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صادرات صنعتي و واردات مواد اوليه تشكيل و با استفاده از دستگاه معادالت همزمان و
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بررسي شده است .براساس نتایج بهدستآمده ،ضرایب برآوردی نرخ ارز واقعی ،واردات

مواد اوليه ،تعداد شاغالن و موجودي سرمایه ،تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده صنایع

مورد بررسی ایران دارد .همچنین ،براساس این نتایج ،یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی،
واردات ،تعداد شاغالن و سرمایه بهترتیب باعث افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسی به
میزان  0/097درصد 0/072 ،درصد 0/456 ،درصد و  0/107درصد شده و ضریب برآوردی

تورم تولید نیز تأثیر منفی و معناداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد که میزان
تأثیرگذاری آن  -0/073است.

طبقهبندی C01, C33, L6 :JEL
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مقدمه
بخش صنعت یکی از بخشهای مهم و حیاتی اقتصاد هر کشور محسوب میشود که

تأثیر قابل توجهی بر روابط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی داخلی و برونمرزی داشته و
درنتیجه ،توجه به آن در جهت رشد و توسعه ،بخش مهمی از دغدغههای برنامهریزان جوامع
مختلف را به خود اختصاص داده است .بسياري از كشورها از جمله ایران ،سالها است

بخش قابلتوجهي از رشد اقتصادی و اشتغال شهروندان خود را در توسعه و توجه به اين
بخش جستوجو کرده و بههمين سبب ،هزینههای ریالی و ارزی فراوانی برای حل مسائل و
مشکالت آن و ایجاد صنایع جدید از بودجه عموميو سيستم بانكي كشورها براي حمايت

از اين بخش تخصيص يافته است ،هرچند در نهايت به رشد دلخواه دست نيافتهاند.

گزارش سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) 1نشان میدهد نرخ رشد

ساالنه ارزش افزوده صنعتی ایران از  10/5درصد در سالهای  2000تا  2005به  3/6درصد

در سالهای  2005تا  2010کاهش یافته است .2بانک مرکزی نیز در گزارش خود رشد
ارزش افزوده بخش صنعتومعدن ایران در سال  1391را رقم بسیار ضعیف و منفی 9/5

درصد اعالم کرد که پایینترین نرخ رشد ارزش افزود ه این بخش در سالهای اخیر بهشمار
میآید .3از سوی دیگر ،بررسی و نگاهی دقیق به تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد

افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت بدون همکاری دولت ،بخش خصوصی ،نهادهای
علمی و مردمی ،تشکلهای صنفی و صنعتی براساس یک برنامه مشخص ،علمی و کارآمد
میسر نیست .جامعه دانشگاهی نیز مسئولیت سنگینی در قبال تدوین این برنامه از طریق انجام
پژوهشهای مرتبط و تعمق در ابعاد مختلف این مسأله داشته و دسترسی به برنامهای مدون و

مطمئن ،بدون تکیه بر توانایی و ظرفیتهای علمی پژوهشگران کشور و درک دغدغههای

بخشهای مختلف اقتصادی ــ بهویژه بخش صنعت ــ و اطالع از میزان تأثیرپذیری آنها از

تصمیمات کالن اقتصادی ممکن نخواهد بود.

در اين پژوهش ،با بررسي مطالعات گذشته ،عوامل مؤثر بر ارزش افزوده صنايع داخلي
1. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
2. http://www.unido.org
3. http://www.cbi.ir
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ایران شناسايي شده و مدل پژوهش با درنظرگرفتن واقعيتهاي بخش صنعت كشور برای

تشریح رابطه این عوامل با ارزش افزوده صنعت پيشنهاد شده است .همچنین ،پژوهش حاضر
میکوشد با يافتن روابط علّي و معلولي ميان شاخصهاي تورم و نرخ ارز واقعي بههمراه

متغيرهاي بهرهوري نيروي كار ،نيروي انساني ،ارزش واردات مواد اوليه ،ارزش صادرات
صنعتي و سرمايه ،مدلی در قالب يك دستگاه معادالت همزمان پيشنهاد دهد .برخالف
پژوهشهای دیگر که معموالً نگاهی کلی به بخش صنعت داشتهاند ،در اين پژوهش،

مدلسازی با درنظرگرفتن دادههاي زیربخشهای صنعت بهصورت دادههای پانلی انجام
شده است که موجب افزایش دقت نتایج تحقیق میشود .درنهايت ،ضمن تحلیل ضرايب

و عالمتهایشان در مدل برآوردشده و همچنین تحليل و بررسي اعتبار نتايج ،با توجه به
شرايط صنعت ایران پيشنهادهایی نيز براي سیاستگذاران كشور جهت افزایش ارزش افزوده

اين بخش مهم اقتصادي و كاهش مشكالت و تنگناهاي صنعتگران كشور ارائه شده است.

 .1بيان مسأله و مباني نظري تحقیق
بهدلیل تنوع و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی ،سیاستگذاران اقتصادی برای برنامهریزی

صحیح ،نیازمند دریافت تصویری واقعبینانه از اوضاع و احوال فعالیتهای اقتصادی و
عوامل مؤثر بر ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصادی هستند .بنابراین ،میتوان با
اطمینان گفت که بررسی دقیق این روابط کمک شایانی در جهتگیریهای اقتصادی و

حتی تصمیمگیریهای كالن سیاسی محسوب شده و این تصمیمگیریها را تحتالشعاع
خود قرار دهد .بههمين سبب ،از یک سو به علت اهميت بخش صنعت بهعنوان يكي از

بخشهاي اصلي اقتصاد كشور و وجود ارتباطات پسین و پیشین مؤثر میان زيربخشهاي

مختلف صنعتی با سایر بخشهای اقتصادی ــ از جمله کشاورزی و خدمات ــ و از سوی

دیگر ،بهعلت تغییرات قابلتوجهی که در سالهای اخیر در برخی متغیرهای کالن اقتصادی
نظیر نرخ تورم و ارز رخ داده و تبعات قابلتوجه ناشی از آن بر بخشهای مختلف اقتصادی،

لزوم توجه به تأثیر شاخصهای کالن اقتصادی بر ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی

ــ بهویژه صنعت ــ پررنگتر شده است و از اینرو ،پژوهش حاضر به بررسي متغيرهاي مؤثر
بر ارزش افزوده اين بخش مهم اقتصادي ميپردازد.
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متغير ارزش افزوده ،متغير وابسته اصلي اين پژوهش است .ارزشافزوده اولینبار توسط

اقتصاددانان کالسیک مطرح شد ،زیرا آنها معتقد بودند فرآیند تولید تحتتأثیر سه عامل

کار ،سرمایه و زمین بوده و سود بهدستآمده نیز بین این عوامل تقسیم میشود .تأکید

بر خالص دریافتیها در مقابل خالص پرداختیها ،اساس مفهوم ارزش افزوده را تشکیل
میدهد .بهعبارت دیگر ،ارزش افزوده را میتوان خلق مازاد ارزش توسط هریک از عوامل

تولید در نظر گرفت .بنابراین ،ارزش افزوده ایجادشده توسط یک واحد تجاری يا توليدي
برابر مابهالتفاوت آن چیزی است که مشتری میپردازد با آنچه که سازنده یا فروشنده بابت

مواد خام و سایر عوامل واسطهای فرآیند تولید يا خدمات پرداخت میکند .بهعبارت بهتر،
ارزش افزود ه نهتنها تالشی را که برای یک فعالیت صورت میگیرد ،اندازه میگیرد ،بلکه
میزان رضایت مشتری را نیز در قالب مقدار پولی که حاضر است بپردازد ،مورد سنجش

قرار میدهد .افزایش ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصادی مانند صنایع ،بیانگر

رشد اقتصادی و پویایی آن است .عالوه بر آن ،افزایش ارزش افزوده به شرط ثابت بودن

نهادههای ورودی بیانگر بهبود بهرهوری صنعت است .عوامل مختلفی بر تغییرات ارزش
افزوده مؤثرند که شناسایی آنها به تحقق اهداف این پژوهش کمک میکند.

متغير تورم ،اثرات مستقیمی بر استراتژیهای بهینهسازی بنگاههای اقتصادی دارد .تورم

بهطور منفی ،رشد بلندمدت را تحتتأثیر قرار میدهد 1و .2همچنين ،اجماعنظر اقتصاددانان
نشان میدهد نرخهای باالی تورم برای رشد اقتصادی مضر است .براساس نظريه پولگرايان

سنتي ،افزايش عرضه پول يا اعمال سياست انبساطي پولي در كوتاهمدت سطح توليد را
افزايش میدهد؛ ولي در بلندمدت اقتصاد به حالت تعادل اوليه برگشته و آثار افزايش عرضه

پول فقط در افزايش قيمتها منعكس ميشود .در مكتب پولگرايان جديد (فريدمن 3و)...

وجود انتظارات تطبيقي در کوتاهمدت رابطه مثبتی ميان تورم و رشد ایجاد میکند؛ اما در
بلندمدت ارتباطي میان اين دو متغير وجود ندارد .كالسيكهاي جديد نيز با طرح انتظارات

عقاليي بيان ميكنند كه در كوتاهمدت و بلندمدت ارتباطي میان تورم و رشد وجود ندارد.
ساختارگرایان با بيان خصوصيات اقتصاد كشورهاي درحالتوسعه ــ ازجمله چسبندگي و
1. Barro (1991); p. 407.
2. Bruno and Easterly (1998); p.3.
3. Friedman.
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كششناپذيريهاي مختلف اقتصاد اين كشورها ــ معتقدند رابطه مثبتی ميان تورم و رشد،
حداقل تا نرخ معيني از تورم ،وجود دارد.

در مکتب پسانداز اجباری کینز ـ کالسکی 1برای علیّت از سوی تورم بهسمت رشد

است .2نظریه مقداری کالسیک (خنثایی پول) نيز اين مسأله را بیان میکند كه وقتی دولتها
در مقدار اسمی پول تغییر ایجاد میکنند ،بههمان نسبت قیمتها تغییر میکند .3بنابراین،
تورم یکی از متغیرهای بالقوه مؤثر بر ارزش افزوده است.

همچنين ،افزايش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) از یک سو ،بهدلیل ارزاننمایی

صادرات و گراننمایی واردات سبب افزایش خالص صادرات شده ،و از سوی دیگر ،با

افزایش قیمت نهادههای وارداتی ،عرضه کل را کاهش میدهد .بنابراین ،تأثیر خالص کاهش
ارزش پول داخلی بر تولید ،بستگی به میزان تغییر تقاضا و عرضه کل دارد .بهعبارت دیگر،

چنانچه افزایش در تقاضای کل بیش از کاهش عرضه کل باشد ،باعث اثر انبساطی بر تولید

میشود .خنثی بودن اثر تغییر نرخ ارز بر تولید ،زمانی بهوجود میآید که تغییرات تقاضای
کل ـ عرضه کل برابر شده و اثر یکدیگر را بر توليد خنثی کنند .4براساس رویکرد کششی در

مدل کینزیها فرض میشود طرف تقاضا ،محصول را تعیین میکند و بر طبق آن ،اثر کاهش
اسمی ارزش پول بر محصول و اشتغال مثبت خواهد بود .5بنابراین ،تغییرات نرخ ارز نیز بر

تغییرات ارزش افزوده میتواند مؤثر باشد و این فرضیه باید در بخش صنعت آزموده شود.

واردات با ايجاد سهولت در دسترسي شركتهاي داخلي به عوامل واسطهاي موردنياز

ــ بهويژه مواد اوليه و كاالهاي سرمايهاي خارجي ــ زمينه افزايش توليد و بهرهوري كشور
را فراهم میکند .به اعتقاد آدجايه و چاكرابورتي ،6با توجه به اينكه در بيشتر كشورهاي

درحالتوسعه ،بيش از دو سوم واردات به كاالهاي سرمايهاي ،واسطهاي و مواد اوليه
اختصاص دارد و درصورت استفاده از آنها در توليد كاالهاي صنعتي ،واردات در رشد

اقتصادي نقش بسزايي خواهد داشت.

1. Kalecki-Keynes Forced Saving.

 .2طباطبايي قمی ()1380؛ ص .52
 .3كميجاني و نقدي ()1388؛ ص .99
 .4بهمني اسكويي ()1372؛ ص .87
 .5ختايي و غربالي مقدم ()1383؛ ص .3

6. Asafu-Adjaye and Chakraborty (1999); p.164.

..تعنص یاهشخبریز هدوزفا شزرا رب یداصتقا نالک یاهریغتمریثأت یسررب

35

صادرات نيز از طریق تأثیر مطلوب بر کارایی و تخصیص منابع ،صرفههای ناشی از

مقیاس ،تغییرات تکنولوژی ،ایجاد اشتغال و بهرهوری کل عوامل در تسریع رشد و توسعه

اقتصادی بسیار مؤثر است .همچنین ،رشد صادرات انتقال تکنولوژی به بنگاههای داخلی
صادراتي را برای حفظ قدرت رقابت در بازارهای بينالمللی تشویق ميکند .توسعه
صادرات سبب تخصیص مجدد منابع از بخشها و صنایع با بهرهوری پایین و ناکارا به صنایع
با بهرهوری باال شده و منابع را بهسوی فعالیتهایی هدایت ميكند که بیشترین عملکرد

را داشته باشند و از این طریق ،بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی افزایش ميیابد.

براساس مطالعات مکی و ساموارو ،1رشد صادرات با ایجاد بازارهای خارجی بزرگتری

که به بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس منجر ميشوند ،بهرهوری را افزایش داده و با ایجاد

رقابت در بازارهای خارجی ،باعث افزایش کارایی شده و رشد اقتصادی را نیز تحتتأثیر
قرار میدهد.2

فرضيههاي اين پژوهش شامل تأثیرگذاري متغيرهای تورم و نرخ ارز بر ارزش افزوده

زيربخشهاي نُهگانه صنعت ایران بوده كه در بازه زماني سالهای  1370تا  1390بررسي

شده است .در اين پژوهش ،نرخ واقعی ارز و تورم بهعنوان متغيرهاي برونزا (مستقل)
درنظرگرفته شد ه است .نرخ ارز واقعي ،متغيري است كه شوکهای مختلف اقتصادی

(ازجمله سیاستهای داخلی) را بر عملکرد و رشد اقتصادی منعکس كرده و بنابراين ،متغير

برونزا بهشمار ميآيد .3همچنين ،با توجه به ارتباط مستقيم عرضه پول (افزايش نقدينگي)
و تورم و نظريه برونزایی عرضه پول ،4متغير تورم نيز در اين پژوهش بهعنوان متغير برونزا

در نظر گرفته شده است .با توجه به پررنگبودن تأثیرگذاري متغيرهاي صادرات صنعتي و

واردات مواد اوليه بر رشد اقتصادي ،ارزش افزوده و رشد توليد در پژوهشهاي پيشين و
ارتباط دوسويه قابلتوجه بين اين دو متغير و ارزش افزوده و همچنين درنظرگرفتن امكان

افزايش تعداد متغيرهاي مؤثر با درنظرگرفتن اين دو متغير بهعنوان متغير وابسته كه امكان
جامعيت بيشتر مدل پيشنهادي را فراهم ميکند ،اين دو متغير نيز در قالب دو معادله بررسي
1. Makki and Somwaru (2004); p.795.

 .2آلعمران و آلعمران ()1393؛ ص .23

3. Cottani et al. (1990); p. 61.
4. Exogeneity of Money Supply.
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شدهاند .با توجه به داليل فوق ،با حذف دو متغير اساسي نرخ ارز و تورم ،بهعنوان متغير
وابسته ،امكان بررسي مناسبتر رابطه دوسويه ساير متغيرهاي اصلي نيز امكانپذير است.
بنابراین ،در کنار تأثیر متغیرهای نرخ تورم و ارز ،باید اثر متغیرهای صادرات و واردات نیز

بر متغیر ارزش افزوده در بخش صنعت بررسی شود تا ضمن شناخت تأثیر آنها ،راهکارهای
مناسب برای توسعه و رشد صنعت نیز پیشنهاد شود.

روش بهکاررفته در تحقیق حاضر ،توصيفي ـ تحليلي است که برای تطبیق تئوريهاي

اقتصادي با واقعیتهاي جامعه ،روابط علّی میان متغیرها با استفاده از آمار و ارقام بررسی

شده و پس از تطبیق با تئوريها ،با استفاده از آمار استنتاجی و روشهاي اقتصادسنجی رد
یا اثبات فرضیههاي ارائهشده ،آزموده میشود (مراحل پژوهش در نمودار ( )1نشان داده
شده است).

نمودار 1ـ مراحل پژوهش

 .2پيشينه تحقيق
تاکنون مطالعات زيادي در زمينه متغيرهاي مؤثر بر ارزش افزوده يا رشد صنعتي

بخشهاي مختلف اقتصادي انجام شده و متغيرهاي متعددي در معادالت مختلف آزموده

شدهاند كه در ادامه به بيان بخشي از آنها پرداخته ميشود.

مطالعه جاوید 1به بررسی تأثیر نرخ تورم بر رشد اقتصادی پاکستان میپردازد .در مدل

ارائهشده وی ،عالوه بر نرخ تورم ،تأثیر مخارج دولت بر ارزش افزوده نیز بررسی شده است.
1. Javaid Attati (2013); p.5.
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آزمونهای آماری انجامشده نشان میدهد اگرچه در کوتاهمدت ارتباط معناداری میان نرخ

تورم و رشد اقتصادی وجود ندارد ،اما در بلندمدت این رابطه معنادار بوده است.

وینایگاسان ،1ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی را با استفاده از روش دادههاي پانلي

بررسی کرده است .در این تحقیق ارتباط میان رشد اقتصادی  32کشور آسیایی و تورم از

طریق رابطه غیرخطی در بازه زمانی  1980تا  2009برآورد شده و آستانه تورم تقریباً 5/43

برآورد شده است .همچنین ،براساس نتایج این تحقیق ،وقتی تورم از این آستانه فراتر رود،

آسیبهای جدی به رشد اقتصادی وارد میشود اما میزان کمتر از آستانه تأثیری بر رشد
اقتصادی ندارد.

فليحي پیربستی و طاهري 2به بررسی اثر تورم و جهانیشدن بر سوددهی کارگاههای

بزرگ صنعتی ایران در دوره زمانی  1379تا  1386پرداخته و برای بررسی  24گروه صنعتی

در این دوره زمانی از روش دادههای تابلویی استفاده کردهاند .نتایج تحقیق ایشان حاکی از

آن است که تورم موجب افزایش بیشتر درآمدها نسبت به هزینه کارگاههای صنعتی شده
و در نتیجه سود را افزایش میدهد.

کوتانی و همكاران 24 ،کشور درحالتوسعه را درنظرگرفته و با استفاده از دادههای

مقطعی که از هریک از این کشورها در سالهای  1960تا  1983جمعآوری شده ،رابطه بین

بیثباتی نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی را با شاخصهای عملکرد اقتصادی

مانند نرخ رشد ،صادرات ،تولید کشاورزی و سرمایهگذاری را بررسی کردهاند .در پایان،
این محققان اظهار میدارند نرخ واقعی ارز یک عنصر اصلی و تعیینکننده رشد اقتصادی
نیست ،بلکه متغیری برونزا است که شوکهای مختلف اقتصادی (از جمله سیاستهای

داخلی) را بر عملکرد و رشد اقتصادی منعکس میکند.

ایزدی 3و همکار به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر

تعادلی بر ارزش افزوده بخش صنعت پرداختند .در این تحقیق ،انحراف نرخ واقعی ارز
از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از مدل کوتانی تخمین زده شده و سپس با توجه

به ناپایایی برخی متغیرهای مدل با استفاده از تکنیک همگرایی و مدل خود توضیح
1. Vinayagathasan (2013); p.31.

 .2فليحي پيربستي و طاهري ()1390؛ ص.51
 .3ايزدي و ايزدي ()1387؛ ص .25
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با وقفههای توزیعی ( ،1)ARDLتأثیر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی
بر ارزش افزوده بخش صنعت در مدل بررسی شده است .براساس نتایج بهدستآمده،
شاخص قيمت محصوالت صنعتی اثر مثبتی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد .بنابراین،

کاهش سطح عمومی قیمتها در داخل میتواند به افزایش این شاخص و درنهایت افزایش

تولید صنعتی منجر شود .نوسانات نرخ ارز نیز موجب عدمقطعیت در روند قیمتها شده

و ریسک و نااطمینانی در بازده سرمایهگذاری را افزایش داده و موجب کاهش سطح
تولید میشود.

جعفري و همكاران 2چگونگی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای واردات در

اقتصاد ایران را در سالهای  1358-1388بررسی و تحلیل کردهاند .نتایج ،فرضیه وجود
رابطه منفی و معنادار میان نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و واردات را تأیید میکند.

کریمی و همکاران ،3اثر تغییرات نرخ واقعی ارز بر ارزشافزوده هشت زیربخش صنعت

در سالهای  1353تا  1390را با استفاده از روش سری زمانی را بررسی کرده و نشان
دادند کاهش نرخ واقعی ارز ،آثار متفاوتی در زیربخشهای مختلف صنعت داشته است؛
بهگونهایکه صنایعی که بهشدت به مواد اولیه و کاالهای سرمایهای خارجی وابستگی
دارند ،از این سیاست بهره برده و درمقابل صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابستگی

کمتری داشتهاند به سمت نابودی کشانده شدهاند.

در زمينه نقش و تأثیر صادرات بر رشد توليد ،پژوهشگران آزمونهاي متفاوتي را انجام

دادهاند .در اين آزمونها از دو روش ضريب همبستگي ساده و اسپيرمن و ضريب كشش
استفاده شده است .باالسا ،4تيلر 5و كاووسي 6از روش همبستگي بين رشد صادرات و رشد

توليد به ارتباط مثبت بين اين دو متغیر پي بردهاند .باالسا ،خان و رینهارت ،7صالحی اصفهاني

8

1. Autoregressive Distributed Lag Model.

 .2جعفري و همكاران ()1393؛ ص .1
 .3كريمي و همكاران ()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 كريمي 1بر نقش مؤثر صادرات بر توليد در كنار نهادههاي نيروي كار ،سرمايه
توجه کرده و از دو روش تابع نئوكالسيك ،اثر رشد صادرات بر رشد توليد را بررسي

کردهاند .در روش ضريب كشش توليد نسبت به متغيرهاي تأثیرگذار ،عموماً تابع توليد برای
برآورد اثر صادرات بر توليد استفاده شده است .فدر 2رابطه رشد اقتصادی با عوامل مؤثر بر
آن شامل نیروی کار ،سرمایه و صادرات را بررسی کرده است .تحلیل دادههای این تحقیق

در سالهای  1964تا  1973در کشورهای کمتر توسعهیافته بیانگر آن است که عالوه بر تأثیر
رشد نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی ،رشد صادرات و تخصیص مناسب منابع در آن

نیز بر رشد اقتصادی مؤثر است.

لوکانگا 3در مطالعهای به بررسی عوامل تعیینکننده عرضه و تقاضای صادرات غیرنفتی

نیجریه در دوره زمانی  1970تا  1990پرداخته است .الگوی ارائهشده در این مقاله هر دو

جنبه عرضه و تقاضای داخلی را دربرمیگیرد و به بررسی واکنش صادرات در مقابل این
معیارها میپردازد .الگوی تعادلی ارائهشده به شکل زیر است:

)1

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

در معادله فوق  Xtارزش صادرات واقعی Px ،قیمت کاالهای صادراتی (تعدیلشده

توسط نرخ ارز متوسط) Pd ،شاخص قیمت مصرفکننده ( Yt ،4)CPIارزش افزود ه بخش

کشاورزی Dd ،ارزش افزوده بخش صنعت و متغیر  DUMبرای سالهای بعد از  1986برابر
یک درنظر گرفته شده است (سالهای اصالح ساختاری نیجریه).

واگنر 5با استفاده از دادههاي سري زمانی  33کشور در دوره  1995تا  2005نشان داد

بیشتر بنگاههاي تولیدي ،خودشان بازارهاي صادراتی را انتخاب میکنند ،درحالیکه

افزایش صادرات لزوماً باعث بهبود بهرهوري نمیشود .اگرت و مُرالس 6نیز میزان اثرگذاری

نرخ ارز واقعی بر صادرات روسیه ،رومانی ،کرواسی و چند کشور دیگر را با استفاده از
 .1توكلي و كريمي ()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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دادههای پانلی بررسی کرده و این عامل در صادرات این کشورها مؤثر ولی با اثرگذاری
متفاوت تشخیص داده شده است.

خان و رینهارت در یک مطالعه مقطعی از سال  1970تا  1979برای  24کشور درحالتوسعه

با همان متغیرهای استاندارد در الگوی رشد (موجودی سرمایه و نیروی انسانی) صادرات
و واردات را نیز مورد آزمون قرار دادند .یافتههای ایشان نشان داد عالوه بر صادرات،
واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای نیز تأثیر مثبت و معناداری در رشد اقتصادی این

کشورها دارد.

در ادامه اين مطالعات ،یغور 1در پژوهشی تجربی و با استفاده از تکنیک  ،2 VARبه

بررسی رابطه واردات و رشد اقتصادی ترکیه در مقطع زمانی  1995تا  2005پرداخت .وی
بهمنظور تخمین کاراتر ،واردات را به گروههای کاالهای سرمایهای ،موادخام ،کاالهای

مصرفی و سایر کاالها تفکیک کرد .یافتههای تجربی نشان میدهد درحالیکه یک رابطه
دوسویه میان تولید ناخالص داخلی و واردات کاالهای سرمایهای و واردات موادخام وجود
دارد ،یک ارتباط یک سویه نیز میان تولید ناخالص داخلی و واردات کاالهای مصرفی و
واردات سایر کاالها برقرار است و جریان اصلی از سوی تولید ناخالص داخلی بهسمت

واردات کاالهای مصرفی و واردات سایر کاالها است.

فريرا و كانوتو 3تقاضاي واردات برزيل را تابعي از سطح قيمت در داخل كشور ،درآمد

كشور و شاخص قيمتي كاالي وارداتي در خارج از كشور دانسته و از تكنيك  ARDLدر

پژوهش خود بهره بردهاند.

ولدخانی 4در مقالهای با عنوان عوامل تعیینکننده صادرات غیرنفتی در ایران تابع

صادرات غیرنفتی را اینچنین برآورد میکند:
)2

Novx$
=)
1.217 + 0.287 Ln(Bmer)t + 0.576( Nov )t + 0.419 Ln(open)t − 1.19 DUM
Pw

(Ln

در این پژوهش ،با بهکارگیری روشهای همگرایی انگل ـ گرانجر و یوهانسون نشان
1. Uğur (2008); p.57.
2. Value at Risk.
3. Ferreira and Canuto (2001); p.18.

 .4ولدخاني ()1376؛ ص.3

..تعنص یاهشخبریز هدوزفا شزرا رب یداصتقا نالک یاهریغتمریثأت یسررب

41

داده شد که رابطه بلندمدتی بهترتيب میان صادرات کاالهای غیرنفتی ( )noxو نرخ ارز در

بازار آزاد ( ،)Bmerمجموع ارزش افزوده در بخشهای مختلف ( ،)Novو میزان باز بودن

اقتصاد کشور وجود دارد ( )openو این سه متغیر بهصورت مستقیم صادرات را تحتتأثیر
قرار میدهند.

کازرونی و فشاری 1در پژوهش خود با استفاده از روش دادههای پانلی به بررسی تأثیر

شاخصهاي رقابتی قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات زیربخشهاي صنعتی ایران پرداختهاند.
براساس نتایج این تحقيق ،متغیرهاي بهرهوري نیروي کار ،مزیت نسبی آشکار شده و نرخ
ارز اسمی تأثیر مثبت و معنادار بر صادرات زیربخشهاي صنعتی اقتصاد ایران داشته و تأثیر
متغیر نرخ تورم نیز بر صادرات زیربخشهاي صنعتی منفی و معنادار بوده است.

دولیک و فوستر 2با استفاده از دادههای تابلویی در دوره  1999-1960تأثیر کاالهای

سرمایهای خارجی بر رشد اقتصادی  55کشور درحالتوسعه را بررسی کردهاند .براساس

نتایج این مطالعه ،در کشورهایی با سطح پایین سرمایه انسانی ،رابطه میان کاالهای سرمایهای

خارجی و تولید ناخالص داخلی سرانه منفی است.

شهوازیان و علويراد 3نیز به بررسی تأثیر نیروی انسانی متخصص یا همان سرمایه انسانی

در رشد اقتصادی و صنعتی پرداخته و نشان دادند یک درصد افزایش در نیروی متخصص،

غیرمتخصص و سرمایه فیزیکی هرکدام به اندازه  0/44 ،0/3و  0/64درصد بر رشد ارزش

افزوده بخش صنعت کشور مؤثر است.

رهنماي قراملكي و همكاران ،4نقش مخارج تحقیق و توسعه داخلي ،واردات تکنولوژي

و تأثير متقابل سرمايه انساني و واردات تکنولوژي بر ارزش افزوده در صنايع بزرگ ايران
را در دوره زماني  1373-1387بررسي کرده و نشان دادند مخارج تحقیق و توسعه ()R&D

داخلي و واردات تکنولوژي در دوره مزبور ،تأثيری مثبت و معنادار بر ارزش افزوده صنايع
مورد بررسي داشته است .همچنين ،يافتههاي تحقيق بر نقش مثبت سرمايه انساني در جذب

تکنولوژي وارداتي و در پی آن ،افزايش ارزش افزوده صنايع مورد بررسي تأكيد دارد.
 .1کازرونی و فشاری (.)1387
 .3شهوازیان و علوي راد ()1386؛ ص .226
 .4رهنماي قراملكي و همكاران ()1393؛ ص .25

2. Dulleck.u & Foster (2008); p.233.
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عمادزاده و بكتاش ،1در مقاله خود با بهرهگیری از دادههای سری زمانی 1345-1380

و الگوی کاب داگالس ،تأثیر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت را بررسی کردهاند.
براساس نتایج مطالعه ایشان ،یک درصد افزایش در سرمایه فیزیکی و نیروی کار متخصص

و غیرمتخصص بهترتیب به  0/29 ،0/34و  0/11درصد افزایش بخش صنعت ختم میشود.

جهانگرد و همكاران 2رابطه میان فعاليتهای تحقيق و توسعه ،سرمايه انساني و فيزيكي

با رشد بهرهوری عوامل توليد را با استفاده از دادههاي تابلويي ،در سالهاي  1363تا 1384

آزموده و نشان دادند اثر متغيرهاي مورد اشاره مثبت و معنادار بوده و متغير سرمايه سرانه

فيزيكي نيز بيشترين تأثیر را بر رشد بهرهوري كل داشته است.

بهعنوان نتیجهگیری ،متغیرهای نرخ ارز ،تورم ،صادرات و واردات بر ارزش افزوده

بخشهای مختلف اقتصادی مانند بخش صنعت بالقوه میتوانند مؤثر بوده و بررسی و تحلیل
تأثیر آنها نیز بهعنوان یک مسأله مطرح شود که این تحقیق با توجه به موارد مشابه در

ادبیات نوآوری الزم را دارد.

 .3جمعآوري دادهها
دادههاي استفاده شده در اين پژوهش از جمله ارزش افزوده صنایع ،3نرخ تورم ،نرخ

ارز ،صادرات ،واردات و ...در سالهای مختلف از سالنامههای مركز آمار كشور 4و بانك

مركزي 5استخراج شده است .الزم به ذكر است بهدليل آنکه مرکز آمار ایران ،مرجع رسمی

آمار در کشور است و هرساله ارزش افزوده صنایع با بيش از  10كاركن توسط این مرکز به

تفكيك زيربخشهای نُهگانه صنعت ارائه شده ،بنابراین ،از دادههاي اين مركز براي متغير
ارزش افزوده استفاده شده است .نمودار ( )2روند تغییرات ارزش افزوده زیر بخشهای

صنعت را طی سالهای  1370تا  1390نشان میدهد که در تمام ن ُه زیربخش صنعت با

قیمتهای سال  1376روند رو به رشدی داشته است.

 .1عمادزاده و بكتاش ()1384؛ ص .37
 .2جهانگرد و همكاران ()1391؛ ص .51
 .3ارزش افزوده کارگاههای صنعتی دارای  10نفرکارکن و بیشتر به تفكيك زيربخشها ،مركز آمار ايران

4. http://www.amar.org.ir/
5. http://www.cbi.ir
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نمودار 2ـ ارزش افزوده زيربخشهاي صنعت كشور (کارگاههای صنعتی
دارای  10نفرکارکن و بیشتر) به قيمتهاي ثابت سال 1376

در اين پژوهش از دادههاي پانلي 1استفاده شده است که در آنها ،ابتدا مقطع خاصی در نظر

گرفته شده و ویژگیهای متغیرهای مربوط در دوره زمانی مورد نظر بررسی میشود .برابری تعداد

دادهها در هر مقطع الزم نبوده و میتوان متغیرهایی داشت که در یک مقطع برای دوره زمانی
مورد بررسی ،ثابت باشند .دادههای پانلي مزایای فراوان و قابلتوجهي دارند .اطالعات بيشتر،

تغييرپذيري بيشتر ،همخطي کمتر ،درجه آزادي و کارايي باالتر از جمل ه اين مزايا است.

مقاطع شامل زيربخشهاي نُهگانه صنعت است كه عبارتند از )1 :صنايع موادغذايي،

آشاميدني و دخانيات؛  )2صنايع نساجي ،پوشاك و چرم؛  )3صنايع چوب و محصوالت
چوبي؛  )4صنايع كاغذ ،مقوا ،چاپ و نشر؛  )5صنايع شيميايي ،نفت ،ذغالسنگ ،الستيك
و پالستيك؛  )6صنايع محصوالت كاني غيرفلزي بهجز نفت و ذغالسنگ؛  )7صنايع توليد

فلزات اساسي؛  )8صنايع ماشينآالت و تجهيزات و ابزار و محصوالت فلزي و  )9صنايع
متفرقه كه در بازه سالهای  1370تا  1390مورد بررسي قرار میگيرند.

1. Panel Data.
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در اين پژوهش ،بهجاي متغير تورم مصرفکننده ،درصد تغيير شاخص قیمت (بها)

تولیدکننده ( 1)PPIمحصوالت صنعتي كشور استفاده شده است .دلیل توجه و درنظرگرفتن

این شاخص بهجای تورم مصرفکننده در این پژوهش ،تأکید و تمرکز پژوهشگر بر استفاده از

دادههای زیربخشها (با توجه به موجود بودن دادههاي زيربخشي براي اين متغير) برای بررسی

دقیقتر و در نتیجه قابلیت تحلیل واقعی و مناسبتر مدل برآورد شده است .همچنین الزم به
ذکر است با توجه به این مسأله که این شاخص ،تورم واقعی تولید را از منظر توليدكننده نشان
میدهد و افزایش قیمت ناشی از خردهفروشی و داللی محصول در بازار را دربرنمیگیرد،
امکان مناسبی برای تحلیل واقعی وضعیت درآمدی صنایع و سودآوری واقعی آنها در اختیار

تحلیلگر قرار میدهد و در نتیجه استفاده از آن در پژوهش ،امکان تحلیل مناسبتر را فراهم
میآورد .نمودار ( )3تغییرات این متغیر به تفکیک ن ُه زیربخش نمایش داده شده است.
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نمودار 3ـ درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت صنعتی کشور
برمبنای سال پایه 1375=100

مقصود از متغير نرخ ارز نيز در اين پژوهش ،نرخ ارز واقعي است كه از رابطه ()3

بهدست میآید و در محاسبات منظور میشود:

1. Producer Price Index.
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)3

شاخص قیمتکننده مصرفکننده ( )CPIامریکا * نرخ اسمی ارز
شاخص قیمتکننده مصرفکننده ( CPIایران)

= نرخ واقعی ارز

نرخ ارز واقعي يا حقيقي ،شاخصی است که تغییر و تحول قیمتها و هزینههای نسبی را با
یک پول مشترک اندازه میگیرد؛ بنابراین ،شاخص بسیار مناسبی برای اندازهگیری میزان

رقابتپذیری است .همچنین ،بايد توجه داشت علیرغم سیاست افزایش نرخهای ارز اسمی
برای تشویق صادرات ،سایر سیاستهای اقتصادی ،شامل سیاستهای پولی و مالی از طریق

افزایش سطح قیمتهای داخل ،موجب کاهش نرخ ارز حقیقی در ایران شده ،و این اتفاق

سیاستهای تشویق صادرات از طریق افزایش ارزش نرخ ارز اسمی را خنثی میکند .بنابراين،

استفاده از اين متغير بهجاي متغير نرخ ارز اسمي ،دقت نتيجهگيري را تا حد قابل توجهي

افزايش ميدهد .دادههای نرخ ارز واقعی نیز در بازه سالهای  1370تا  1390از سالنامههای
بانک مرکزی استخراج شده است.

براي متغير صادرات صنعتي نيز ،دادههاي مربوط به ارزش صادرات كارگاههاي صنعتي

ده نفركاركن و بيشتر و براي متغير واردات مواد اوليه از دادههاي مربوط به ارزش مواد اولیه

خارجی مصرفشده كارگاههاي صنعتي ده نفركاركن و بيشتر استفاده شده است .دادههای
این بخش نیز در بازه سالهای تحقیق از سالنامههای مرکز آمار ایران اخذ شده است .خالصه

متغیرهای تحقیق ،بازه جمعآوری دادهها و مرجع آنها در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول 1ـ متغیرهای تحقیق و منبع جمعآوری دادهها

مرجع آماری

نام متغیر

دوره زمانی

ارزشافزوده کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر

1370-1390

مركز آمار ايران

نرخ تورم

1370-1390

بانك مركزي

نرخ ارز واقعی

1370-1390

بانك مركزي

سرمایه کارگاههای صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر

1376-1390

مركز آمار ايران

ارزش صادرات صنعتی

1373-1390

مركز آمار ايران

ارزش مواد اولیه وارداتي

1370-1390

مركز آمار ايران

بهرهوری نيروي کار

1370-1390

مركز آمار ايران

تعداد شاغالن کارگاههای صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر

1370-1390

مركز آمار ايران
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 .4مدل پیشنهادی و تجزيه و تحليل دادهها
با توجه به پيشينه تحقيق ،در اولین مرحله متغيرهاي نرخ ارز واقعی ( ،)Curتورم (،)Inf

سرمايه ( ،)Kنيروي كار ( )Hrو ارزش مواد اولیه وارداتی ( )Imبهعنوان متغيرهاي بالقوه
تأثیرگذار بر ارزش افزوده ( )yشناسايي شده و با تصريح مدلهاي كاب داگالس و ايزدي،

معادله ( )4بهعنوان معادله ارزش افزوده پيشنهاد ميشود:
)4

y =f (Cur , Inf , K , Hr ) =C1′ × Cur α1 × Inf α 2 × K α3 × Hr α 4 × Imα5

همچنين ،متغيرهاي ارزش افزوده ،تورم با وقفه يكساله ،بهرهوري نيروي كار ،واردات

مواد اوليه و نرخ ارز نيز بهعنوان متغيرهاي تأثیرگذار بر صادرات با توجه به پيشينه تحقيق
و مدلهاي بررسيشده در آن (مدل لوكانگا و مدل ولدخاني) ،در نظر گرفته شده است:

)5

Ex = g ( y, Inf (−1), Pw, Im, Cur ) =C′2 × y β1 × Inf (−1) β2 × Pwβ3 × Im β4 × Cur β5

واردات مواد اوليه نيز تابعي از ارزش افزوده ،تورم با وقفه يكساله ،صادرات با وقفه

يكساله و نرخ ارز ارزيابي شده است.
)6

Im = h( y, Inf (−1), Ex(−1), Cur ) =C′3 × y γ1 × Inf (−1)γ 2 × Ex(−1)γ 3 × Cur γ 4

در دستگاه معادالت فوق ،y ،ارزش افزوده کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر؛

 ،Curنرخ ارز واقعی؛  ،Infنرخ تورم؛  ،Kسرمایه کارگاههای صنعتی ده نفر كاركن و
بيشتر؛  ،Hrتعداد شاغالن صنعتی کارگاههای صنعتی ده نفر كاركن و بيشتر؛  ،Imارزش
مواد اولیه وارداتي؛  ،Exارزش صادرات صنعتی و  ،Pwبهرهوری نيروي کار است .از آنجا

که روابط ( )4تا ( )6غیرخطی بوده و برآورد و تحلیلشان با رویکردهای مرسوم پیچیده

است ،میتوان با لگاریتمگیری از طرفین آنها ،روابط خطی را بهصورت زیر توسعه داد:
)7

= ) Log ( y
)C1 + α1 Log (Cur ) + α 2 Log ( Inf ) + α 3 Log ( K ) + α 4 Log ( Hr ) + α 5 Log (Im

)8

) Log (Ex) = C2 + β1 Log ( y ) + β 2 Log ( Inf (−1)) + β3 Log (Pw) + β 4 Log (Im) + β5 Log (Cur
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)Log(Im)=C3+γ1Log(y)+ γ2(Inf(-1))+ γ3Log(Ex(-1))+ γ4(CUR

الزم به توضيح است در مواردي همانند معادالت فوق که متغیر وابسته یک معادله ،متغیر

توضیحی يا مستقل معادله دیگر باشد ،معادالت همزمان 1تشكيل ميشود .بنابراين ،در اين
پژوهش از رويكرد سيستم معادالت همزمان نيز استفاده ميشود.

روشهاي مختلفي براي برآورد ضرایب در سيستم معادالت همزمان بهکار میرود.

درصورتيكه معادالت دقيقاً مشخص يا بيش از حد مشخص باشند ،ميتوان از روش حداقل
مربعات دو مرحلهاي ( 2)2SLSاستفاده كرد .بنابراين ،با توجه به دقيقاً مشخصبودن معادله

( )7و ( )8و بيش از حد مشخص بودن معادله ( )9با توجه به تعداد متغيرهاي برونزا و
درونزا و طبق محاسبات انجامشده ،روش بهکاررفته در اين پژوهش براي تخمين معادالت
همزمان روش 2SLSاست .در اين ميان ،ذكر يك نكته الزم است كه پيش از برآورد مدل

با نرمافزار  ،Eviewsابتدا باید آزمونهايي براي بررسي وضعيت مانايي متغيرها و درجه

همانباشتگيشان ،انجام پذيرد.

1ـ .4آزمون ایستایی (ريشه واحد)
در تحلیلهای اقتصادسنجی کاربردی برای برآورد روابط بلندمدت بین متغیرها ،میانگین

و واریانس آنها را در طی زمان ثابت و مستقل از عامل زمان ،در نظر میگیرند و در نتیجه
بهطور ضمنی ثبات رفتاری را برای آنها فرض میکنند .با این وجود ،تحقیقات کاربردی

نشان میدهد در بیشتر موارد ثبات رفتاری متغیرهای سریهای زمانی تحقق نمییابد.3
وجود متغیرهای ناایستا در مدل سبب میشود آزمونهای کالسیک  tو  Fاز اعتبار الزم
برخوردار نباشند .در چنین حالتی رگرسیون انجامگرفته ،چیزی بیشتر از یک رگرسیون

کاذب نخواهد بود .در اين پژوهش براي بررسي مانايي و نامانايي متغيرها از روش IPS

4

استفاده میشود.

در جدول ( ،)2نتایج آزمون ایستایی تمام متغیرها در حالت عادی (سطح) و تفاضل مرتبه
1. Simultaneous Equation.
2. Two-Stage Least Squares.

 .3صديقي (.)1386

4. Im-Pesaran-Shin.
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اول ارائه شده است .همانطور که مشاهده ميشود P-VAlue ،آزمون ایستایی اكثر متغيرها
در باالي سطح  0/05بوده (ایستایی در سطح معناداری  5درصد رد شده است) ولي در
تفاضل اول كمتر از  0/05شده و بیانگر ناایستایی متغیرها در سطح است.
جدول 2ـ نتيجه آزمون ريشه واحد (ايستايي)
تفاضل اول

متغیر

سطح

P_value

آماره

P_value

آماره

* 0/000

-6/7286

0/9888

2/28355

)LOG (Y

* 0/000

-14/9925

0/8962

1/25994

)LOG (K

* 0/000

-7/6562

0/9921

2/41315

)LOG (Hr

* 0/000

-7/8469

* 0/000

4/48842

)LOG (Cur

* 0/000

-14/973

* 0/000

-6/2123

)LOG (Inf

* 0/000

-7/2778

0/6143

0/2906

)LOG (Im

* 0/0134

-2/2134

0/999

3/3822

)LOG (Em

* 0/000

-45/05

0/993

2/5041

)LOG (Pw

* در سطح پنج درصد معنادار است.

با توجه به نتایج بهدستآمده از این آزمون ،بهدلیل عدم ایستایی بیشتر متغیرها در

سطح ،باید از آزمون همجمعی 1استفاده شود؛ زیرا در حالت عدمایستایی متغیرها ،تنها
درصورت وجود رابطه همجمعی میان متغیرها میتوان به نتایج اعتماد کرد.2

2ـ .4آزمونهاي همانباشتگي (همجمعي) دادههاي پانلي
مفهوم اقتصادی همانباشتگی آن است که وقتی دو یا چند متغیر سری زمانی براساس

مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده میشوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند،
هرچند ممکن است خود این سریهای زمانی دارای روندی تصادفی باشند (ناایستا باشند)
1. Cointegration Test.

 .2محمدي و همكاران ()1393؛ ص .25
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اما در طول زمان یکدیگر را بهخوبی دنبال میکنند بهگونهایکه تفاضل میان آنها باثبات
(ایستا) است .بنابراین ،مفهوم همانباشتگی تداعیگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدتی است

که سیستم اقتصادی در طول زمان بهسمت آن حرکت میکند .1در اين پژوهش از روش

همجمعي پدروني 2استفاده شده است.

براساس نتایج بهدستآمده (جدول  ،)3فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه همجمعی

میان متغیرها در سطح  0/05قابل رد است .بنابراین ،میان متغیرها ارتباط بلندمدت وجود دارد.

الزم به ذکر است آزمون همجمعی تنها وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت را بیان کرده و
میزان ارتباط و چگونگی عالمت آن با انجام این آزمون قابل تعیین نیست .به این ترتیب ،برای
بررسی میزان و چگونگی این ارتباط باید از روشهای برآورد روابط استفاده شود.
جدول 3ـ نتيجه آزمون همجمعي
شماره معادله

)(7
)(8
)(9

آماره

آزمون همجمعی پدرونی
Statistics

Prob

Panel PP-Statistic

-1/9298

0/0268

Group PP-Statistic

-3/6816

0/0001

Panel PP-Statistic

-1/8446

0/0325

Group PP-Statistic

-1/9180

0/0276

Panel PP-Statistic

-3/0851

0/0010

Group PP-Statistic

-2/3974

0/0083

ن هاسمن
3ـ .4آزمو 
در این مرحله باید مشخص شود که خطاي تخمین ،ناشی از تغییر در مقاطع است یا این

که در طی زمان رخ داده است .در نحوه در نظر گرفتن چنین خطاهایی با دو اثر ثابت و اثر

تصادفی مواجه هستیم .از آزمون هاسمن براي مشخص شدن اثر ثابت و تصادفی استفاده
میشود .در آزمونهاسمن ،فرضیه صفر آن مبتنی بر تصادفی بودن خطاهاي برآوردي است.

 .1نوفرستی ()1392؛ ص .185

2. Pedroni Cointegration Test.
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ن هاسمن
جدول 4ـ نتيجه آزمو 
آزمونهاسمن

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 ( )4ارائه شده و نشان میدهد در این مورد فرضیه صفر رد نشده

و اثر تصادفی براي برآورد مدل مناسب است .پس از تعیین روش مناسب برآورد پارامترها،

نتایج حاصل از برآورد مدل برای زیربخشهای صنعت بررسی میشود .نتایج بهترتیب معادالت

در ادامه ارائه میشود .براي معادله اول نتايج برآورد در جدول ( )5ارائه شده است.

براساس نتایج جدول ( ،)5میزان ضریب تعیین ( )R-Squareبین متغیرها  0/841است.

یعنی بیش از  84درصد تغییرات ارزش افزوده زیربخشهای صنعت توسط متغیرهای موجود

در معادله (( )7معادله اول مدل) توجیه میشود .براساس نتایج بهدستآمده با توجه به اینکه
سطح معناداری تمام متغیرها از پنج درصد کوچکتر است ،تمام ضرایب بهدستآمده بهجز
ضریب ثابت معنادارند .آماره  Fنیز نشان میدهد فرضیه صفر بودن تمام ضرایب ،در سطح

یک درصد رد شده و کل مدل معنادار است.

جدول 5ـ نتايج برآورد ضرایب رابطه اول مدل (رابطه )7
متغیرهای مستقل

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

)LOG(Inf

-0/0738

0/0146

-5/028

0/000

)LOG(Cur

0/0978

0/0332

2/9442

0/0037

)LOG(Im

0/0727

0/0247

2/940

0/0037

)LOG(Hr

0/4566

0/04591

9/94602

0/000

)LOG(K

0/107

0/02256

4/7455

0/000

C1

0/09419

0/4879

0/193

0/8472
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معیارهای ارزیابی برازندگی مدل

خطای استاندارد مدل

0/1761

میانگین متغیر وابسته

0/657

ضریب تعیین

0/841

انحرافمعیار متغیر وابسته

0/4422

ضریب تعیین تعدیلشده

0/845

مجموع مربع باقیماندهها

5/1211

آماره F

181/23

آماره دوربین واتسون

0/7391

سطح معناداری F

0/0000

 SSRمرحله دوم

5/1211

براساس نتایج بهدستآمده ،ضرایب برآوردی نرخ تورم ،نرخ ارز ،تعداد شاغالن ،حجم

واردات مواد اوليه و سرمايهدارای تأثیر معناداری بر ارزش افزود ه صنایع مورد بررسی ایران

داشته و این مقادیر بهترتیب عبارتند از  0/07 ،0/45 ،0/09 ،-0/07و  0/1که نشان میدهند
یک درصد افزایش در نرخ تورم ،نرخ ارز ،تعداد شاغالن ،حجم واردات مواد اوليه و حجم

سرمایه بهترتیب باعث تغيير ارزش افزوده صنایع مورد بررسی به میزان  -0/07درصد0/09 ،
درصد 0/07 ،0/45 ،و  0/1درصد میشوند.

براساس نتایج جدول ( )6میزان ضریب تعیین بین متغیرها  0/989است .یعنی  98درصد

تغییرات صادرات زيربخشهاي صنعتي توسط متغیرهای موجود در معادله (( )8معادله دوم

مدل) توجیه میشود .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه ضریب همبستگی تعدیلشده برابر

 0/988است و به مقدار بهدستآمده برای ضریب همبستگی نیز نزدیک است ،میتوان به
درستی تصریح مدل اطمینان بیشتری داشت.

جدول 6ـ نتايج برآورد ضرایب رابطه دوم (رابطه )8
متغیرهای مستقل

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

)LOG(Y

-0/007

0/013

-0/51

0/607

))LOG(Inf (-1

-0/034

0/037

-0/9

0/368

)LOG(Pw

4/1

0/141

28/97

0/000

)LOG(Im

0/23

0/038

6/25

0/000

)LOG(Cur

-0/133

0/036

-3/62

0/004

C2

-5/87

0/040

-14/54.

0/000
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متغیرهای مستقل

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

معیارهای ارزیابی برازندگی مدل

خطای استاندارد مدل

0/17

میانگین متغیر وابسته

16/77

ضریب تعیین

0/989

انحرافمعیار متغیر وابسته

1/655

ضریب تعیین تعدیلشده

0/988

مجموع مربع باقیماندهها

5/041

آماره F

3108/87

آماره دوربین واتسون

1/293

سطح معناداری F

0/0000

 SSRمرحله دوم

4/892

ی ارزش افزود ه زيربخشهاي صنعتي ،نرخ
براساس نتایج بهدستآمده ،ضرایب برآورد 

تورم با يك وقفه زماني ،نرخ بهرهوري كار ،نرخ واردات مواد اوليه و نرخ ارز بهترتیب داراي

تأثیر  0/23 ،4/1 ،-0/034 ،-0/007و  -0/133بر صادرات زيربخشهاي صنعتي است که نشان
میدهد یک درصد افزایش در ارزش افزود ه زيربخشهاي صنعتي ،نرخ تورم ،نرخ بهرهوري
كار ،نرخ واردات مواد اوليه و نرخ ارز بهترتیب باعث تغيير حجم صادرات صنایع مورد بررسی

به  -0/007درصد -0/034 ،درصد 4/1 ،درصد ،درصد  0/23و  -0/133درصد میشود.
جدول 7ـ نتايج برآورد ضرایب رابطه سوم (رابطه )9
متغیرهای مستقل

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

)LOG(Y

0/07

0/031

2/400

0/0175

0/084

4/206

)LOG(Cur

-0/16

0/082

0/74

0/021

))LOG(Inf(-1

0/35

C3

4/57

))LOG(Ex(-1

0/93

-2/01

0/045

34/26

0/000

4/893

0/000
0.000

معیارهای ارزیابی برازندگی مدل

خطای استاندارد مدل

0/459

میانگین متغیر وابسته

ضریب تعیین تعدیل شده

0/861

مجموع مربع باقیماندهها

سطح معناداری F

0/0000

ضریب تعیین
آماره F

0/865
494/734

16/915

انحراف معیار متغیر وابسته

1/235

آماره دوربین واتسون

1/024

 SSRمرحله دوم

34/973
20/079
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براساس نتایج ارائهشده در جدول ( ،)7میزان ضریب تعیین بین متغیرها  0/865است .یعنی

 86درصد تغییرات واردات مواد اوليه زيربخشهاي صنعتي توسط متغیرهای موجود در
معادله (( )9معادله سوم مدل) توجیه میشود .براساس نتایج بهدستآمده ،ضرایب برآوردی

ارزش افزوده زيربخشهاي صنعتي ،نرخ ارز ،نرخ تورم با يك وقفه زماني و نرخ صادرات
صنعتي با يك وقفه زماني بهترتیب داراي تأثیر  0/35 ،-0/16 ،0/07و  0/74بر واردات مواد
اوليه زيربخشهاي صنعتي است که نشان میدهد یک درصد افزایش در ارزش افزوده

زيربخشهاي صنعتي ،نرخ ارز ،نرخ تورم و نرخ صادرات صنعتي بهترتیب باعث تغيير حجم
واردات مواد اوليه به اندازه  0/07درصد -0/16 ،درصد 0/35 ،درصد و  0/74میشود.

 .5یافتههای تحقیق
بهطور مشخص ،ضریب متغیر تورم در معادله (( )7معادله اول مدل) كه معادله اصلي

است ،منفی شده که خود نشانگر تأثیر منفی افزایش تورم بر ارزش افزوده صنایع کشور
است .این تأثیر به معنای کاهش ارزش افزوده بخش صنعت به مقدار حدود  7صدم درصد

به ازای افزایش یک درصدی نرخ تورم است .دالیل متعددی میتواند تأثیر منفی تورم بر

ارزش افزوده را توجیه کند که پییشنهاد میشود در تحقیقات آتی این موضوع بررسی شود.
اما مصاحبه با کارشناسان این حوزه در این پژوهش نشان میدهد مهمترین عامل افزایش
نگرانی سرمایهگذاران و در پی آن کاهش سرمایهگذارهای بلندمدت در صنعت و کاهش

تقاضای داخلی بهواسطه افزایش تورم باشد.

همچنین ،متغیر تورم با وقفه یکساله تأثیر معناداری بر صادرات کشور ندارد .مقدار

تأثیر ناچیز تورم بر صادرات منفی بوده و حدود  3/5صدم درصد است .به این معنا که با
افزایش نرخ تورم در یک سال ،صادرات در سال بعد حدود  3صدم درصد کاهش مییابد.

اما تأثیر دیگر نرخ تورم بر افزایش مواد اولیه وارداتی حدودا ً  35صدم درصد است .یعنی
افزایش نرخ تورم تأثیر زیادی بر رشد واردات از سایر کشورها برای برآوردن نیازهای

کشور دارد ،درحالیکه تأثیر نرخ تورم بر ارزش مواد اولیه وارداتی بسیار بیشتر از تأثیر آن
بر صادرات و ارزش افزوده بخش صنعت است.

مطالعه ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ ارز در معادله (( )7معادله اول مدل) بر ارزش
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افزوده ،نشانگر تأثیر مثبت حدود  0/1درصدی است؛ به این معنا که افزایش نرخ واقعی ارز
بر ارزش افزوده صنایع کشور تأثیر مثبت دارد .و اما دلیلی که نیاز به تحقیق برای بررسی این
تأثیرگذاری دارد ،افزایش قیمت کاالهای وارداتی در بازار و افزایش تقاضا برای کاالهای

داخلی است .همچنین ،بررسی ضرایب متغیر نرخ ارز بر متغیرهای صادرات و واردات بیانگر
کاهش بهترتیب  13/3و  16صدم درصدی صادرات و واردات با افزایش نرخ ارز در کشور
است .افزایش قیمت کاالهای خارجی با افزایش نرخ ارز نیز میتواند دالیل کاهش واردات

کشور باشد که البته نیازمند مطالعه بیشتری است.

مطالعه تأثیرگذاری متغیرهای نیروی انسانی ،واردات و سرمایه بر ارزش افزوده صنعت

بیانگر تأثیر مثبت  7/3 ،45/7و  10/7صدم درصدی این متغیرها بر ارزش افزوده صنعت است.
از میان متغیرهای بررسیشده ،نیروی انسانی بیشترین تأثیر را بر رشد ارزش افزوده (حدود 45

صدم درصد) داشته و نشان میدهد مبنای مناسبی برای ارائه راهکارهای مؤثر جهت برونرفت

از مشکالت رشد ارزش افزوده صنعت در کشور بوده و تربیت نیروی انسانی متخصص و

سرمایهگذاری برای توسعه فناوری در صنعت نیز راهکارهای نمونهای برای افزایش ارزش
افزوده صنعت با تقویت متغیرهای نیروی انسانی و سرمایه محسوب میشود.

همچنین ،متغیرهای واردات و بهرهوری نیروی کار در کنار نرخ ارز بر میزان صادرات

مؤثرند ،اما بیشترین تأثیر مربوط به بهرهوری نیروی کار است .عالوه بر این ،تمام متغیرهای
بالقوه مؤثر بر واردات (شامل صادرات ،نرخ ارز و تورم) بر مقدار واردات نیز مؤثرند.

جمعبندی و مالحظات
با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی کشور ،مطالعه عوامل مؤثر بر رشد

ارزش افزوده در این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این پژوهش بهعنوان یک

فرضیه ،تأثیرگذاری دو عامل كالن تورم و نرخ ارز واقعي بر ارزش افزوده بخش صنعت

بررسی شده و برای تحقیق این فرضیه ،ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سه معادله
همزمان پیشنهاد شده است .در اولین معادله ،متغيرهاي نرخ ارز واقعی ،تورم ،سرمايه و نيروي

كار بهعنوان متغيرهاي بالقوه تأثیرگذار بر ارزش افزوده شناسايي شدهاند که بهصورت یک
تابع توانی اثرگذاری آنها تحقیق شده است .همچنين ،متغيرهاي ارزش افزوده ،تورم با وقفه
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يكساله ،بهرهوري نيروي كار ،واردات مواد اوليه و نرخ ارز نيز بهعنوان متغيرهاي مؤثر بر
صادرات با توجه به پيشينه تحقيق بهعنوان معادله دوم در نظر گرفته شده است .معادله سوم

نیز شامل تأثیرپذیری واردات مواد اوليه از متغیرهای ارزش افزوده ،تورم با وقفه يكساله،

صادرات با وقفه يكساله و نرخ ارز درنظرگرفته شده است .برای برآورد ضرایب مدلهای
همزمان و بررسی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای پاسخ ،از دادههاي پانلي استفاده

شده است .دادههاي متغیرهای مستقل و ارزش افزوده زيربخشهای اصلي صنعت كشور در
بازه زماني سالهای  1370تا  1390از مراجع آماری معتبر کشور (مرکز آمار ایران و بانک
مرکزی) اخذ شده و پس از بررسی شرایط آماری ،از رویکردهای آماری برای برآورد

ضرایب مدلهای همزمان استفاده شده است .تحلیل معنادار بودن ضرایب در معادله اول

نشان میدهد ،بهترتیب متغیرهای بهرهوری نیروی کار ،سرمایه ،نرخ ارز ،تورم و واردت
مواد اولیه بیشترین تأثیر را بر ارزش افزوده صنعت دارند .همه متغیرهای تأثیر مثبت دارند
اما تأثیر متغیر نرخ ارز بر ارزش افزوده منفی است.

ارزش افزوده و نرخ تورم با تاخیر یکساله تأثیر معناداری بر ارزش صادرات ساالنه در

معادله دوم نداشته و بهرهوری نیروی انسانی و ارزش واردات با ضرایب مثبت بر صادرات

مؤثرند و نرخ ارز تأثیر منفی بر ارزش واردات دارد .تحلیل ضرایب معادله سوم (متغیرهای
مؤثر بر واردات مواد اولیه) نیز بیانگر تأثیر مثبت ارزش افزوده صنعت ،نرخ تورم و میزان

صادرات و تأثیر منفی نرخ ارز واقعی بر ارزش واردات مواد اولیه ساالنه است.

ارائه راهحلهایی برای افزایش ارزش افزوده بخش صنعت نیازمند تحقیق درباره

عوامل اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر ارزش افزوده است که بهعنوان موضوعی برای

تحقیقات آتی پیشنهاد میشود .اما مهمترین رهنمودهای محققان و کارشناسان این حوزه
میتواند ارائه راهحلهایی برای جلوگیری از نوسانات قیمتها ،کنترل نرخ تورم ،تشویق
صاحبان سرمایه بهسوی تولید ،بهبود نظام مالیاتی کشور ،محدودکردن ورود دالرهای

نفتی در بودجه جاری ،شفافسازی اطالعات سرمایهگذاری در بخش صنعت ،ارتقای

بهرهوری نیروهای انسانی و ...باشد که مطالعه بیشتر برای یافتن این راهحلها به تحقیقات
آتی واگذار میشود.
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