاالها 

زایش لذا کاهش واردات و افزایش نرخ ارز انگیزه و شرایط الزم را برای استفاده از کاالها و تولیدات ساخت داخل را فراهم می کند. همچنین اف

ده ها شنرخ ارز که به نوبه خود موجب کاهش قیمت تمام شده کاالهای تولیدی داخلی می گردد ، سبب افزایش مزیت کشور در صادرات این کاال

 می باشد : 2و در نتیجه موجب بهبود فضای کسب و کار و افزایش اشتغال در کشور خواهد شد. در نتیجه تشریح مدل به صورت معادله شماره 

𝐿𝑛 = 𝑎0𝐿𝑛(−1) + 𝑏1𝐿𝑒 + 𝑏2𝐿𝑅𝐸𝑅(−1) + 𝑐1𝐿𝑉𝐿 + 𝑐2𝐿𝑉𝑅(−1) + LCS + LTR + LY    (2     )  

 

مشخص است متغیر وابسته که در سمت چپ معادله قرار دارد با یکبار وقفه در سمت راست معادله نیز تکرار شده است.  همانطور که

کروفیت میهمچنین متغیر های نرخ حقیقی ارز و تالطم آن نیز با یکبار وقفه در مدل قرار گرفته اند. با قرار دادن ضرایب بدست آمده از نرم افزار 

 ( جایگزین می گردد.9)مدل بصورت معادله 
Ln = 0.74𝐿𝑛(−1) + 0.501𝐿𝑒 + −0.273𝐿𝑒(−1) − 0.268𝐿𝑉𝐿 + 0.182𝐿𝑉𝑅(−1) +

 0.139𝐿𝐶𝑆 + 0.0039𝐿𝑇𝑅 + 0.214𝐿 (9             )   
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𝐻0فرضیه  = 𝑎0مبنی بر  0 = 𝑎0در رد می گردد ، پس  33با احتمال  0 ≠ ت اشتغال تایید می گردد که بیان کننده اثر مثب 0

 سالهای گذشته بر اشتغال سال فعلی است که از نظر اقتصادی هم دور ذهن نخواهد بود.

𝐻0همچنین مجددا فرضیه  = 𝑏1مبنی بر  0 = 𝑏1درصد رد می گردد ، پس  33با احتمال  0 ≠ تایید می گردد. این موضوع از  0

 تغال در ایران مثبت استنظر اقتصادی بدان معناست که اثر نرخ حقیقی ارز بر اش

𝐻0به همین ترتیب  = 𝑏2مبنی بر  0 = 𝑏2درصد رد می گردد و  33با احتمال  0 ≠ تایید می گردد. از نظر اقتصادی می توان  0

 ارز سالهای گذشته بر اشتغال سال فعلی اثر معکوس دارد. اینگونه توضیح داد که نرخ حقیقی

𝐻0 ترتیب همین به = 𝑐1بر  بنیم  0 = 𝑐1درصد رد می گردد و  33با احتمال  0 ≠ تایید می گردد که نشان دهنده اثر منفی  0

تالطم نرخ حقیقی ارز بر اشتغال خواهد بود و همچنین تالطم نرخ حقیقی سالهای گذشته بر اشتغال اثر مثبت دارد. با مشخص شدن موارد فوق 

 د ناخالص داخلی نیز بر اشتغال مثبت خواهد بود.اثر موجودی سرمایه ، تجارت خارجی و تولی

می باشد ، که خود نشاندهنده قدرت توضیح  933/29برابر  Fبوده و آماره  30393/4با توجه به اینکه ضریب تعیین تعدیل شده برابر 

می باشند ، لذا در این مدل با دهندگی باالی مدل می باشد و ضمن اینکه ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده هر دو به هم نزدیک 

 مشکالتی از قبیل ورود متغیر زائد روبرو نخواهیم بود.

 

 بررسی رابطه بلند مدت
می توان اینگونه نتیجه گرفت که در بلند مدت ، متغیرهای نرخ حقیقی ارز ، موجودی سرمایه ، تجارت خارجی و تولید   2از جدول 

درصدی  33شته و تالطم نرخ حقیقی ارز دارای اثر منفی می باشد. به عبارت دیگر در سطح معنی داری ناخالص داخلی بر اشتغال تاثیر مثبت دا

واحدی اشتغال خواهد شد. همچنین افزایش یک واحدی هر یک از متغیرهای موجودی  932/4، افزایش یک واحدی نرخ حقیقی ارز سبب افزایش 

واحدی اشتغال می گردد و افزایش یک واحدی تالطم  904/4و  443/4و  303/4افزایش سرمایه ، تجارت خارجی و تولید ناخالص داخلی سبب 

واحدی اشتغال خواهد شد. همانگونه که از جدول فوق نیز قابل استنتاج است وجود رابطه مثبت میان نرخ  992/4نرخ حقیقی ارز سبب کاهش 

قیقی ارز و اشتغال به روشنی قابل مشاهده است. بنابراین فرضیه های حقیقی ارز و اشتغال و همچنین وجود رابطه منفی میان تالطم نرخ ح

 تحقیق که در فصل اول بیان گردید اثبات و بیان گردیده است.
 

 ( نتایج برآورد بلند مدت7جدول )
 

 متغیر ضریب انحراف معیار آماره t احتمال

 نرخ حقیقی ارز 932/4 204/4 249/9 444/4

 الطم نرخ حقیقی ارزت -992/4 444/4 -423/9 440/4

 موجودی سرمایه 303/4 204/4 239/2 423/4

 تجارت خارجی 443/4 442/4 493/2 402/4

 تولید ناخالص داخلی 904/4 204/4 344/9 444/4

 ماخذ : داده هاي تحقيق

 

 تخمين الگوي تصحيح خطا

مستقل و وابسته در کوتاه مدت می باشد. همانطور که در  ضرایب مرتبط با برآورد الگوی تصحیح خطا ، نشان دهنده ارتباط متغیر های

درصد معنی دار می باشد. این ضریب بیانگر آن است که در هر  33می باشد  که در سطح  -233/4بیان شده ، ضریب جمله خطا برابر  9جدول 

 از عدم تعادل آن دوره در دوره بعد تعدیل می شود. 233/4دوره 
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 حيح خطا( نتایج الگوي تص8جدول )

 

 نام متغیر ضریب انحراف معیار آماره  t احتمال

4 294/43 433/4 344/4 de 
4 332/6- 499/4 269/4- dVL 
439/4 690/4 492/4 493/4 dCS 
496/4 430/2 444/4 449/4 dTR 
400/4 462/2 440/4 240/4 dY 
443/4 363/2- 496/4 233/4- Ecm(-1) 

R-Squared          23233/4                                          R-Bar-Squared                    29332/4 

SCB             6629/36                                          F-stat.    F(6 , 33)     19.7918[.000] 

 ماخذ : داده هاي تحقيق
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  نتيجه گيري
است که کلیه ضرایب این تحقیق بجز تالطم نرخ حقیقی ارز با اشتغال رابطه مثبت معنی داری دارند. روابط بلند مدت این تحقیق گواه آن 

 البته از منظر اقتصادی هم نتایج حاصل شده از این تحقیق کامال همخوانی داشته و مشهود خواهد بود. در هر صورت تالطم نرخ حقیقی ارز که

شده است ، نشان از عدم وجود ثبات در بازارهای ارزی کشور را داشته که این عدم ثبات بصورت  رابطه منفی آن با متغیر وابسطه نتیجه گیری

 شمستقیم و غیر مستقیم اثرات منفی بر اشتغال کشور خواهد داشت. با بررسی روابط حاکم بر متغیرهای اقتصادی اینگونه به نظر می رسد که نق

چیده و در هم تنیده می باشد و با تغییر یا بهبود یکی از شاخص های اقتصادی نمی توان انتظار پارامترهای اقتصادی در اقتصاد ایران بسیار پی

ایط رتغییرات کلی در بخش یا بخشهای دیگر را داشت. با توجه به نیمه باز بودن اقتصاد ایران اولین پیشنهاد ارایه شده در این تحقیق ایجاد ش

ان و افزایش مراودات اقتصادی با سایر کشورها به منظور گردش بیشتر ارز و همچنین ورود سرمایه های الزم به منظور بازگشایی بیشتر اقتصاد ایر

خارجی به داخل کشور می باشد. دومین پیشنهاد این تحقیق ایجاد بستر مناسب به منظور تصویب قوانین و مقررات پایدار حاکم بر اقتصاد به 

تسهیل در جذب و ورود سرمایه به داخل کشور و حمایت از این سرمایه گذاری ها به منظور  خصوص در جهت سرمایه گذاری خارجی به منظور

 مورود ارز به داخل کشور به جهت نوسازی بنگاه های تولیدی چه از جهت تکنولوژیکی و چه از نظر ارتقای سطح عوامل تولید می باشد و این مه

 ی با دنیای خارج میسر نخواهد بود.بدون ایجاد بستر مناسب جهت مراودات اقتصادی و سیاس
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