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چکیده
ميزان  و  صنعت  افزوده  ارزش  بر  اثرگذار  متغيرهاي  پيرامون  متنوعی  تحقيقات  تاكنون 
تأثيرگذاري آن ها انجام شده است و با توجه به اهميت موضوع در سياستگذاری ها و امکان 
فعلي  شرایط  همچنين،  و  كشور  صنعت  زیربخش هاي  بر  متغير  این  قابل توجه  اثرگذاری 
و  تورم  كالن  عامل  دو  تأثير  بررسي  به  مطالعه  این  تأثيرگذار،  بخش  این  مناسب  نه چندان 
ادبيات  بررسي  با  منظور،  این  به  صنعت  مي پردازد.  بخش  افزوده  ارزش  بر  واقعي  ارز  نرخ 
تحقيق و درنظرگرفتن واقعيت هاي بخش صنعت كشور، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده صنایع 
داخلي شناسایي شده و مدل سيستمي  با استفاده از روابط سه گانه ارزش افزوده بخش صنعت، 
و  همزمان  معادالت  دستگاه  از  استفاده  با  و  تشکيل  اوليه  مواد  واردات  و  صنعتي  صادرات 
نُه زیربخش اصلي  از داده هاي  این پژوهش  برآورد شده است. همچنين، در  پانلي  داده هاي 
صنعت كشور استفاده شده و روند تغيير متغيرهاي مورد اشاره در بازه زماني 1370 تا 1390  
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واردات  واقعی،  ارز  نرخ  برآوردی  به دست آمده، ضرایب  نتایج  براساس  است.  بررسي شده 
مواد اوليه، تعداد شاغالن و موجودي سرمایه، تأثير مثبت و معنا داری بر ارزش افزوده صنایع 
مورد بررسی ایران دارد. همچنين، براساس این نتایج، یك درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، 
واردات، تعداد شاغالن و سرمایه به ترتيب باعث افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسی به 
ميزان 0/097 درصد، 0/072 درصد، 0/456 درصد و 0/107 درصد شده و ضریب برآوردی 
تورم توليد نيز تأثير منفی و معناداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد كه ميزان 

تأثيرگذاری آن  0/073- است.
C01, C33, L6 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

اقتصاد هر كشور محسوب می شود كه  از بخش های مهم و حياتی  بخش صنعت یکی 
و  داشته  برون مرزی  و  داخلی  اقتصادی  و  سياسی  اجتماعی،  روابط  بر  توجهی  قابل  تأثير 
درنتيجه، توجه به آن در جهت رشد و توسعه، بخش مهمی از دغدغه های برنامه ریزان جوامع 
است  سال ها  ایران،  جمله  از  كشورها  از  بسياري  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  مختلف 
این  به  اقتصادی و اشتغال شهروندان خود را در توسعه و توجه  از رشد  قابل توجهي  بخش 
بخش جست وجو كرده و به همين سبب، هزینه های ریالی و ارزی فراوانی برای حل مسائل و 
مشکالت آن و ایجاد صنایع جدید از بودجه عمو مي  و سيستم بانکي كشورها براي حمایت 

از این بخش تخصيص یافته است، هرچند در نهایت به رشد دلخواه دست نيافته اند. 
رشد  نرخ  می دهد  نشان  )یونيدو(1  متحد  ملل  سازمان  صنعتی  توسعه  سازمان  گزارش 
ساالنه ارزش  افزوده  صنعتی ایران از 10/5 درصد در سال های 2000 تا 2005 به 3/6 درصد 
رشد  گزارش خود  در  نيز  مركزی  بانك  است2.  یافته  كاهش   2010 تا   2005 سال های  در 
 9/5 منفی  و  بسيار ضعيف  رقم  را  سال 1391  در  ایران  بخش صنعت ومعدن  ارزش  افزوده  
درصد اعالم كرد كه پایين ترین نرخ رشد ارزش  افزوده  این بخش در سال های اخير به شمار 
می آید3. از سوی دیگر، بررسی و نگاهی دقيق به تجربه كشورهای توسعه یافته نشان می دهد 
نهادهای  بدون همکاری دولت ، بخش خصوصی،  ارزش  افزوده  در بخش صنعت  افزایش 
علمی و مردمی، تشکل های صنفی و صنعتی براساس یك برنامه مشخص، علمی و كارآمد 
ميسر نيست. جامعه دانشگاهی نيز مسئوليت سنگينی در قبال تدوین این برنامه از طریق انجام 
پژوهش های مرتبط و تعمق در ابعاد مختلف این مسأله داشته و دسترسی به برنامه ای مدون و 
مطمئن، بدون تکيه بر توانایی و ظرفيت های علمی پژوهشگران كشور و درک دغدغه های 
بخش های مختلف اقتصادی ــ به ویژه بخش صنعت  ــ و اطالع از ميزان تأثيرپذیری آن ها از 

تصميمات كالن اقتصادی ممکن نخواهد بود.
در این پژوهش، با بررسي مطالعات گذشته، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده صنایع داخلي 

1. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
2. http://www.unido.org
3. http://www.cbi.ir
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با درنظرگرفتن واقعيت هاي بخش صنعت كشور برای  ایران شناسایي شده و مدل پژوهش 
تشریح رابطه این عوامل با ارزش افزوده صنعت پيشنهاد شده است. همچنين، پژوهش  حاضر 
به همراه  واقعي  ارز  نرخ  و  تورم  ميان شاخص هاي  معلولي  و  علّي  یافتن روابط  با  می كوشد 
اوليه، ارزش صادرات  انساني، ارزش واردات مواد  نيروي  نيروي كار،  بهره وري  متغيرهاي 
برخالف  دهد.  پيشنهاد  همزمان  معادالت  دستگاه  یك  قالب  در  مدلی  سرمایه،  و  صنعتي 
پژوهش،  این  در  داشته اند،  صنعت  بخش  به  كلی  نگاهی  معموالً  كه  دیگر  پژوهش های 
انجام  پانلی   داده های  به صورت  صنعت  زیربخش های  داده هاي  درنظرگرفتن  با  مدل سازی 
نتایج تحقيق می شود. درنهایت، ضمن تحليل ضرایب  افزایش دقت  شده است كه موجب 
به  توجه  با  نتایج،  اعتبار  بررسي  و  تحليل  و همچنين  برآوردشده  مدل  در  و عالمت هایشان 
شرایط صنعت ایران پيشنهادهایی نيز براي سياستگذاران كشور جهت افزایش ارزش افزوده 

این بخش مهم اقتصادي و كاهش مشکالت و تنگناهاي صنعتگران كشور ارائه شده است.

1. بیان مسأله و مباني نظري تحقیق

به دليل تنوع و پيچيدگی فعاليت های اقتصادی، سياستگذاران اقتصادی برای برنامه ریزی 
اقتصادی  و  فعاليت های  احوال  و  اوضاع  از  واقع بينانه  تصویری  دریافت  نيازمند  صحيح، 
با  می توان  بنابراین،  هستند.  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  افزوده  ارزش  بر  مؤثر  عوامل 
اقتصادی و  این روابط كمك شایانی در جهت گيری های  اطمينان  گفت كه بررسی دقيق 
تحت الشعاع  را  تصميم گيری ها  این  و  شده  محسوب  سياسی  كالن  تصميم گيری های  حتی 
از  یکي  به عنوان  بخش صنعت  اهميت  علت  به  سو  از یك  به همين سبب،  دهد.  قرار  خود 
زیربخش هاي  ميان  مؤثر  پيشين  و  پسين  ارتباطات  و وجود  اقتصاد كشور  اصلي  بخش هاي 
با سایر بخش های اقتصادی ــ از جمله كشاورزی و خدمات ــ و از سوی  مختلف صنعتی 
دیگر، به علت تغييرات قابل توجهی كه در سال های اخير در برخی متغيرهای كالن اقتصادی 
نظير نرخ تورم و ارز رخ داده و تبعات قابل توجه ناشی از آن  بر بخش های مختلف اقتصادی، 
لزوم توجه به تأثير شاخص های كالن اقتصادی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی 
ــ به ویژه صنعت ــ پررنگ تر شده است و از این رو، پژوهش حاضر به بررسي متغيرهاي مؤثر 

بر ارزش افزوده این بخش مهم اقتصادي مي پردازد.
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متغير ارزش افزوده، متغير وابسته اصلي این پژوهش است. ارزش  افزوده  اولين بار توسط 
اقتصاددانان كالسيك مطرح شد، زیرا آن ها معتقد بودند فرآیند توليد تحت تأثير سه عامل 
تأكيد  می شود.  تقسيم  عوامل  این  بين  نيز  به دست آمده  سود  و  بوده  زمين  و  سرمایه  كار، 
تشکيل  را  افزوده   ارزش  مفهوم  اساس  پرداختی ها،  خالص  مقابل  در  دریافتی ها  خالص  بر 
می دهد. به عبارت دیگر، ارزش افزوده  را می توان خلق مازاد ارزش توسط هریك از عوامل 
توليد در نظر گرفت. بنابراین، ارزش افزوده ایجادشده توسط یك واحد تجاری یا توليدي 
برابر مابه التفاوت آن چيزی است كه مشتری می پردازد با آنچه كه سازنده یا فروشنده بابت 
مواد خام و سایر عوامل واسطه ای فرآیند توليد یا خدمات پرداخت می كند. به عبارت بهتر، 
ارزش افزوده  نه تنها تالشی را كه برای یك فعاليت صورت می گيرد، اندازه  می گيرد، بلکه 
مورد سنجش  بپردازد،  است  كه حاضر  پولی  مقدار  قالب  در  نيز  را  مشتری  ميزان رضایت 
بيانگر  صنایع،  مانند  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  افزوده  ارزش  افزایش  می دهد.  قرار 
رشد اقتصادی و پویایی آن است. عالوه بر آن، افزایش ارزش افزوده به شرط ثابت بودن 
ارزش  تغييرات  بر  مختلفی  عوامل  است.  صنعت  بهره وری  بهبود  بيانگر  ورودی  نهاده های 

افزوده مؤثرند كه شناسایی آن ها به تحقق اهداف این پژوهش كمك می كند.
متغير تورم، اثرات مستقيمی بر استراتژی های بهينه سازی بنگاه های اقتصادی دارد. تورم 
به طور منفی، رشد بلندمدت را تحت تأثير قرار می دهد1 و2. همچنين، اجماع نظر اقتصاددانان 
نشان می دهد نرخ های باالی تورم برای رشد اقتصادی مضر است. براساس نظریه پول گرایان 
را  توليد  سطح  كوتاه مدت  در  پولي  انبساطي  سياست  اعمال  یا  پول  عرضه  افزایش  سنتي، 
افزایش می دهد؛ ولي در بلندمدت اقتصاد به حالت تعادل او ليه برگشته و آثار افزایش عرضه 
پول فقط در افزایش قيمت ها منعکس مي شود. در مکتب پول گرایان جدید )فریدمن3 و...( 
وجود انتظارات تطبيقي در كوتاه مدت رابطه مثبتی ميان تورم و رشد ایجاد می كند؛ اما در 
بلندمدت ارتباطي ميان این دو متغير وجود ندارد.  كالسيك هاي جدید نيز با طرح انتظارات 
عقالیي بيان مي كنند كه در كوتاه مدت و بلندمدت ارتباطي ميان تورم و رشد وجود ندارد. 
و  ازجمله چسبندگي  ــ  اقتصاد كشورهاي درحال توسعه  بيان خصوصيات  با  ساختارگرایان 

1. Barro (1991); p. 407.
2. Bruno and Easterly (1998); p.3.
3. Friedman.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 78، بهار 1395 34 

كشش ناپذیري هاي مختلف اقتصاد این كشورها ــ معتقدند رابطه مثبتی ميان تورم و رشد، 
حداقل تا نرخ معيني از تورم، وجود دارد.

رشد  به سمت  تورم  از سوی  عليّت  برای  كالسکی1  ـ  كينز  اجباری  پس انداز  مکتب  در 
است2. نظریه مقداری كالسيك )خنثایی پول( نيز این مسأله را بيان می كند كه وقتی دولت ها 
بنابراین،  می كند3.  تغيير  قيمت ها  نسبت  به همان  می كنند،  ایجاد  تغيير  پول  اسمی  مقدار  در 

تورم یکی از متغيرهای بالقوه مؤثر بر ارزش افزوده است.
ارزان نمایی  به دليل  سو،  از یك  داخلی(  پول  ارزش  )كاهش  ارز  نرخ  افزایش  همچنين، 
با  دیگر،  سوی  از  و  شده،  صادرات  خالص  افزایش  سبب  واردات  گران نمایی  و  صادرات 
افزایش قيمت نهاده های وارداتی، عرضه كل را كاهش می دهد. بنابراین، تأثير خالص كاهش 
ارزش پول داخلی بر توليد، بستگی به ميزان تغيير تقاضا و عرضه كل دارد. به عبارت دیگر، 
چنانچه افزایش در تقاضای كل بيش از كاهش عرضه كل باشد، باعث اثر انبساطی بر توليد 
اثر تغيير نرخ ارز بر توليد، زمانی به وجود می آید كه تغييرات تقاضای   می شود. خنثی بودن 
كل ـ عرضه كل برابر شده و اثر یکدیگر را بر توليد خنثی كنند4. براساس رویکرد كششی در 
مدل كينزی ها فرض می شود طرف تقاضا، محصول را تعيين می كند و بر طبق آن، اثر كاهش 
بر  نيز  ارز  نرخ  تغييرات  بنابراین،  بود5.  اشتغال مثبت خواهد  بر محصول و  اسمی ارزش پول 

تغييرات ارزش افزوده می تواند مؤثر باشد و این فرضيه باید در بخش صنعت آزموده شود.
با ایجاد سهولت در دسترسي شركت هاي داخلي به عوامل واسطه اي موردنياز  واردات 
ــ به ویژه مواد اوليه و كاالهاي سرمایه اي خارجي ــ زمينه افزایش توليد و بهره وري كشور 
را فراهم می كند. به اعتقاد آدجایه و چاكرابورتي6، با توجه به این كه در بيش تر كشورهاي 
اوليه  مواد  و  واسطه اي  سرمایه اي،  كاالهاي  به  واردات  سوم  دو  از  بيش  درحال توسعه، 
توليد كاالهاي صنعتي، واردات در رشد  از آن ها در  استفاده  دارد و درصورت  اختصاص 

اقتصادي نقش بسزایي خواهد داشت. 

1. Kalecki-Keynes Forced Saving.
2. طباطبایي قمی )1380(؛ ص 52.

3. كميجاني و نقدي )1388(؛ ص 99.
4. بهمني اسکویي )1372(؛ ص 87.

5. ختایي و غربالي مقدم )1383(؛ ص 3.
6. Asafu-Adjaye and Chakraborty (1999); p.164.
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از  ناشی  صرفه های  منابع،  تخصيص  و  كارایی  بر  مطلوب  تأثير  طریق  از  نيز  صادرات 
مقياس، تغييرات تکنولوژی، ایجاد اشتغال و بهره وری كل عوامل در تسریع رشد و توسعه 
داخلی  بنگاه های  به  تکنولوژی  انتقال  صادرات  رشد  همچنين،  است.  مؤثر  بسيار  اقتصادی 
توسعه  مي كند.  تشویق  بين المللی  بازارهای  در  رقابت  قدرت  حفظ  برای  را  صادراتي 
صادرات سبب تخصيص مجدد منابع از بخش ها و صنایع با بهره وری پایين و ناكارا به صنایع 
بيش ترین عملکرد  فعاليت هایی هدایت مي كند كه  به سوی  منابع را  باال شده و  بهره وری  با 
را داشته باشند و از این طریق، بهره وری كل عوامل توليد و رشد اقتصادی افزایش مي یابد. 
بزرگ تری  بازارهای خارجی  ایجاد  با  ساموارو1، رشد صادرات  و  مکی  مطالعات  براساس 
با ایجاد  كه به بازدهی فزاینده نسبت به مقياس منجر مي شوند، بهره وری را افزایش داده و 
رقابت در بازارهای خارجی، باعث افزایش كارایی شده و رشد اقتصادی را نيز تحت تأثير 

قرار می دهد2. 
افزوده  ارزش  بر  ارز  نرخ  متغيرهای تورم و  تأثيرگذاري  این پژوهش شامل  فرضيه هاي 
بررسي  تا 1390  بازه زماني سال های 1370  بوده كه در  ایران  نُه گانه صنعت  زیربخش هاي 
)مستقل(  برون زا  متغيرهاي  به عنوان  تورم  و  ارز  واقعی  نرخ  پژوهش،  این  در  است.  شده 
اقتصادی  مختلف  شوک های  كه  است  متغيري  واقعي،  ارز  نرخ  است.  شده   درنظرگرفته 
)ازجمله سياست های داخلی( را بر عملکرد و رشد اقتصادی منعکس كرده و بنابراین، متغير 
برون زا به شمار مي آید3. همچنين، با توجه به ارتباط مستقيم عرضه پول )افزایش نقدینگي( 
و تورم و نظریه برون زایی عرضه پول4، متغير تورم نيز در این پژوهش به عنوان متغير برون زا 
در نظر گرفته شده است. با توجه به پررنگ بودن تأثيرگذاري متغيرهاي صادرات صنعتي و 
پيشين و  افزوده و رشد توليد در پژوهش هاي  اقتصادي، ارزش  بر رشد  اوليه  واردات مواد 
ارتباط دوسویه قابل توجه بين این دو متغير و ارزش افزوده و همچنين درنظرگرفتن امکان 
امکان  وابسته كه  متغير  به عنوان  متغير  این دو  با درنظرگرفتن  مؤثر  متغيرهاي  تعداد  افزایش 
جامعيت بيش تر مدل پيشنهادي را فراهم مي كند، این دو متغير نيز در قالب دو معادله بررسي 

1. Makki and Somwaru (2004); p.795.
2. آل عمران و آل عمران )1393(؛ ص 23.

3. Cottani et al. (1990); p. 61.
4. Exogeneity of Money Supply.
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متغير  به عنوان  تورم،  و  ارز  نرخ  اساسي  متغير  با حذف دو  فوق،  به دالیل  توجه  با  شده اند. 
است.  امکان پذیر  نيز  اصلي  متغيرهاي  سایر  دوسویه  رابطه  مناسب تر  بررسي  امکان  وابسته، 
بنابراین، در كنار تأثير متغيرهای نرخ تورم و ارز، باید اثر متغيرهای صادرات و واردات نيز 
بر متغير ارزش افزوده در بخش صنعت بررسی شود تا ضمن شناخت تأثير آن ها، راهکارهای 

مناسب برای توسعه و رشد صنعت نيز پيشنهاد شود.
به كاررفته در تحقيق حاضر، توصيفي ـ تحليلي است كه برای تطبيق تئوري هاي  روش 
بررسی  ارقام  از آمار و  استفاده  با  متغيرها  ميان  با واقعيت هاي جامعه، روابط علّی  اقتصادي 
شده و پس از تطبيق با تئوري ها، با استفاده از آمار استنتاجی و روش هاي اقتصادسنجی رد 
داده  نشان   )1( نمودار  در  پژوهش  )مراحل  می شود  آزموده  ارائه شده،  فرضيه هاي  اثبات  یا 

شده است(.

نمودار 1ـ مراحل پژوهش

2. پیشینه تحقیق

صنعتي  رشد  یا  افزوده  ارزش  بر  مؤثر  متغيرهاي  زمينه  در  زیادي  مطالعات  تاكنون 
متعددي در معادالت مختلف آزموده  متغيرهاي  انجام شده و  اقتصادي  بخش هاي مختلف 

شده اند كه در ادامه به بيان بخشي از آن ها پرداخته مي شود.
مطالعه جاوید1 به بررسی تأثير نرخ تورم بر رشد اقتصادی پاكستان می پردازد. در مدل 
ارائه شده وی، عالوه بر نرخ تورم، تأثير مخارج دولت بر ارزش افزوده نيز بررسی شده است. 

1. Javaid Attati (2013); p.5.
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آزمون های آماری انجام شده نشان می دهد اگرچه در كوتاه مدت ارتباط معناداری ميان نرخ 
تورم و رشد اقتصادی وجود ندارد، اما در بلندمدت این رابطه معنادار بوده است. 

پانلي  داده هاي  روش  از  استفاده  با  را  اقتصادی  رشد  و  تورم  ميان  ارتباط  وینایگاسان1، 
بررسی كرده است. در این تحقيق ارتباط ميان رشد اقتصادی 32 كشور آسيایی و تورم از 
طریق رابطه غيرخطی در بازه زمانی 1980 تا 2009 برآورد شده و آستانه تورم تقریباً 5/43 
برآورد شده است. همچنين، براساس نتایج این تحقيق، وقتی تورم از این آستانه فراتر رود، 
بر رشد  تأثيری  از آستانه  ميزان كمتر  اما  وارد می شود  اقتصادی  به رشد  آسيب های جدی  

اقتصادی ندارد. 
كارگاه های  سوددهی  بر  جهانی شدن  و  تورم  اثر  بررسی  به  طاهري2  و  پيربستی  فليحي 
بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی 1379 تا 1386 پرداخته و برای بررسی 24 گروه صنعتی 
در این دوره زمانی از روش داده های تابلویی استفاده كرده اند. نتایج تحقيق ایشان حاكی از 
آن است كه تورم موجب افزایش بيش تر درآمدها نسبت به هزینه كارگاه های صنعتی شده 

و در نتيجه سود را افزایش می دهد. 
داده های  از  استفاده  با  و  درنظرگرفته  را  درحال توسعه  كشور   24 همکاران،  و  كوتانی 
مقطعی كه از هریك از این كشورها در سال های  1960 تا 1983 جمع آوری شده، رابطه بين 
با شاخص های عملکرد اقتصادی  انحراف آن از مسير تعادلی را  بی ثباتی نرخ واقعی ارز و 
مانند نرخ رشد، صادرات، توليد كشاورزی و سرمایه گذاری را بررسی كرده اند. در پایان، 
این محققان اظهار می دارند نرخ واقعی ارز یك عنصر اصلی و تعيين كننده رشد اقتصادی 
سياست های  جمله  )از  اقتصادی  مختلف  كه شوک های  است  برون زا  متغيری  بلکه  نيست، 

داخلی( را بر عملکرد و رشد اقتصادی منعکس می كند. 
مسير  از  آن  انحراف  و  ارز  نرخ  نوسانات  اثر  ارزیابی  و  بررسی  به  همکار  و  ایزدی3 
ارز  واقعی  نرخ  انحراف  تحقيق،  این  در  پرداختند.  افزوده  بخش صنعت  ارزش  بر  تعادلی 
توجه  با  سپس  و  شده  زده  تخمين  كوتانی  مدل  از  استفاده  با  بلندمدت  تعادلی  مسير  از 
توضيح  خود  مدل  و  هم گرایی  تکنيك  از  استفاده  با  مدل  متغيرهای  برخی  ناپایایی   به 

1. Vinayagathasan (2013); p.31.
2. فليحي پيربستي و طاهري )1390(؛ ص51.

3. ایزدي و ایزدي )1387(؛ ص 25.
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تعادلی  مسير  از  آن  انحراف  و  ارز  نرخ  نوسانات  تأثير   ،1)ARDL( توزیعی  وقفه های  با 
به دست آمده،  نتایج  براساس  است.  شده  بررسی  مدل  در  صنعت  بخش  افزوده   ارزش  بر 
شاخص قيمت محصوالت صنعتی اثر مثبتی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد. بنابراین، 
كاهش سطح عمومی قيمت ها در داخل می تواند به افزایش این شاخص و درنهایت افزایش 
نيز موجب عدم قطعيت در روند قيمت ها شده  توليد صنعتی منجر شود. نوسانات نرخ ارز 
سطح  كاهش  موجب  و  داده  افزایش  را  سرمایه گذاری  بازده  در  نااطمينانی  و  ریسك  و 

توليد می شود. 
نااطمينانی نرخ ارز حقيقی بر تقاضای واردات در  جعفري و همکاران2 چگونگی تأثير 
وجود  فرضيه  نتایج،  كرده اند.  تحليل  و  بررسی   1358-1388 سال های  در  را  ایران  اقتصاد 

رابطه منفی و معنادار ميان نااطمينانی نرخ ارز حقيقی و واردات را تأیيد می كند.
كریمی و همکاران3، اثر تغييرات نرخ واقعی ارز بر ارزش  افزوده هشت زیربخش صنعت 
نشان  و  كرده  بررسی  را  زمانی  سری  روش  از  استفاده  با  را   1390 تا   1353 سال های  در 
متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت داشته است؛  ارز، آثار  دادند كاهش نرخ واقعی 
وابستگی   خارجی  سرمایه ای  كاالهای  و  اوليه  مواد  به  به شدت  كه  صنایعی  به گونه ای كه 
وابستگی  خارجی  اوليه  مواد  به  كه  صنایعی  درمقابل  و  برده   بهره  سياست  این  از  دارند، 

كم تری داشته اند به سمت نابودی كشانده شده اند.
در زمينه نقش و تأثير صادرات بر رشد توليد، پژوهشگران آزمون هاي متفاوتي را انجام 
داده اند. در این آزمون ها از دو روش ضریب همبستگي ساده و اسپيرمن و ضریب كشش 
استفاده شده است. باالسا4، تيلر5 و كاووسي6 از روش همبستگي بين رشد صادرات و رشد 
توليد به ارتباط مثبت بين این دو متغير پي برده اند. باالسا، خان و رینهارت7، صالحی اصفهاني8 

1. Autoregressive Distributed Lag Model.
2. جعفري و همکاران )1393(؛ ص 1.

3. كریمي و همکاران )1393(؛ ص 263.
4. Balassa (1978); p.181.
5. Tyler (1981); p.121.
6. Kavoussi (1985); p.379.
7. Khan and Reinhart (1990); p.19.
8. Salehi Esfahani (1991); p.94.
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و توكلي و كریمي1  بر نقش مؤثر صادرات بر توليد در كنار نهاده هاي نيروي كار، سرمایه 
بررسي  را  توليد  رشد  بر  صادرات  رشد  اثر  نئوكالسيك،  تابع  روش  دو  از  و  كرده  توجه 
كرده اند. در روش ضریب كشش توليد نسبت به متغيرهاي تأثيرگذار، عموماً تابع توليد برای 
برآورد اثر صادرات بر توليد استفاده شده است. فدر2 رابطه رشد اقتصادی با عوامل مؤثر بر 
آن شامل نيروی كار، سرمایه و صادرات را بررسی كرده است. تحليل داده های این تحقيق 
در سال های 1964 تا 1973 در كشورهای كم تر توسعه یافته بيانگر آن است كه عالوه بر تأثير 
رشد نيروی كار و سرمایه بر رشد اقتصادی، رشد صادرات و تخصيص مناسب منابع در آن 

نيز بر رشد اقتصادی مؤثر است.
لوكانگا3 در مطالعه ای به بررسی عوامل تعيين كننده عرضه و تقاضای صادرات غيرنفتی 
ارائه شده در این مقاله هر دو  الگوی  نيجریه در دوره زمانی 1970 تا 1990 پرداخته است. 
جنبه عرضه و تقاضای داخلی را دربرمی گيرد و به بررسی واكنش صادرات در مقابل این 

معيارها می پردازد. الگوی تعادلی ارائه شده به شکل زیر است:

Log(Xt)=β0+ β1Log(Px/Pd
)+ β2Log(Yt)+ β3(Ddt)+ β4DUM  )1

)تعدیل شده  صادراتی  كاال های  قيمت   Px واقعی،  صادرات  ارزش   Xt فوق  معادله  در 
توسط نرخ ارز متوسط(، Pd شاخص قيمت مصرف كننده )Yt ،4)CPI ارزش افزوده  بخش 
كشاورزی، Dd  ارزش افزوده  بخش صنعت و متغير DUM برای سال های بعد از 1986 برابر 

یك درنظر گرفته شده است )سال های اصالح ساختاری نيجریه(. 
از داده هاي سري زمانی 33 كشور در دوره  1995 تا 2005 نشان داد  با استفاده  واگنر5 
درحالی كه  می كنند،  انتخاب  را  صادراتی  بازار هاي  خودشان  توليدي،  بنگاه هاي  بيش تر 
افزایش صادرات لزوماً باعث بهبود بهره وري نمی شود. اگرت و مُرالس6 نيز ميزان اثرگذاری 
از  استفاده  با  را  دیگر  و چند كشور  بر صادرات روسيه، رومانی، كرواسی  واقعی  ارز  نرخ 

1. توكلي و كریمي )1376(؛ ص 84.
2. Feder (1982); p.59.
3. Lukonga (1994); p.226.
4. Consumer Price Index.
5. Wagner (2007); p.353.
6. Egert and Morales (2008); p.577.
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اثرگذاری  با  پانلی بررسی كرده و این عامل در صادرات این كشورها مؤثر ولی  داده های 
متفاوت تشخيص داده شده است.

خان و رینهارت در یك مطالعه مقطعی  از سال 1970 تا 1979 برای 24 كشور درحال توسعه 
انسانی( صادرات  نيروی  و  )موجودی سرمایه  الگوی رشد  در  استاندارد  متغيرهای  همان   با 
صادرات،  بر  عالوه  داد  نشان  ایشان  یافته های  دادند.  قرار  آزمون  مورد  نيز  را  واردات  و 
این  اقتصادی  در رشد  معناداری  و  مثبت  تأثير  نيز  واسطه ای  و  واردات كاالهای سرمایه ای 

كشورها دارد. 
به   ،2  VAR تکنيك  از  استفاده  با  و  تجربی  پژوهشی  در  یغور1  مطالعات،  این  ادامه  در 
بررسی رابطه واردات و رشد اقتصادی تركيه در مقطع زمانی 1995 تا 2005  پرداخت. وی 
كاالهای  موادخام،  سرمایه ای،  كاالهای  گروه های  به  را  واردات  كاراتر،  تخمين  به منظور 
مصرفی و سایر كاالها تفکيك كرد. یافته های تجربی نشان می دهد درحالی كه یك رابطه 
دوسویه ميان توليد ناخالص داخلی و واردات كاالهای سرمایه ای و واردات موادخام وجود 
دارد، یك ارتباط یك سویه نيز ميان توليد ناخالص داخلی و واردات كاالهای مصرفی و 
به سمت  داخلی  ناخالص  توليد  سوی  از  اصلی  جریان  و  است  برقرار  كاالها  سایر  واردات 

واردات كاالهای مصرفی و واردات سایر كاالها است.
فریرا و كانوتو3 تقاضاي واردات برزیل را تابعي از سطح قيمت در داخل كشور، درآمد 
كشور و شاخص قيمتي كاالي وارداتي در خارج از كشور دانسته و از تکنيك ARDL در 

پژوهش خود بهره برده اند.
تابع  ایران  در  غيرنفتی  صادرات  تعيين كننده  عوامل  عنوان  با  مقاله ای  در  ولدخانی4 

صادرات غيرنفتی را این چنين برآورد می كند:

$( ) 1.217 0.287 (Bmer) 0.576( ) 0.419 ( ) 1.19t t t
w

NovLn Ln Nov Ln open DUM
P

= + + + −x   )2

نشان  یوهانسون  و  ـ گرانجر  انگل  به كارگيری روش های همگرایی  با  پژوهش،  این  در 

1. Uğur (2008); p.57.
2. Value at Risk.
3. Ferreira and Canuto (2001); p.18.

4. ولدخاني )1376(؛ ص3.
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داده شد كه رابطه بلندمدتی به ترتيب ميان صادرات كاالهای غيرنفتی )nox( و نرخ ارز در 
بازار آزاد )Bmer(، مجموع ارزش افزوده  در بخش های مختلف )Nov(، و ميزان باز بودن 
اقتصاد كشور وجود دارد )open( و این سه متغير به صورت مستقيم صادرات را تحت تأثير 

قرار می دهند.
كازرونی و فشاری1 در پژوهش خود با استفاده از روش داده های پانلی به بررسی تأثير 
ایران پرداخته اند.  بر صادرات زیربخش هاي صنعتی  شاخص هاي رقابتی قيمتی و غيرقيمتی 
براساس نتایج این تحقيق، متغيرهاي بهره وري نيروي كار، مزیت نسبی آشکار شده و نرخ 
ارز اسمی تأثير مثبت و معنا دار بر صادرات زیربخش هاي صنعتی اقتصاد ایران داشته و تأثير 

متغير نرخ تورم نيز بر صادرات زیربخش هاي صنعتی منفی و معنا دار بوده است. 
كاالهای  تأثير   1999-1960 دوره  در  تابلویی  داده های  از  استفاده  با  فوستر2  و  دوليك 
براساس  كرده اند.  بررسی  را  درحال توسعه  55 كشور  اقتصادی  رشد  بر  خارجی  سرمایه ای 
نتایج این مطالعه، در كشورهایی با سطح پایين سرمایه انسانی، رابطه ميان كاالهای سرمایه ای 

خارجی و توليد ناخالص داخلی سرانه منفی است. 
شهوازیان و علوي راد3  نيز به بررسی تأثير نيروی انسانی متخصص یا همان سرمایه انسانی 
در رشد اقتصادی و صنعتی پرداخته  و نشان دادند یك درصد افزایش در نيروی متخصص، 
غيرمتخصص و سرمایه فيزیکی هركدام به اندازه 0/3، 0/44 و 0/64 درصد بر رشد ارزش 

افزوده  بخش صنعت كشور مؤثر است.
رهنماي قراملکي و همکاران4، نقش مخارج تحقيق و توسعه داخلي، واردات تکنولوژي 
و تأثير متقابل سرمایه انساني و واردات تکنولوژي بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران 
 )R&D( را در دوره زماني 1387-1373 بررسي كرده و نشان دادند مخارج تحقيق و توسعه
داخلي و واردات تکنولوژي در دوره مزبور، تأثيری مثبت و معنادار بر ارزش افزوده صنایع 
مورد بررسي داشته  است. همچنين، یافته هاي تحقيق بر نقش مثبت سرمایه انساني در جذب 

تکنولوژي وارداتي و در پی آن، افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسي تأكيد دارد.

1. كازرونی و فشاری )1387(.
2. Dulleck.u & Foster (2008); p.233.

3. شهوازیان و علوي راد )1386(؛ ص 226.
4. رهنماي قراملکي و همکاران )1393(؛ ص 25.
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با بهره گيری از داده های سری زمانی 1345-1380  عمادزاده و بکتاش1، در مقاله خود 
و الگوی كاب داگالس، تأثير آموزش بر ارزش افزوده  بخش صنعت را بررسی كرده اند. 
براساس نتایج مطالعه ایشان، یك درصد افزایش در سرمایه فيزیکی و نيروی كار متخصص 
و غيرمتخصص به ترتيب به 0/34، 0/29 و 0/11 درصد افزایش بخش صنعت ختم می شود. 
جهانگرد و همکاران2 رابطه ميان فعاليت های تحقيق و توسعه، سرمایه انساني و فيزیکي 
با رشد بهره وری عوامل توليد را با استفاده از داده هاي تابلویي، در سال هاي 1363 تا 1384 
متغير سرمایه سرانه  بوده و  معنادار  اشاره مثبت و  متغيرهاي مورد  اثر  نشان دادند  آزموده و 

فيزیکي نيز بيش ترین تأثير را بر رشد بهره وري كل داشته است.
افزوده  ارزش  بر  واردات  و  صادرات  تورم،  ارز،  نرخ  متغيرهای  نتيجه گيری،  به عنوان 
بخش های مختلف اقتصادی مانند بخش صنعت بالقوه می توانند مؤثر بوده و بررسی و تحليل 
در  مشابه  موارد  به  توجه  با  تحقيق  این  كه  شود  مطرح  مسأله  یك  به عنوان  نيز  آن ها  تأثير 

ادبيات نوآوری الزم را دارد.

3. جمع آوري داده ها

نرخ  تورم،  نرخ  افزوده صنایع3،  ارزش  از جمله  پژوهش  این  در  استفاده شده  داده هاي 
ارز، صادرات، واردات و... در سال های مختلف از سالنامه های مركز آمار كشور4 و بانك 
مركزي5 استخراج شده است. الزم به ذكر است به دليل آن كه مركز آمار ایران، مرجع رسمی 
آمار در كشور است و هرساله ارزش افزوده صنایع با بيش از 10 كاركن توسط این مركز به 
تفکيك زیربخش های نُه گانه صنعت ارائه شده، بنابراین، از داده هاي این مركز براي متغير 
بخش های  زیر  افزوده  ارزش  تغييرات  روند   )2( نمودار  است.  شده  استفاده  افزوده  ارزش 
با  صنعت  زیربخش  نُه  تمام  در  كه  می دهد  نشان   1390 تا   1370 سال های  طی  را  صنعت 

قيمت های سال 1376 روند رو به رشدی داشته است.

1. عمادزاده و بکتاش )1384(؛ ص 37.
2. جهانگرد و همکاران )1391(؛ ص 51.

3. ارزش افزوده كارگاه های صنعتی دارای 10 نفركاركن و بيش تر به تفکيك زیربخش ها، مركز آمار ایران
4. http://www.amar.org.ir/
5. http://www.cbi.ir
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 نمودار 2ـ ارزش افزوده زيربخش هاي صنعت کشور )کارگاه های صنعتی 
دارای 10 نفرکارکن و بيش تر( به قيمت هاي ثابت سال 1376

در این پژوهش از داده هاي پانلي1 استفاده شده است كه در آن ها، ابتدا مقطع خاصی در نظر 
گرفته شده و  ویژگی های متغيرهای مربوط در دوره زمانی مورد نظر بررسی می شود. برابری تعداد 
داده ها در هر مقطع الزم نبوده و می توان متغيرهایی داشت كه در یك مقطع برای دوره زمانی 
مورد بررسی، ثابت باشند. داده  های پانلي مزایای فراوان و قابل توجهي دارند. اطالعات بيش تر، 

تغييرپذیري بيش تر، هم خطي كم تر، درجه آزادي و كارایي باالتر از جمله  این مزایا است. 
موادغذایي،  صنایع   )1 از:  عبارتند  كه  است  صنعت  نُه گانه  زیربخش هاي  شامل  مقاطع 
و محصوالت  پوشاک و چرم؛ 3( صنایع چوب  نساجي،  و دخانيات؛ 2( صنایع  آشاميدني 
چوبي؛ 4( صنایع كاغذ، مقوا، چاپ و نشر؛ 5( صنایع شيميایي، نفت، ذغال سنگ، الستيك 
و پالستيك ؛ 6( صنایع محصوالت كاني غيرفلزي به جز نفت و ذغال سنگ؛ 7( صنایع توليد 
فلزي و 9( صنایع  ابزار و محصوالت  و  اساسي؛ 8( صنایع ماشين آالت و تجهيزات  فلزات 

متفرقه كه در بازه سال های 1370 تا 1390 مورد بررسي قرار می گيرند.

1. Panel Data.
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)بها(  قيمت  شاخص  تغيير  درصد  مصرف كننده،  تورم  متغير  به جاي  پژوهش،  این  در 
توليدكننده )PPI(1 محصوالت صنعتي كشور استفاده شده است. دليل توجه و درنظرگرفتن 
این شاخص به جای تورم مصرف كننده در این پژوهش، تأكيد و تمركز پژوهشگر بر استفاده از 
داده های زیربخش ها )با توجه به موجود بودن داده هاي زیربخشي براي این متغير( برای بررسی 
دقيق تر و در نتيجه قابليت تحليل واقعی و مناسب تر مدل برآورد شده است. همچنين الزم به 
ذكر است با توجه به این مسأله كه این شاخص، تورم واقعی توليد را از منظر توليد كننده نشان 
بازار را دربرنمی گيرد،  از خرده فروشی و داللی محصول در  ناشی  افزایش قيمت  می دهد و 
امکان مناسبی برای تحليل واقعی وضعيت درآمدی صنایع و سودآوری واقعی آن ها در اختيار 
تحليل گر قرار می دهد و در نتيجه استفاده از آن در پژوهش، امکان تحليل مناسب تر را فراهم 

می آورد. نمودار )3( تغييرات این متغير به تفکيك نُه زیربخش نمایش داده شده است.
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نمودار 3ـ درصد تغيير شاخص قيمت توليد کننده محصوالت صنعتی کشور 
برمبنای سال پايه 100=1375

 )3( رابطه  از  كه  است  واقعي  ارز  نرخ  پژوهش،  این  در  نيز  ارز  نرخ  متغير  از  مقصود 
به دست می آید و در محاسبات منظور می شود:

1. Producer Price Index.
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)3
شاخص قيمت كننده مصرف كننده )CPI( امریکا * نرخ اسمی ارز

نرخ واقعی ارز=
شاخص قيمت كننده مصرف كننده )CPI ایران(

نرخ ارز واقعي یا حقيقي، شاخصی است كه تغيير و تحول قيمت ها و هزینه های نسبی را با 
ميزان  اندازه گيری  برای  مناسبی  بسيار  شاخص  بنابراین،  می گيرد؛  اندازه  مشترک  پول  یك 
رقابت پذیری است. همچنين، باید توجه داشت علی رغم سياست افزایش نرخ های ارز اسمی 
برای تشویق صادرات، سایر سياست های اقتصادی، شامل سياست های پولی  و مالی از طریق 
افزایش سطح قيمت های داخل، موجب كاهش نرخ ارز حقيقی در ایران شده، و این اتفاق 
سياست های تشویق صادرات از طریق افزایش ارزش نرخ ارز اسمی را خنثی می كند. بنابراین، 
توجهي  قابل  حد  تا  را  نتيجه گيري  دقت  اسمي،  ارز  نرخ  متغير  به جاي  متغير  این  از  استفاده 
افزایش مي دهد. داده های نرخ ارز واقعی نيز در بازه سال های 1370 تا 1390 از سالنامه های 

بانك مركزی استخراج شده است.
براي متغير صادرات صنعتي نيز، داده هاي مربوط به ارزش صادرات كارگاه هاي صنعتي 
ده نفركاركن و بيش تر و براي متغير واردات مواد اوليه از داده هاي مربوط به ارزش مواد اوليه 
خارجی مصرف شده كارگاه هاي صنعتي ده نفركاركن و بيش تر استفاده شده است. داده های 
این بخش نيز در بازه سال های تحقيق از سالنامه های مركز آمار ایران اخذ شده است.  خالصه 

متغيرهای تحقيق، بازه جمع آوری داده ها و مرجع آن ها در جدول )1( نشان داده شده است.

جدول 1ـ متغيرهای تحقيق و منبع جمع آوری داده ها
مرجع آماریدوره زمانینام متغیر

مركز آمار ایران1390-1370ارزش  افزوده  كارگاه های صنعتی ده نفر كاركن و بيش تر

بانك مركزي1390-1370نرخ تورم

بانك مركزي1390-1370نرخ ارز واقعی

مركز آمار ایران1390-1376سرمایه كارگاه های صنعتی ده نفر كاركن و بيش تر

مركز آمار ایران1390-1373ارزش صادرات صنعتی

مركز آمار ایران1390-1370ارزش مواد اوليه وارداتي

مركز آمار ایران1390-1370بهره وری نيروي كار

مركز آمار ایران1390-1370تعداد شاغالن كارگاه های صنعتی ده نفر كاركن و بيش تر
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4. مدل پیشنهادی و تجزیه و تحلیل داده ها

 ،)Inf( تورم ،)Cur( با توجه به پيشينه تحقيق، در اولين مرحله متغيرهاي نرخ ارز واقعی
بالقوه  متغيرهاي  به عنوان   )Im( وارداتی  اوليه  مواد  ارزش  و   )Hr( نيروي كار   ،)K( سرمایه 
تأثيرگذار بر ارزش افزوده )y( شناسایي شده و با تصریح مدل هاي كاب داگالس و ایزدي، 

معادله )4( به عنوان معادله ارزش افزوده پيشنهاد مي شود:

3 51 2 4
1( , , , ) Imy f Cur Inf K Hr C Cur Inf K Hrα αα α α′= = × × × × ×   )4

همچنين، متغيرهاي ارزش افزوده، تورم با وقفه یك ساله، بهره وري نيروي كار، واردات 
با توجه به پيشينه تحقيق  نيز به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار بر صادرات  مواد اوليه و نرخ ارز 

و مدل هاي بررسي شده در آن )مدل لوكانگا و مدل ولدخاني(، در نظر گرفته شده است:

3 51 2 4
2( , ( 1), , Im, ) C ( 1) ImEx g y Inf Pw Cur y Inf Pw Curβ ββ β β′= − = × × − × × ×   )5

با وقفه  با وقفه یك ساله، صادرات  افزوده، تورم  از ارزش  تابعي  نيز  اوليه  واردات مواد 
یك ساله و نرخ ارز ارزیابي شده است.

31 2 4
3Im ( , ( 1),Ex( 1), ) C ( 1) Ex( 1)h y Inf Cur y Inf Curγγ γ γ′= − − = × × − × − ×  )6

در دستگاه معادالت فوق، y، ارزش افزوده  كارگاه های صنعتی ده نفر كاركن و بيش تر؛ 
و  كاركن  نفر  ده  صنعتی  كارگاه های  سرمایه   ،K تورم؛  نرخ   ،Inf واقعی؛  ارز  نرخ   ،Cur

بيش تر؛ Hr، تعداد شاغالن صنعتی كارگاه های صنعتی ده نفر كاركن و بيش تر؛ Im، ارزش 
مواد اوليه وارداتي؛ Ex، ارزش صادرات صنعتی و Pw، بهره وری نيروي كار است. از آنجا 
پيچيده  با رویکردهای مرسوم  تحليل شان  و  برآورد  و  بوده  )6( غيرخطی  تا   )4( كه روابط 

است، می توان با لگاریتم گيری از طرفين آن ها، روابط خطی را به صورت زیر توسعه داد:

1 1 2 3 4 5( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (Im)Log y C Log Cur Log Inf Log K Log Hr Logα α α α α= + + + + +   )7

2 1 2 3 4 5(Ex) C ( ) ( ( 1)) (Pw) (Im) ( )Log Log y Log Inf Log Log Log Curβ β β β β= + + − + + +  )8
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Log(Im)=C3+γ1Log(y)+ γ2(Inf(-1))+ γ3Log(Ex(-1))+ γ4(CUR)  )9

الزم به توضيح است در مواردي همانند معادالت فوق كه متغير وابسته یك معادله، متغير 
بنابراین، در این  توضيحی یا مستقل معادله دیگر باشد، معادالت همزمان1 تشکيل مي شود. 

پژوهش از رویکرد سيستم معادالت همزمان نيز استفاده مي شود. 
می رود.  به كار  همزمان  معادالت  سيستم  در  ضرایب  برآورد  براي  مختلفي  روش هاي 
درصورتي كه معادالت دقيقاً مشخص یا بيش از حد مشخص باشند، مي توان از روش حداقل 
مربعات دو مرحله اي )2SLS(2 استفاده كرد. بنابراین، با توجه به دقيقاً مشخص بودن معادله 
و  برون زا  متغيرهاي  تعداد  به  توجه  با   )9( معادله  بودن  مشخص  حد  از  بيش  و   )8( و   )7(
درون زا و طبق محاسبات انجام شده، روش به كاررفته در این پژوهش براي تخمين معادالت 
همزمان روش  2SLS است. در این ميان، ذكر یك نکته الزم است كه پيش از برآورد مدل 
درجه  و  متغيرها  مانایي  وضعيت  بررسي  براي  آزمون هایي  باید  ابتدا   ،Eviews نرم افزار  با 

هم انباشتگي شان، انجام پذیرد.

1ـ4. آزمون ایستایی )ریشه واحد(
در تحليل های اقتصادسنجی كاربردی برای برآورد روابط بلندمدت بين متغيرها، ميانگين 
و واریانس آن ها را در طی زمان ثابت و مستقل از عامل زمان، در نظر می گيرند و در نتيجه 
به طور ضمنی ثبات رفتاری را برای آن ها فرض می كنند. با این وجود، تحقيقات كاربردی 
نمی یابد3.  تحقق  زمانی  سری های  متغيرهای  رفتاری  ثبات  موارد  بيش تر  در  می دهد  نشان 
الزم  اعتبار  از   F و   t آزمون های كالسيك  می شود  سبب  مدل  در  ناایستا  متغيرهای  وجود 
از یك رگرسيون  بيش تر  انجام گرفته، چيزی  نباشند. در چنين حالتی رگرسيون  برخوردار 
 4IPS از روش  متغيرها  نامانایي  و  مانایي  بررسي  براي  پژوهش  این  در  بود.  نخواهد  كاذب 

استفاده می شود.
در جدول )2(، نتایج آزمون ایستایی تمام متغيرها در حالت عادی )سطح( و تفاضل مرتبه 

1. Simultaneous Equation.
2. Two-Stage Least Squares.

3. صدیقي )1386(.
4. Im-Pesaran-Shin.
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اول ارائه شده است. همانطور كه مشاهده مي شود، P-VAlue آزمون ایستایی اكثر متغيرها 
در  ولي  است(  شده  رد  درصد   5 معنا داری  سطح  در  )ایستایی  بوده   0/05 سطح  باالي  در 

تفاضل اول كم تر از 0/05 شده و بيانگر ناایستایی متغيرها در سطح است.

جدول 2ـ نتيجه آزمون ريشه واحد )ايستايي(

متغیرسطحتفاضل اول

P_valueآمارهP_valueآماره

 0/000 *-6/72860/98882/28355LOG (Y)

 0/000 *-14/99250/89621/25994LOG (K)

 0/000 *-7/65620/99212/41315LOG (Hr)

 0/000 *-7/8469 0/000 *4/48842LOG (Cur)

 0/000 *-14/973 0/000 *-6/2123LOG (Inf)

 0/000 *-7/27780/61430/2906LOG (Im)

0/0134 *-2/21340/9993/3822LOG (Em)

 0/000 *-45/050/9932/5041LOG (Pw)

* در سطح پنج درصد معنا دار است.

در  متغيرها  بيش تر  ایستایی  عدم  به دليل  آزمون،  این  از  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
تنها  متغيرها،  عدم ایستایی  حالت  در  زیرا  شود؛  استفاده  هم جمعی1  آزمون  از  باید  سطح، 

درصورت وجود رابطه هم جمعی ميان متغيرها می توان به نتایج اعتماد كرد2.

2ـ4. آزمون هاي هم انباشتگي )هم جمعي( داده هاي پانلي
براساس  زمانی  متغير سری  یا چند  دو  وقتی  است كه  هم انباشتگی آن  اقتصادی  مفهوم 
مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده می شوند تا یك رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند، 
هرچند ممکن است خود این سری های زمانی دارای روندی تصادفی باشند )ناایستا باشند( 

1. Cointegration Test.
2. محمدي و همکاران )1393(؛ ص 25.
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اما در طول زمان یکدیگر را به خوبی دنبال می كنند به گونه ای كه تفاضل ميان آن ها باثبات 
)ایستا( است. بنابراین، مفهوم هم انباشتگی تداعی گر وجود یك رابطه تعادلی بلندمدتی است 
از روش  این پژوهش  به سمت آن حركت می كند1. در  اقتصادی در طول زمان  كه سيستم 

هم جمعي پدروني2 استفاده شده است.
نتایج به دست آمده )جدول 3(، فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه هم جمعی  براساس 
ميان متغيرها در سطح 0/05 قابل رد است. بنابراین، ميان متغيرها ارتباط بلندمدت وجود دارد. 
الزم به ذكر است آزمون هم جمعی تنها وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت را بيان كرده و 
ميزان ارتباط و چگونگی عالمت آن با انجام این آزمون قابل تعيين نيست. به این ترتيب، برای 

بررسی ميزان و چگونگی این ارتباط باید از روش های برآورد روابط استفاده شود.

جدول 3ـ نتيجه آزمون هم جمعي

آزمون هم جمعی پدرونی
آماره شماره معادله

Prob Statistics

0/0268 -1/9298 Panel PP-Statistic
)7(

0/0001 -3/6816 Group PP-Statistic

0/0325 -1/8446 Panel PP-Statistic
)8(

0/0276 -1/9180 Group PP-Statistic

0/0010 -3/0851 Panel PP-Statistic
)9(

0/0083 -2/3974 Group PP-Statistic

3ـ4. آزمون  هاسمن 
در این مرحله باید مشخص شود كه خطاي تخمين، ناشی از تغيير در مقاطع است یا این 
كه در طی زمان رخ داده است. در نحوه در نظر گرفتن چنين خطاهایی با دو اثر ثابت و اثر 
استفاده  و تصادفی  ثابت  اثر  براي مشخص شدن  از آزمون هاسمن  مواجه هستيم.  تصادفی 
می شود. در آزمون  هاسمن، فرضيه صفر آن مبتنی بر تصادفی بودن خطاهاي برآوردي است. 

1. نوفرستی )1392(؛ ص 185.
2. Pedroni Cointegration Test.
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جدول 4ـ نتيجه آزمون  هاسمن

آزمون  هاسمن شماره معادله

0/000 Chi-Sq.Statistic
)7(

1/000 Prob

0/000 Chi-Sq.Statistic
)8(

1/000 Prob

0/000 Chi-Sq.Statistic
)9(

1/000 Prob

نتایج آزمون هاسمن در جدول )4( ارائه شده و نشان می دهد در این مورد فرضيه صفر رد نشده 
و اثر تصادفی براي برآورد مدل مناسب است. پس از تعيين روش مناسب برآورد پارامترها، 
نتایج حاصل از برآورد مدل برای زیربخش های صنعت بررسی می شود. نتایج به ترتيب معادالت 

در ادامه ارائه می شود. براي معادله اول نتایج برآورد در جدول )5( ارائه شده است.
نتایج جدول )5(، ميزان ضریب تعيين )R-Square( بين متغيرها 0/841 است.  براساس 
یعنی بيش از 84 درصد تغييرات ارزش افزوده  زیربخش های صنعت توسط متغيرهای موجود 
در معادله )7( )معادله اول مدل( توجيه می شود. براساس نتایج به دست آمده با توجه به این كه 
سطح معنا داری تمام متغيرها از پنج درصد كوچك تر است، تمام ضرایب به دست آمده به جز 
ضریب ثابت معنا دارند. آماره F نيز نشان می دهد فرضيه صفر بودن تمام ضرایب، در سطح 

یك درصد رد شده و كل مدل معنا دار است.

جدول 5ـ نتايج برآورد ضرايب رابطه اول مدل )رابطه 7(

سطح معناداریآماره tخطای استانداردضرایبمتغیرهای مستقل

LOG(Inf)-0/07380/0146-5/0280/000

LOG(Cur)0/09780/03322/94420/0037

LOG(Im)0/07270/02472/9400/0037

LOG(Hr)0/45660/045919/946020/000

LOG(K)0/1070/022564/74550/000

C10/094190/48790/1930/8472
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معیارهای ارزیابی برازندگی مدل

0/657ميانگين متغير وابسته0/1761خطای استاندارد مدل

0/4422انحراف معيار متغير وابسته0/841ضریب تعيين

5/1211مجموع مربع باقيمانده ها0/845ضریب تعيين تعدیل شده

F 0/7391آماره دوربين واتسون181/23آماره

F مرحله دوم0/0000سطح معنا داری SSR5/1211

شاغالن، حجم  تعداد  ارز،  نرخ  تورم،  نرخ  برآوردی   ضرایب  به دست آمده،  نتایج  براساس 
واردات مواد اوليه و سرمایه دارای تأثير معنا داری بر ارزش افزوده  صنایع مورد بررسی ایران 
داشته و این مقادیر به ترتيب عبارتند از 0/07-، 0/09، 0/45، 0/07 و 0/1 كه نشان می دهند 
یك درصد افزایش در نرخ تورم، نرخ ارز، تعداد شاغالن، حجم واردات مواد اوليه و حجم 
سرمایه به ترتيب باعث تغيير ارزش افزوده  صنایع مورد بررسی به ميزان 0/07- درصد، 0/09 

درصد، 0/45، 0/07 و 0/1 درصد می شوند.
براساس نتایج جدول )6( ميزان ضریب تعيين بين متغيرها 0/989 است. یعنی 98 درصد 
تغييرات صادرات زیربخش هاي صنعتي توسط متغيرهای موجود در معادله )8( )معادله دوم 
برابر  این كه ضریب همبستگی تعدیل شده  به  با توجه  مدل( توجيه می شود. از سوی دیگر، 
0/988 است و به مقدار به دست آمده برای ضریب همبستگی نيز نزدیك است، می توان به 

درستی تصریح مدل اطمينان بيش تری داشت.

جدول 6ـ نتايج برآورد ضرايب رابطه دوم )رابطه 8(

سطح معناداریآماره tخطای استانداردضرایبمتغیرهای مستقل

LOG(Y)-0/0070/013-0/510/607

LOG(Inf (-1))-0/0340/037-0/90/368

LOG(Pw)4/10/14128/970/000

LOG(Im)0/230/0386/250/000

LOG(Cur)-0/1330/036-3/620/004

C2-5/870/040-14/54.0/000



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 78، بهار 1395 52 

سطح معناداریآماره tخطای استانداردضرایبمتغیرهای مستقل

معیارهای ارزیابی برازندگی مدل

16/77ميانگين متغير وابسته0/17خطای استاندارد مدل

1/655انحراف معيار متغير وابسته0/989ضریب تعيين

5/041مجموع مربع باقيمانده ها0/988ضریب تعيين تعدیل شده

F 1/293آماره دوربين واتسون3108/87آماره

F مرحله دوم0/0000سطح معنا داری SSR4/892

نتایج به دست آمده، ضرایب برآوردی  ارزش افزوده  زیربخش هاي صنعتي، نرخ  براساس 
تورم با یك وقفه زماني، نرخ بهره وري كار، نرخ واردات مواد اوليه و نرخ ارز به ترتيب داراي 
تأثير 0/007-، 0/034-، 4/1، 0/23 و 0/133- بر صادرات زیربخش هاي صنعتي است كه نشان 
می دهد یك درصد افزایش در ارزش افزوده  زیربخش هاي صنعتي، نرخ تورم، نرخ بهره وري 
كار، نرخ واردات مواد اوليه و نرخ ارز به ترتيب باعث تغيير حجم صادرات صنایع مورد بررسی 

به 0/007- درصد، 0/034- درصد، 4/1 درصد، درصد 0/23 و 0/133- درصد می شود.

جدول 7ـ نتايج برآورد ضرايب رابطه سوم )رابطه 9(

سطح معناداریآماره tخطای استانداردضرایبمتغیرهای مستقل
LOG(Y)0/070/0312/4000/0175

LOG(Cur)-0/160/082-2/010/045
LOG(Inf(-1))0/350/0844/2060/000
LOG(Ex(-1))0/740/02134/260/000

C34/570/934/8930.000

معیارهای ارزیابی برازندگی مدل

16/915ميانگين متغير وابسته0/459خطای استاندارد مدل
1/235انحراف معيار متغير وابسته0/865ضریب تعيين

34/973مجموع مربع باقيمانده ها0/861ضریب تعيين تعدیل شده
F 1/024آماره دوربين واتسون494/734آماره

F مرحله دوم0/0000سطح معنا داری SSR20/079
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براساس نتایج ارائه شده در جدول )7(، ميزان ضریب تعيين بين متغيرها 0/865 است. یعنی 
در  موجود  متغيرهای  توسط  صنعتي  زیربخش هاي  اوليه  مواد  واردات  تغييرات  درصد   86
معادله )9( )معادله سوم مدل( توجيه می شود. براساس نتایج به دست آمده، ضرایب برآوردی 
ارزش افزوده  زیربخش هاي صنعتي، نرخ ارز، نرخ تورم با یك وقفه زماني و نرخ صادرات 
صنعتي با یك وقفه زماني به ترتيب داراي تأثير 0/07، 0/16-، 0/35 و 0/74 بر واردات مواد 
افزوده   ارزش  در  افزایش  درصد  یك  می دهد  نشان  كه  است  صنعتي  زیربخش هاي  اوليه 
زیربخش هاي صنعتي، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ صادرات صنعتي به ترتيب باعث تغيير حجم 

واردات مواد اوليه به اندازه 0/07 درصد، 0/16- درصد، 0/35 درصد و 0/74 می شود.

5. یافته های تحقیق

اصلي  معادله  مدل( كه  اول  )معادله   )7( معادله  در  تورم  متغير  به طور مشخص، ضریب 
افزوده صنایع كشور  ارزش  بر  تورم  افزایش  منفی  تأثير  نشانگر  منفی شده كه خود  است، 
است. این تأثير به معنای كاهش ارزش افزوده بخش صنعت به مقدار حدود 7 صدم درصد 
به ازای افزایش یك درصدی نرخ تورم است. دالیل متعددی می تواند تأثير منفی تورم بر 
ارزش افزوده را توجيه كند كه پييشنهاد می شود در تحقيقات آتی این موضوع بررسی شود. 
افزایش  نشان می دهد مهم ترین عامل  پژوهش  این  این حوزه در  با كارشناسان  اما مصاحبه 
نگرانی سرمایه گذاران و در پی آن كاهش سرمایه گذارهای بلندمدت در صنعت و كاهش 

تقاضای داخلی به واسطه افزایش تورم باشد.
مقدار  ندارد.  بر صادرات كشور  معنا داری  تأثير  یك ساله  وقفه  با  تورم  متغير  همچنين، 
با  به این معنا كه  تأثير ناچيز تورم بر صادرات منفی بوده و حدود 3/5 صدم درصد است. 
افزایش نرخ تورم در یك سال، صادرات در سال بعد حدود 3 صدم درصد كاهش می یابد. 
اما تأثير دیگر نرخ تورم بر افزایش مواد اوليه وارداتی حدوداً 35 صدم درصد است. یعنی 
نيازهای  برآوردن  برای  كشورها  سایر  از  واردات  رشد  بر  زیادی  تأثير  تورم  نرخ  افزایش 
كشور دارد، درحالی كه تأثير نرخ تورم بر ارزش مواد اوليه وارداتی بسيار بيش تر از تأثير آن 

بر صادرات و ارزش افزوده بخش صنعت است.
ارزش  بر  مدل(  اول  )معادله   )7( معادله  در  ارز  نرخ  متغير  تأثيرگذاری  ضریب  مطالعه 
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افزوده، نشانگر تأثير مثبت حدود 0/1 درصدی است؛ به این معنا كه افزایش نرخ واقعی ارز 
بر ارزش افزوده صنایع كشور تأثير مثبت دارد. و اما دليلی كه نياز به تحقيق برای بررسی این 
تأثيرگذاری دارد، افزایش قيمت كاالهای وارداتی در بازار و افزایش تقاضا برای كاالهای 
داخلی است. همچنين، بررسی ضرایب متغير نرخ ارز بر متغيرهای صادرات و واردات بيانگر 
كاهش به ترتيب 13/3 و 16 صدم درصدی صادرات و واردات با افزایش نرخ ارز در كشور 
است. افزایش قيمت كاالهای خارجی با افزایش نرخ ارز نيز می تواند دالیل كاهش واردات  

كشور باشد كه البته نيازمند مطالعه بيش تری است.
افزوده صنعت  ارزش  بر  و سرمایه  واردات  انسانی،  نيروی  متغيرهای  تأثيرگذاری  مطالعه 
بيانگر تأثير مثبت 45/7، 7/3 و 10/7 صدم درصدی این متغيرها بر ارزش افزوده صنعت است. 
از ميان متغيرهای بررسی شده، نيروی انسانی بيش ترین تأثير را بر رشد ارزش افزوده )حدود 45 
صدم درصد( داشته و نشان می دهد مبنای مناسبی برای ارائه راهکارهای مؤثر جهت برون رفت 
انسانی متخصص و  نيروی  تربيت  و  بوده  افزوده صنعت در كشور  ارزش  از مشکالت رشد 
ارزش  افزایش  برای  نمونه ای  راهکارهای  نيز  فناوری در صنعت  توسعه  برای  سرمایه گذاری 

افزوده صنعت با تقویت متغيرهای نيروی انسانی و سرمایه محسوب می شود.
همچنين، متغيرهای واردات و بهره وری نيروی كار در كنار نرخ ارز بر ميزان صادرات  
مؤثرند، اما بيش ترین تأثير مربوط به بهره وری نيروی كار است. عالوه بر این، تمام متغيرهای 

بالقوه مؤثر بر واردات )شامل صادرات، نرخ ارز و تورم( بر مقدار واردات نيز مؤثرند.

جمع بندی و مالحظات

با توجه به اهميت بخش صنعت در توسعه اقتصادی كشور، مطالعه عوامل مؤثر بر رشد 
ارزش افزوده در این بخش از اهميت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به عنوان یك 
افزوده بخش صنعت  بر ارزش  تأثيرگذاری دو عامل كالن تورم و نرخ ارز واقعي  فرضيه، 
بررسی شده و برای تحقيق این فرضيه، ادبيات تحقيق مورد بررسی قرار گرفته و سه معادله 
همزمان پيشنهاد شده است. در اولين معادله، متغيرهاي نرخ ارز واقعی، تورم، سرمایه و نيروي 
كار به عنوان متغيرهاي بالقوه تأثيرگذار بر ارزش افزوده شناسایي شده اند كه به صورت یك 
تابع توانی اثرگذاری آن ها تحقيق شده است. همچنين، متغيرهاي ارزش افزوده، تورم با وقفه 
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یك ساله، بهره وري نيروي كار، واردات مواد اوليه و نرخ ارز نيز به عنوان متغيرهاي مؤثر بر 
صادرات با توجه به پيشينه تحقيق به عنوان معادله دوم در نظر گرفته شده است. معادله سوم 
نيز شامل تأثيرپذیری واردات مواد اوليه از متغيرهای ارزش افزوده، تورم با وقفه یك ساله، 
صادرات با وقفه یك ساله و نرخ ارز درنظرگرفته شده است. برای برآورد ضرایب مدل های 
همزمان و بررسی اثرگذاری متغيرهای مستقل بر متغيرهای پاسخ، از داده هاي پانلي استفاده 
شده است. داده هاي متغيرهای مستقل و ارزش افزوده زیربخش های اصلي صنعت كشور در 
بازه زماني سال های 1370 تا 1390 از مراجع آماری معتبر كشور )مركز آمار ایران و بانك 
برآورد  برای  آماری  رویکردهای  از  آماری،  شرایط  بررسی  از  پس  و  شده  اخذ  مركزی( 
اول  معادله  در  بودن ضرایب  معنا دار  تحليل  است.  شده  استفاده  همزمان  مدل های  ضرایب 
واردت  و  تورم  ارز،  نرخ  سرمایه،  كار،  نيروی  بهره وری  متغيرهای  به ترتيب  می دهد،  نشان 
مواد اوليه بيش ترین تأثير را بر ارزش افزوده صنعت دارند. همه متغيرهای تأثير مثبت دارند 

اما تأثير متغير نرخ ارز بر ارزش افزوده منفی است.
ارزش افزوده و نرخ تورم با تاخير یك ساله تأثير معنا داری بر ارزش صادرات ساالنه در 
معادله دوم نداشته و بهره وری نيروی انسانی و ارزش واردات با ضرایب مثبت بر صادرات 
مؤثرند و نرخ ارز تأثير منفی بر ارزش واردات دارد. تحليل ضرایب معادله سوم )متغيرهای 
بيانگر تأثير مثبت ارزش افزوده صنعت، نرخ تورم و ميزان  نيز  مؤثر بر واردات مواد اوليه( 

صادرات و تأثير منفی نرخ ارز واقعی بر ارزش واردات مواد اوليه ساالنه است. 
درباره  تحقيق  نيازمند  صنعت  بخش  افزوده  ارزش  افزایش  برای  راه حل هایی  ارائه 
برای  موضوعی  به عنوان  كه  است  افزوده  ارزش  بر  مؤثر  متغيرهای  اثرگذاری  عوامل 
تحقيقات آتی پيشنهاد می شود. اما مهم ترین رهنمودهای محققان و كارشناسان این حوزه 
می تواند ارائه راه حل هایی برای جلوگيری از نوسانات قيمت ها، كنترل نرخ تورم، تشویق 
دالرهای  ورود  محدودكردن  كشور،  مالياتی  نظام  بهبود  توليد،  به سوی  سرمایه  صاحبان 
ارتقای  صنعت،  بخش  در  سرمایه گذاری  اطالعات  شفاف سازی  جاری،  بودجه  در  نفتی 
بهره وری نيروهای انسانی و... باشد كه مطالعه بيش تر برای یافتن این راه حل ها به تحقيقات 

آتی واگذار می شود.
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