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 چکیده

اي کـه افـزایش    گونه آید، به میترین نیازهاي یک جامعه به شمار  موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی
. با توجه به اهمیـت موضـوع، هـدف ایـن پـژوهش،      شود یافتگی جوامع تلقی می هاي توسعه عنوان یکی از شاخص اشتغال به

 هـاي   هـاي کشـاورزي، صـنعت و خـدمات در اقتصـاد ایـران طـی سـال         بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشـتغال بخـش  
ظاهر نامرتبط اسـت. نتـایج حاصـل از مـدل      مدل تصحیح خطاي برداري و رگرسیون بهو با کمک دو روش  1352 -1390

تصحیح خطاي برداري، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پـول و در نتیجـه، خـارج شـدن از مسـیر تعـادلی و       
به ترتیب منفی و مثبت اشـتغال   کننده تأثیرپذیري ظاهر نامرتبط بیان تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به

صـورت معنـادار بـراي     هاي صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزي نتواسته از این جهـش بـه    بخش
صنعت در مقایسه با خـدمات و کشـاورزي بیشـترین      کار بخش افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروي

هاي صـنعت و خـدمات تـأثیر مثبتـی بـر       عالوه، موجودي سرمایه بخش نرخ ارز داشته است. به حساسیت را نسبت به جهش
 اشتغال هر بخش دارند.

 
 ظاهر نامرتبط. جهش پولی نرخ ارز، اشتغال، مدل تصحیح خطاي برداري، رگرسیون بهواژگان کلیدي: 

 .JEL :F3 ،J2 ،C50بنديطبقه
 

 
 farzam1953@yahoo.com عصر(ع) رفسنجان، پست الکترونیکی:  ستادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعضو هیأت علمی و ا  -
 taleghani.fa@gmail.com: دانشجوي دکتراي اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، پست الکترونیکی -
 (نویسنده مسؤول)، پست الکترونیکی: رفسنجان) ع(عصر انشگاه ولیدانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد، د -

r.khilkordi@gmail.com



 ایرانهاي کشاورزي، صنعت و خدمات در  تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش 84

 مقدمه -1
مدیریت طرف تقاضا در سطح کالن  برايارهاي سیاستی ین ابزتر مهمسیاست پولی یکی از 

تحریک تولید و اشتغال از  برايهاي مرکزي در شرایط رکودي  آید که بانکشمار می  به
هاي نرخ  ). کانال1390انگیزان و همکاران، (دل کنندهاي پولی انبساطی استفاده میسیاست

آنها  انال اصلی هستند که از طریقچهارک ،بهره، نرخ ارز، قیمت دارایی و کانال اعتباري
ازکانال نرخ ارز، سیاست پولی بر  گذارد.سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد اثر می

از طریق تغییر حجم پول، نرخ بهره  ،گذارد و این سیاست می تأثیرمحور  هاي صادراتبخش
هاي پولی یا شرایط اعطاي تسهیالت مالی بر نرخ ارز مؤثر است. اگرچه هدف از سیاست

 ،طرف ساختن تورم، رفع کسادي و رسیدن به اشتغال کامل استدر کشورهاي صنعتی، بر
توسعه، هدف عمده سیاست پولی، رشد اقتصادي و افزایش  اما در کشورهاي درحال

 ).1391(هوشمند و همکاران،  درآمدهاي دولتی و عرضه کل است
یرنرمال نرخ ارز است که یکی از رفتارهاي غ در این راستا، جهش پولی نرخ ارز

عنوان  د. وي جهش نرخ ارز را بهشمطرح  ،)1976( 1ین بار توسط رودیگر دورنبوشنخست
دلیل یکسان نبودن سرعت تعدیل ه و غیرمنتظره و ب دایمیپیامد یک سیاست انبساطی پولی 

مدت یکی از  در بازارهاي مختلف مورد بررسی قرار داد. جهش پولی نرخ ارز در کوتاه
دالیل دیگري نیز رخ دهد   تواند جداي از انبساط پولی بههاي اقتصادي است که مییدهپد

 فرآیندتواند نرخ واقعی ارز، رابطه مبادله، و آثار واقعی در پی داشته باشد. همچنین می
 ).1382را متأثر سازد (یاوري و مزینی،  ...ورود و صدور کاال و سرمایه، پرتفوي افراد و

اقتصادي متشکل از بازار کاالها و خدمات، بازار پول و بازار نظام در یک این، براساس 
به مدت  کوتاه، نرخ ارز در بینی پیشقابل ا پس از اعمال یک سیاست پولی غیره دارایی

با افزایش درآمد ملی و مدت  بلندکند و در سطحی فراتر از نرخ ارز تعادلی جهش می
براساس یابد. همچنین تعادلی خود کاهش می ، نرخ ارز به سطحها قیمتافزایش سطح 

 

 
1- Dornbusch 
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میزان جهش نرخ ارز در  ،پدیده جهش پولی نرخ ارز، با افزایش درجه شناورسازي نرخ ارز
 ).1391 (جالیی اسفندآبادي و همکاران، یابد منتظره افزایش مینبساط پولی غیرنتیجه یک ا

سازد، زیرا از  ي را مختل میهاي اقتصادشود، نوسان نرخ ارز نیز عملکرد بخش یادآوري می
گذاري کاال  بینی کنند و در قیمت توانند آینده نرخ ارز را پیش هاي اقتصادي نمی یک سو، بخش

شوند و از سوي دیگر، نرخ ارز بر قیمت کاالها و خدمات وارداتی در بازار  دچار سردرگمی می
گذارد (موسوي محسنی،  یاي ساخته شده در داخل تأثیر م داخلی و بر قیمت کاالهاي سرمایه

اشتغال در زیرا  ها را تحت تأثیر قرار دهد، تواند اشتغال بخش همچنین نوسان نرخ ارز می ).1387
تمام مباحث اقتصادي، بحثی کلیدي و استراتژیک و داراي دو بخش عرضه و تقاضا است. بخش 

وزش در جامعه ها و سطح آمعرضه ناشی از تحوالت جمعیتی شامل نرخ رشد جمعیت، مهاجرت
هاي مختلف اقتصادي مانند کشاورزي، صنعت، و بخش تقاضا متأثر از میزان فعالیت، رشد بخش

 ).1390خدمات و... است (صیدایی و همکاران، 
توسعه،  حال بر آن در کشورهاي در مؤثربا توجه به اهمیت اشتغال و عوامل  ،بنابراین

جهش پولی نرخ ارز  توانسته بر  است که آیا پرسشهدف اصلی پژوهش پاسخ به این 
 ،در ادامه ؟گذار باشد یا خیرتأثیرهاي کشاورزي، صنعت و خدمات در ایران  اشتغال بخش
مقاله بدین شرح است: پس از مقدمه، در بخش دوم و سوم به ترتیب مطالعات  چهارچوب

گیري  و در بخش چهارم و پنجم برآورد مدل و نتیجه ارایهمبانی نظري  انجام گرفته و
 شوند. می مطرح

 ادبیات موضوع  -2
 تعدادي از مطالعات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع پژوهشبیان به  ،در این قسمت

 .پردازیم می
 ادبیات داخلی -2-1

اي تحت عنوان جهش پولی نرخ ارز در ایران، با  )، در مقاله2014حقیقت و شجاعی (
را مطالعه کردند که آیا اضافه جهش یا جهش استفاده از مدل پولی دورنبوش این مسأله 
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منظور آنها  و بلندمدت در ایران رخ داده است یا نه؟ براي اینمدت  کوتاهپولی نرخ ارز در 
ه را ب ARDLاقتصادسنجی و مدل  2004-2011هاي هاي سري زمانی (ماهانه) طی سالداده

رخ ارز رابطه مثبت  و بین قیمت اند. نتایج نشان داد که بین نقدینگی و تورم با نکار برده
نیز نشان داد که این اقتصادسنجی نفت و نرخ ارز رابطه منفی وجود دارد. نتایج آزمون 

 نظریه در اقتصاد ایران کاربرد دارد.
 هاي  بر اشتغال در ایران طی سالرا )، اثر نوسانات نرخ ارز 1393امامی و ملکی (

یافته و  نس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیمبا استفاده از دو روش واریا ،1386-1353
حداقل مربعات معمولی مورد ارزیابی قرار دادند که نتایج تحقیق حاکی از اثر منفی و 

نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال بود. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی و  معنادار
 .داد معنادار بر اشتغال را نشانموجودي سرمایه واقعی اثر مثبت و 

ها و بر چالشرا هاي نرخ ارز تکانه تأثیر)، 1392( جعفري و همکاران دانش
با استفاده از ، 1338-1390اندازهاي اشتغال بخش صنعت در ایران طی دوره  چشم
و مدل تصحیح خطا مورد  1یافته واریانس ناهمسانی شرطی تعمیماقتصادسنجی هاي  روش

 مدت و بلندمدت تکانهدر کوتاه وردها نشان داد کهنتایج حاصل از برآ بررسی قرار دادند.
هاي جاري و همچنین با افزایش هزینه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوس دارند.
 یابد.عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می

بررسی جهش پولی نرخ ارز و  عنوانبا اي )، در مقاله1391( جالیی و همکاران 
بر نرخ  یپولرا هاي عصبی مصنوعی در ایران، اثر یک شوك انبساطی آن با شبکه یبین پیش

مورد بررسی قرار دادند. مشاهده شد که در قالب مدل  ،1370-1386هاي ارز طی سال
جهش پولی نرخ ارز،  نرخ ارز پس از یک شوك انبساطی پولی به سطحی باالتر از مقدار 

شود و در سطحی باالتر از سطح دمدت تعدیل میکند و در بلنخود جهش میمدت  بلند
هاي عصبی مصنوعی شبکهبا بینی آینده بازار ارز گیرد. همچنین پیشاولیه خود قرار می

 

 
1- GARCH 
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سازي نرخ ارز، میزان جهش نرخ ارز  در اثر یک اده است که با افزایش درجه شناورنشان د
 یابد.انبساط پولی افزایش می

بر اشتغال بخش   را ثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز)، تأ1391مهرابی و جاودان (
مورد بررسی قرار دادند. براي محاسبه شاخص  ،1350-1386هاي کشاورزي ایران طی سال

مدت و بلندمدت و براي برآورد روابط کوتاه GARCHنااطمینانی نرخ واقعی ارز از روش 
اد که نااطمینانی نرخ واقعی . نتایج نشان دجمعی استفاده شد تصحیح خطا و هماز الگوهاي 
 منفی بر اشتغال بخش کشاورزي ایران داشته است. تأثیرمدت و بلندمدت ارز در کوتاه

)، در مطالعه خود، به بررسی اثر نرخ ارز حقیقی بر بیکاري در اقتصاد ایران 1391بهنامیان ( 
یلیوس جوس -جمعی علت گرینجر و یوهانسن ، با کمک آزمون هم1353 -1389طی دوره 

 پرداخت. نتایج نشان داد که طی این دوره، نرخ ارز حقیقی بر بیکاري اثر منفی داشته است.
هاي قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی  )، به بررسی اثر شوك1390ابراهیمی (

بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب نفتی شامل الجزایر، ایران، عربستان و آنها  حاصل از
نتایج تخمین بین قیمت نفت، براساس پرداخت.  ،1980-2007ي دوره زمانی ونزوئال برا

نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود دارد که این رابطه بین قیمت نفت و 
 رشد تولید مثبت و بین نرخ ارز و رشد تولید منفی بوده است.

ران پرداختند. نتایج مطالعه آنها در )، به بررسی جهش پولی نرخ ارز در ای1382یاوري و مزینی (
، حکایت از وقوع پدیده جهش پولی نرخ ارز دارد. این موضوع حکایت 1366-1380دوره زمانی 

شود پس از یک انبساط پولی،  از باال بودن سرعت تعدیل قیمت در بازار کاالها دارد که باعث می
 ا تعدیل شوند.ه ها در بازار کاالها بالفاصله پس از بازار دارایی قیمت

 ادبیات خارجی -2-2
عنوان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادي در بخش  بااي  )، در مقاله2013( 1منسا و همکاران

و با کمک  1990-2010 هاي کالن اقتصادي غنا طی دورهصنعت غنا، با استفاده از داده
 

 
1- Mensah et al. 
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اختند. نتایج ردروش حداقل مربعات معمولی به بررسی نوسانات نرخ ارز بر رشد اشتغال پ
که نوسانات نرخ ارز بر رشد اشتغال بخش صنعت غنا، یعنی کاهش ارزش مطالعه نشان داد 

طور قابل توجهی باعث کاهش میزان اشتغال در بخش  پول غنا در برابر دالر آمریکا به
طور مشابه نرخ بهره یک رابطه منفی و تولید ناخالص داخلی  صنعت در غنا شده است. به

 ثبت  با رشد اشتغال در بخش صنعت غنا داشته است.یک رابطه م
هاي ارز بر اشتغال کانادا، دریافتند که )، در بررسی تأثیر نرخ2013(1هوآنگ و همکاران

دالر کانادا اثرات قابل توجهی بر اشتغال در صنایع تولیدي دارد. این اثرات اغلب با نرخ ارز 
ردات. کشش نرخ ارز وزنی صادرات بر وزنی صادرات همراه هستند نه نرخ ارز وزنی وا

است. با این حال، نشان داده شد که نوسانات نرخ ارز اثر کمی بر اشتغال  -52/0اشتغال 
درصد اشتغال در  10صنعتی کانادا دارد، به سبب اینکه حساب بخش تولید تنها حدود 

 کاناداست.
ت نرخ ارز در کشورهاي اي با عنوان تأثیر بیکاري از نوسانا ) در مطالعه2011( 2فلدمن

صنعتی (استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارك،  هايهاي کشور صنعتی، با استفاده از داده
فنالند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوییس، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا)، به 

پرداخت و نتایج نشان ، 1982 -2003بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بیکاري در دوره زمانی 
 داد که نوسانات باالي نرخ ارز به افزایش بیکاري (کاهش اشتغال) منجر شده است.

)، به بررسی بزرگی و میزان جهش نرخ ارز در اثر یک 2007( 3هافمن و همکاران
منتظره پولی در یک اقتصاد باز کوچک با توجه به وجود اطالعات ناقص در  شوك غیره
رداختند. نتایج کار آنان نشان داد که میزان و بزرگی جهش نرخ ارز حقیقی ها پبازار دارایی

رابطه کامالً مثبتی با میزان پایداري شوك پولی دارد. آنها همچنین نتیجه گرفتند که چهار 
ان درجه هاي اقتصادي، درجه واکنش تولید حقیقی به تورم، میزمتغیر میزان سکون سیاست

 

 
1- Huang et al. 
2- Feldman  
3- Haffmann et al.  
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ین متغیرهاي اقتصادي افزایش جهش پولی تر مهم ،نتقال نرخ ارزا باز بودن اقتصاد و درجه
 نرخ ارز هستند.

 مبانی نظري -3
مبانی مربوط به جهش پولی  ،و سپس ابتدا تابع تقاضاي نیروي کار معرفی ،در این بخش

 شود.می مطرح

 استخراج تابع تقاضاي نیروي کار -3-1
نرخ ارز واقعی بر  هال که از طریق آنسه کانا ،قبل از استخراج تابع تقاضاي نیروي کار

 :ند ازا عبارت د کهنشو معرفی می ،گذارداشتغال اثر می
ها و نرخ ارز بر اشتغال را از طریق تغییر هزینه نسبی نهاده تأثیرکانال تکنولوژیکی،  -الف

هاي وارداتی را سنجد. یک افزایش واقعی در نرخ ارز هزینه نهادهنیروي کار وارد شده می
شود. همچنین دهد و به دستمزد واقعی باالتر در محصوالت قابل معامله منجر میاهش میک

طریق  د و براي اشتغال ازشوبه تغییر وضعیت عوامل از نیروي کار به نهاده ورودي منجر می
وري  نیروي کار نامطلوب است. عکس موارد باال براي کاهش ارزش واقعی  افزایش بهره
 صادق است.

هاي صادراتی نرخ ارز واقعی بر اشتغال از طریق فعالیت تأثیر رحجم صادرات، بکانال -ب
کند. یک افزایش واقعی در نرخ اثر نامطلوبی بر اشتغال از طریق کاهش حجم می تأکید

کند و در صادرات دارد. برعکس کاهش ارزش واقعی نرخ ارز صادرات را تحریک می
 به نفع اشتغال است. ،نتیجه
نیروي کار وري  بهرهاشتغال از نرخ ارز واقعی را از طریق تغییر در  تأثیر، ارآییککانال -ج

وري، از  کند. افزایش ارزش واقعی نرخ ارز بر بهبود بهرهمیتحلیل  و تجزیه ،استفاده شده
کند. ممکن است این فشار  ی و دستمزد واقعی  اعمال فشار میالملل بینطریق افزایش رقابت 

تضعیف  ،شودوري می نفی آن بر نسبت نفوذ صادرات که باعث بهبود بهرهم تأثیراز طریق 
 ).2007 ، براي کاهش ارزش واقعی اثر معکوس است (پیانگ هوآ،شود



 ایرانهاي کشاورزي، صنعت و خدمات در  تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش 90

 3فو و بالس ) و1999( 2)، گرین وي، هاین و رایت1998( 1پس از میلنر و رایت
)، مدل 2007( د، پیانگ هوآاثر اشتغال و تجارت را توسعه دادنتحلیل  و تجزیهکه یک مدل 

 داگالس شروع کرد. -خود را با نوشتن تابع تولید کاب
ititit NKAQ      )1(                                                                  

به ترتیب سرمایه و نیروي کار استفاده شده در  Nو  K، تولید واقعی Q)، 1که در رابطه (
استفاده از  کارآییرشد  سهم سرمایه و نیروي کار و  و  تکنولوژي،  A، تولید

سازي سود، تولید نهایی نیروي کار برابر است. با فرض حداکثر تولید فرآیندنیروي کار در 
براي حل مسأله  ،است C، هزینه استفاده از آنو تولید نهایی سرمایه برابر با  W،با دستمزد

 شود:زمان و حذف اثر سرمایه از معادله تولید، معادله به صورت زیر بیان می صورت همه ب

it
it

itit
it N

C

WN
AQ *

 
)2(  

 شود:)، لگاریتم گرفته می2براي استخراج تابع تقاضاي نیروي کار از رابطه (

it
it

it
itit W

C
QN lnlnln 210 )3(                            

است 2و  lnln0،11/که
وري  ، جمله اخالل است. نرخ ارز واقعی از سه کانال تکنولوژي، حجم صادرات و بهرهitو

المللی  ي شده در نرخ ارز بینگیر گذارد. نرخ ارز واقعی، مقدار دستمزد اندازه بر اشتغال اثر می
المللی قابل مبادله مرتبط است، تعیین  هاي بین را که بیشتر با هزینه نیروي کار در فعالیت

کند. یک افزایش بهاي واقعی به معناي افزایش در دستمزد نیروي کار واقعی (که در  می
یک اثر منفی بر محصوالت قابل تجارت بیان شد)، یک اثر مثبت بر نسبت سرمایه به کار و 

)، 2004اشتغال دارد. این اثر به امکان جایگزینی بین کار و سرمایه بستگی دارد (ژانگ، 

 

 
1- Milner and Wright  
2- Greenway et al. 
3- Fu and Blas (2005)
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گیري نسبت شدت سرمایه به کار بر اشتغال، نسبت بین هزینه استفاده از براي اندازه ،بنابراین
 شود:) با نسبت شدت سرمایه به کار جایگزین می3سرمایه و دستمزد در معادله (

itititit KLQN 210 lnln  )4(  

هاي صادراتی  کار است. براي محاسبه اثر فعالیتبرابر با شدت نسبت سرمایه به KL که 
) برابر Q( شود. تولید واقعی دنبال می ،)2005( هاي شغلی، روش فو و همکار بر فرصت

 ).X( ) و صادرات واقعیDQ( است با مجموع خالص تولید داخلی واقعی

ititititit KLXDQN lnlnlnln 212110                  )5(  

 و )1999( مدل گرین وي و همکاران کارآیی،براي محاسبه اثر نرخ ارز واقعی بر تغییر 
 کنند. می تأکید A) بسط داده شد که بر پارامتر2005فو و همکار(

210 ERXYeA iT
it    )6                             (  

T  ،روند زمانیXY وسیله تفاضل نسبت تولید از صادرات  هات که بشاخص نفوذ صادر
نرخ ارز واقعی است و انتظار بر آن است که ضرایب برآورد شده  ERگیري شده و  اندازه

در استفاده از نیروي کار وري  بهرهاثرات دهنده  نسبت صادرات و نرخ ارز واقعی که نشان
 باشد. بنابراین:  02و  01یعنی ،منفی باشد ،است

ititititititiit ERXYKLXDQTN lnlnlnlnlnln 212121100 )7(  

 شود. در این مطالعه، از کانال نرخ ارز تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بررسی می

 مدل جهش پولی نرخ ارز -3-2
هاي مختلفی مطرح شده  ها و روش در ارتباط با تحلیل و مطالعه مباحث نرخ ارز، دیدگاه

ها را به دو گروه سنتی و مدرن تفکیک  توان این روش بندي کلی می ماست. در یک تقسی
ها، روش برابري قدرت خرید، روش جذب  روش کشش :توان به هاي سنتی می کرد. از روش
 -هاي جدید مدل ماندل هاي مدرن شامل ویرایش فلمینگ اشاره کرد. دیدگاه -و مدل ماندل 

ولی نرخ ارز دورنبوش همراه با دیدگاه تراز گرایان و مدل جهش پ فلمینگ مانند مدل پول
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) با ویرایش 1976پرتفوي  است. مدل جهش پولی نرخ ارز نخستین بار توسط دورنبوش (
 گیرد. فلمینگ مطرح شد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می -مدل ماندل

دورنبوش بحث خود را در قالب یک مدل استاندارد در کشور کوچک با فرض 
المللی  هاي بین سه بازار کاال، پول و داراییبر  مبتنی(حداقل در بلندمدت) و  PPPاري برقر

اد در معرض انبساط پولی غیرمنتظره و پیوسته قرار بدین مضمون که چنانچه اقتص .ارایه کرد
دوباره در بلندمدت به و  رود میمدت از مقدار بلندمدت خود فراتر  گیرد، نرخ ارز در کوتاه

اي که شرط برابري قدرت خرید مجدد برقرار شود. جهش  گونه به ،گردد میازآن سطح ب
 شود. پولی از یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهاي مختلف ناشی می

وجود کشوري کوچک (از لحاظ  ،هاي اصلی در مدل جهش پولی نرخ ارز فرض پیش
الیی کارگزاران آن اقتصادي) با تحرك کامل سرمایه، سیستم ارزي شناور و انتظارات عق

برابري بازدهی سرمایه در داخل با   کننده تضمین ،است. تحرك کامل سرمایه در واقع
صورت تفاضل   توان به داخلی را می  زمان خواهد بود. بازدهی سرمایه خارج در هر لحظه از

نرخ بهره داخلی از کاهش انتظاري ارزش پول ملی دانست. بازدهی سرمایه در خارج نیز 
 نرخ بهره خارجی خواهد بود. بنابراین: تأثیر تحت

Xrr *
                                                  )8(  

برابر  Xنرخ بهره در خارج از کشور و  *rنرخ بهره در داخل کشور،  r ،در این رابطه
فاوت نرخ ارز تعادلی با کاهش انتظاري نرخ ارز است. کاهش انتظاري نرخ ارز برابر با ت

بلندمدت با نرخ ارز موجود است. در مدل دورنبوش این نرخ، معادل نرخ ارزي است که از 
 روش برابري قدرت خرید استخراج شود.

eeX )9       (                                                                      

مدت است.  نرخ ارز آنی یا کوتاه eو مدت  بلندنرخ ارز تعادلی  eدر اینجا منظور از 
برابر با ضریب تعدیل است. در مدل دورنبوش بازار پول از طریق تغییرات نرخ بهره،  

یعنی  دهد. نرخ بهره داخلی نیز با شرایط تعادل در بازار پول، نوسان در نرخ ارز را شکل می
شود. تقاضا براي پول به نرخ بهره داخلی و درآمد  برابري عرضه و تقاضاي پول تعیین می



93    1395تابستان / 67/ شماره ویکم هاي اقتصادي ایران/ سال بیست فصلنامه پژوهش

پولی   است و توسط مقامفرض شده  زا برونپول   خواهد داشت. عرضهحقیقی بستگی 
 شود. کشور تعیین می

ry
p

m
exp )10  (

p

m ،عرضه حقیقی پولy  ،برابر با درآمد حقیقیr  پارامترهاي و نرخ بهره داخلی
 توان نوشت: مدل هستند. با گرفتن لگاریتم از طرفین رابطه می

)11    (                                                   
با شود.  تعیین می زا برون به صورتنیز  yدر تئوري جهش پولی نرخ ارز، مقدار متغیر 

و  ها قیمتی، سطح کنوناي بین نرخ ارز  ) رابطه11) و (10)، (9کنار هم قرار گرفتن روابط (
 ،کامل بازار پول و برابري بهره پوشش داده نشده  ارز بلندمدت، با توجه به تصفیه نرخ
 آید. یدست م به

eerymp * )12     (                               
اقتصادي در یک تعادل بلندمدت است، بسط داده  نظاماگر این رابطه براي زمانی که 

 شود:
yrmp * )13    (

) با توجه به 13(  دهد. رابطه نشان میدر بلندمدت  ها قیمتسطح  p ،در این رابطه
دست آمده است. همچنین سطح  برابري نرخ بهره داخلی  با نرخ بهره جهانی در بلندمدت به

نیز برابر مقدار بلندمدت خود خواهد بود. بنابراین، انتظارات کامالً تعدیل شده  ها قیمت
 eeعبارت  بنابراین،طح تعادلی خود قرار خواهد داشت. است و نرخ ارز در س

اي  گذاري شود، رابطه ) جاي12(  ) در معادله13(  برابر با صفر خواهد بود. چنانچه معادله
ارتباط بین نرخ ارز   کننده مهم و کلیدي در تئوري دورنبوش حاصل خواهد شد که بیان

ي تعادلی ها قیمتی با سطح کنوني ها قیمتتفاوت سطح  ی با نرخ ارز تعادلی وکنون
 خواهد بود.

ppee 1 )14  (

pmyr
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ي تعادلی و نرخ ها قیمتاي از سطح  در مقادیر مشخص و داده شده ،این رابطهبراساس 
آید.  یدست م به ها قیمتی از سطح عنوان تابع ارز در بلندمدت، مقدار فعلی نرخ ارز به

باعث  ها قیمتیک افزایش در سطح عمومی  ،) مشخص است14(  طور که از معادله همان
یابد که عبارت  شود. این کاهش در نرخ ارز تا آنجا ادامه می کاهش نرخ ارز می

pp1 ی به سطح کنوني ها قیمتیعنی سطح  ،به سمت صفر میل کند
دوم تئوري دورنبوش است که   ترین بخش مرحله فرآیند، مهمي تعادلی برسد. این ها قیمت

اقتصادي است. تقاضا براي نظام منتظره بر ن اثر غیرمستقیم یک شوك پولی غیرمبی
هاي بهره و  ، نرخpeکاالهاي داخلی نیز در این مدل تابعی از قیمت نسبی کاالها 

 زیر بیان کرد: به صورتتوان  ست. تابع تقاضا را میدرآمد حقیقی ا

ryppeD *ln )15  (                                        

جا که اند. از آن به صورت لگاریتم طبیعی بیان شده  *pو  e، pمقادیر  ،باال  در رابطه
واهد بود. حال اگر برابر با صفر خ  *pکشور مورد نظر کشوري کوچک است،  ،به فرضبنا

 عنوان نسبتی از اضافه تقاضاي  موجود در جامعه فرض شود، آنگاه: تورم به
rypeyDp 1ln )16                     (  

توان  ) می16(  با توجه به رابطه ،خوهد بود. در نتیجه rr*و  0pدر بلندمدت 
 مطرح کرد که:

yrperype 1*
1

01   )17(  

متغیرهاي با ) این است که نرخ ارز حتی در بلندمدت هم 17(  ترین داللت رابطه مهم
موجود بین نرخ ارز و نرخ بهره   متغیرهاي حقیقی ارتباط دارد. همچنین رابطهبا پولی و هم 

) و 17(  به رابطه است. با توجه 1توهم پولینبود   کننده صفر بوده که بیان  همگن از درجه

 

 
1- Money Illusion 
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) تصریح شده است، خواهیم 8(  شرط برابري نرخ بهره پوشش داده نشده که در رابطه
 داشت:

*)()(/ ppvppp )18                   (
/v )19( 

مسیر پویاي حرکت  ،است که با حل آن فرانسیل مرتبه اولدی  )، یک معادله18(  معادله
 توان نوشت: ) می18(  دست خواهد آمد. با حل معادله به ها قیمت

   )20(   
گرایی  مسیر هم  دهنده ) نشان20(  زمان است. معادله  تغیر پیوستهدر اینجا مtمنظور از 

  گذاري این رابطه در رابطه است. حال با جاي vخود با سرعت  به سطح بلندمدت ها قیمت
 آید. دست می )، مسیر پویاي حرکت نرخ ارز نیز به14(

)exp()()exp())(/1()( 00 vteeetevtppete )21(    

-را به سمت نرخ ارز تعادلی   -0e-مسیر پویاي حرکت نرخ ارز جهش یافته  ،)21(  معادله
e- هاي اولیه  توان گفت، چنانچه سطح قیمت ) می21) و (20دهد. با توجه به روابط ( نشان می

یابد و  هاي تعادلی باشد، نرخ ارز به سمت نرخ ارز تعادلی کاهش می کمتر از سطح قیمت
هاي تعادلی باشد، نرخ ارز افزایش  هاي اولیه بیشتر از سطح قیمت برعکس اگر سطح قیمت

ی حرکت پویاي این دو مسیر در جهت عکس یکدیگر است. البته سرعت افزایش یابد، یعن می
ها کمتر از سرعت کاهش در نرخ ارز خواهد بود. این، از آن جهت است که  در سطح قیمت

  وجود آمدن  اضافه یک افزایش و جهش در نرخ ارز به نرخی فراتر از نرخ ارز تعادلی، باعث به
هاي داخلی  د. این اضافه تقاضا، صرفاً از طریق افزایش سطح قیمتشو در بازار کاالها می تقاضا

هاي  جبران نخواهد شد، بلکه قسمتی از آن از طریق افزایش نرخ بهره و در نتیجه، کاهش مانده
 ).1976حقیقی پول، از بین خواهد رفت (دورنبوش، 

)exp()()( 0 vtppptp
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کنار  براساس تئوري دورنبوش براي بررسی جهش پولی نرخ ارز، مدل تورم مبنا در
سطح نرخ ارز تعادلی  ،آن شود و در می ارایهها براي بررسی جهش پولی نرخ ارز  سایر مدل

)()()(برابر با  *** ppyyMM  .است 

 تصریح مدل متناسب براي ایران -3-3
و نظریه   PPPترکیبی از نظریه برابري قدرت خرید ،موضوع اصلی رویکرد جهش پولی

 شود: ) بیان می22ابري قدرت خرید به شکل رابطه (مقداري پول است.  نظریه بر
UsIR PPS /                                                             )22(  

 PUs و سطح قیمت ایران PIRازاي یک دالر آمریکا،  مقدار (ارزش) ریال به S که
در  ها قیمتثر بر سطح عمومی سطح قیمت در آمریکاست. این نظریه با شناسایی عوامل مؤ

IRIRIRIRدو کشور از طریق نظریه مقداري پول  YPVM  در ایران و
UsUsUsUs YPVM  شد. این دو معادله مقداري پول براي  ارایهدر آمریکاPIR  وPUs 

 شود: زیر حاصل می) ، رابطه 22گذاري در رابطه ( حل و با جاي

T

Us

Us

T

Us

T

Y

Y

V

V

M

M
S )23(  

دهد که عرضه نسبی پول، سرعت نسبی و درآمد نسبی از عوامل  نشان می ،)23معادله (
شود و رابطه  ه می) لگاریتم گرفت23از دو طرف رابطه ( ،مؤثر بر نرخ ارز هستند. در ادامه

 د:شو زیر حاصل می

UsIRUsIRUsIR VVYYMMS logloglogloglogloglog )24(  
کننده سرعت گردش پول  شناسایی عوامل تعیین ،مرحله بعد براي رسیدن به مدل پولی

کننده سرعت  نرخ بهره و نرخ تورم از عوامل تعیین ،شود در دو کشور است. فرض می
و نرخ تورم با  iusو  iIRنرخ بهره در کشور با  ،گردش پول در کشورها هستند. بنابراین

IR  وUs شود مدل پولی که براساس آن تخمین انجام می ،شود. در نتیجه نشان داده می، 
 به صورت زیر است:

tttttt deicybmaS )25(  
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exSکه  log ،UsIR MMm loglog ،UsIRYy loglog،
UsIRt iii ،UsIRt  توسط بیلی و  ،که مشابه این مدل جمله خطاستو

انتظار بر این  ،بنابرایناستفاده شده است.  ،)1993( 2) و مک دونالد و تیلور1987( 1سلُور
با توجه  ،)1976اما دورنبوش در سال ( ،باشد 0eو  0b، 0c،0dاست که

 برآورد کرد.زیر را  يمدل تورم مبنا )0e(ها  قیمتبه چسبندگی 

USIRUSIRUSIR YYMMex logloglogloglogloglog          )26(  

، به صورت جهش پولی نرخ ارز در اقتصاد ایران براي آزمون پدیدهمدل پولی  ،بنابراین
 شود:زیر نمایش داده می

tttt dcybmaS inf                                                      )27(  

دهنده  به ترتیب  نشان infو  m ،yلگاریتم نرخ ارز در بازار سیاه،  ، باالدر رابطه 
دو اقتصاد ایران و تفاوت لگاریتم حجم پول، لگاریتم درآمد ملی و لگاریتم نرخ تورم در 

 )2000، 3(بهمنی اسکویی و کارا آمریکا است
ها در ارتباط با نرخ ارز نسبت به  بررسی تماماز آنجا که در نظر است در این تحقیق 

عنوان  در این خصوص بهآمریکا ایاالت متحده  ،رو این، ازدالر (آمریکا ) صورت پذیرد
 )1382ی، (یاوري و مزین گیرد شاخص، مبناي عمل قرار می

 برآورد مدل -4
با توجه به مباحث مطرح شده در بخش ادبیات موضوع و مبانی نظري، تالش بر آن است تا 

 مورد بررسی قرار گیرند.زیر بر اشتغال در  مؤثرین عوامل تر مهم
کار،  گذار بر ایجاد اشتغال یا همان تقاضاي نیرويتأثیرین عوامل تر مهمیکی از 

مکمل در هر بخش   نهادهعنوان  بهنقش این نهاده با اشتغال موجودي سرمایه است که 
 

 
1- Baillie and Selover 
2- Macdonald and Taylor 
3- Bahmani Oskooee & Kara 
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 در مؤثر دیگرعامل عنوان  بههر بخش نیز افزوده  ارزشگیرد.  اقتصادي مورد بررسی قرار می
هاي  رشد تولید بخش کننده ، بیانکه خودافزوده  ارزشزیرا با افزایش  شود، نظرگرفته می
اي که  گونه به شود، یت هر بخش فراهم می، بستر الزم براي گسترش فعالیادشده است

شود. سومین  کار فراهم می یابد و امکان ورود بیشتر نیروي کار افزایش می تقاضاي نیروي
تکنولوژي،  :هاي مختلفی از جمله از کانالتواند  عامل جهش پولی نرخ ارز است که می

رو،  ایناز شته باشد.دا متفاوتی تأثیرهايبر اشتغال هر بخش نیز  کارآییصادرات و حجم 
 اشتغال در هر بخش تابعی از سه عامل در نظر گرفته شده است.

 

  

 
 

هر بخش افزوده  ارزش Yموجودي سرمایه، Kاشتغال،  نماینده EP ،یادشدهمعادالت  در
 )، صنعتag( در سه بخش کشاورزي 1352-1390در دوره زمانی  جهش نرخ ارز EXو 
)inو خدمات ( )se (بانک مرکزي و مرکز آمار  منابع ها از آوري داده راي جمعکه ب بوده

 شود. ) محاسبه می27ابتدا جهش پولی نرخ ارز براساس رابطه ( ،استفاده شده است. در ادامه
tttt cpidcybmaex  

دهنده تفاوت لگاریتم حجم پول، لگاریتم درآمد ملی و  ترتیب نشان  بهcpi و  m،yکه 
معرف لگاریتم   exکننده در دو اقتصاد ایران و آمریکا و  رفلگاریتم شاخص قیمت مص
اما پیش از انجام برآورد الزم است از آزمون ریشه واحد براي  ،نرخ ارز در بازار آزاد است

هاي والد و ضریب الگرانژ براي بررسی  آزمونو از  بررسی درجه انباشتگی متغیرها
یید همبستگی و أشود تا در صورت ت ده استفا ها زمانی و برابري واریانس همبستگی هم

برآورد  براي Eviews 9افزار  نامرتبط در نرمظاهر  ها، از رگرسیون به نابرابري واریانس
 کمک گرفته شود.

EXagyagKagEP ttt 8765 _ln_ln_ln

EXseyseKseEP ttt 1211109 _ln_ln_ln

EXinyinKinEP ttt 4321 _ln_ln_ln
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 آزمون ریشه واحد -4-1
فولر  –هاي متعددي وجود دارد که روش دیکی  متغیرها روشمانایی براي بررسی 

هاي دیگر برخوردار است. عالوه بر این  ت به روشاز عمومیت بیشتري نسب 1یافته تعمیم
شود که در  نیز استفاده می 2اندریوز -در این مطالعه از آزمون ریشه واحد زیوت ،آزمون

 تأکیدضمن  ،)1992اندریوز ( -شود. زیوت مون ارایه میادامه توضیح مختصري از این آز
گاهی مواقع  ،ها، معتقدندبررسی مانایی متغیر فرآیند ساختاري در  هاي بر نقش شکست

ندادن انجام  سببشود. آنها روش پرون را به  شکست ساختاري موجب نامانایی متغیر می
دانند و  شکست روشی کامل نمی  نقطه  شده  تعیین  هاي الزم و انتخاب از پیش آزمون پیش

الف برخ ،کردندکه درآن ارایهآزمون ریشه واحدي ، آنها آن را تعمیم دادند. بنابراین
تدوین آزمون  فرآیند قبل معلوم نیست. پرون در ساختاري از  آزمون پرون، زمان شکست

)، سه ADFیافته ( فولر تعمیم -پس از تعدیل آزمون ریشه واحد دیکی ،ریشه واحد خود
امکان وجود یک شکست ساختاري به آنها  رفتاري معرفی کرده که در هر یک از  معادله

اندریوز ضمن قبول سه معادله  -است. در روش زیوت   شده  تهدر نظر گرف زا برونصورت 
 در ،شود. بنابراین متغیرتعیین می زا براي هر پرون، ابتدا زمان وقوع یک نقطه شکست درون

برقرار  CوA ، Bمعادالت رفتاري پرون براي بررسی مانایی متغیر در قالب مدل  ،این روش
نقطه شکست در شیب و در  B، در مدل دأنقطه شکست در عرض از مبA هستند. در مدل 

استیودنت و  tو شیب است. مقادیر آماره  أمبد نقطه شکست در ترکیب عرض از Cمدل 
 ده است.ش ادامه، ارایهمقادیر بحرانی متناسب با آن در 

  

 

 
1- Augmented Dicky-Fuller 
2- Zivot. E, Andrews. D 



 ایرانهاي کشاورزي، صنعت و خدمات در  تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش 100

 اندریوز -مقادیر بحرانی آماره درآزمون ریشه واحد زیوت -1جدول 
 درصد 10 درصد 5 درصد 1 داري حداقل سطح معنا

 -A 34/5- 80/4- 58/4الگو 
 -B 93/4- 42/4- 11/4الگو 
 -C 57/5- 08/5- 82/4الگو

 .1992، اندریوز -خذ: مقاله زیوتأم

محاسباتی براي هر یک از الگوها از مقدار بحرانی مورد  t چنانچه حداقل مقدار آماره
ابل مانایی متغیر در حضور مق یهصفر وجود ریشه واحد در برابر فرض یهنظر بیشتر باشد، فرض

آزمون ریشه واحد براي  رو، ازاینشود.  یک شکست ساختاري در زمانی نامعلوم رد می
نسبت به دو  Cي زیرا الگو ،شود استفاده میC  ياندریوز براي همه متغیرها از الگو -زیوت

 تر است.     الگوي دیگر کامل
اندریوز در قالب مدل  -فته و زیوت یا فولر تعمیم –نتایج حاصل از هر دو آزمون دیکی 

C است.  شده ارایه ،2شماره  در جدول 

 نتایج آزمون ریشه واحد -2جدول 
 متغیرها ADF نتیجه متغیرها اندریوز -زیوت  نتیجه
I(1) 84/3- Lex I(1) 29/0- Lex 

I(1) 58/3- Ly I(1) 52/2- Ly 

I(1) 78/3- Lcpi I(1) 18/2- Lcpi 
I(1) 66/2- Lm I(1) 67/1- Lm 

I(1) 49/3- Lep_ag I(1) 27/3- Lep_ag 
I(0) 84/5- Ly_ag I(1) 34/3- Ly_ag 
I(0) 60/5-  Lk_ag I(1) 38/0- Lk_ag 

I(1) 14/3- Lep_in I(1) 92/1- Lep_in 

I(1) 37/4- Ly_in I(1) 72/1- Ly_in 
I(0) 91/5- Lk_in I(1) 84/2- Lk_in 

I(1) 58/1- Lep_se I(1) 72/0- Lep_se 
I(0) 83/7- Ly_se I(0) 79/6- Ly_se 

I(1) 09/3- Lk_se I(0) 63/3- Lk_se 
 .نتایج تحقیق: مأخذ
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فولر  -دو آزمون ریشه واحد دیکیبراساس و  2شماره با توجه به نتایج جدول 
متغیرهاي مربوط به مدل جهش پولی نرخ ارز از جمله  تمام اندریوز  –یافته و زیوت  تعمیم

کننده در  تفاوت لگاریتم حجم پول، لگاریتم درآمد ملی، لگاریتم شاخص قیمت مصرف
انباشته از درجه یک هستند.  ران و آمریکا و لگاریتم نرخ ارز در بازار آزاد همدو اقتصاد ای

و موجودي سرمایه افزوده  ارزشمانایی متغیرهاي اشتغال،  ،2شماره  همچنین در جدول
 اند. هاي کشاورزي، صنعت و خدمات مورد بررسی قرار گرفته بخش

 جهش پولی نرخ ارز -4-2
ود بر نرخ ارز و محاسبه جهش پولی نرخ ارز، ابتدا از مدل براي بررسی اثر متغیرهاي موج

شود. در  کند، استفاده می مدت تعیین می خودرگرسیون برداري که رفتار متغیرها را در کوتاه
انباشتگی باشد، روابط بلندمدت و بردارهاي  صورتی که الگوي مورد نظر داراي هم

 دست آورد. توان به و مدل یوهانسن میانباشتگی را از طریق مدل تصحیح خطاي برداري  هم

 )VARمدل خودرگرسیون برداري ( -4-2-1
یافته و آزمون ریشه واحد  فولر تعمیم -در بخش بررسی مانایی متغیرها، براساس دو آزمون دیکی

هستند. همچنین طول  I(1)انباشتگی  اندریوز، مشخص شدکه تمام متغیرها داراي درجه هم -زیوت
 س معیارهاي آکاییک، شوارتز بیزین و حنان کویین یک تعیین شده است.وقفه بهینه براسا

LEX= 9889/0  LEX(-1) - 0437/0  LCPI(-1) + 0986/0  LM1(-1) – 0726/0  LY(-1)  
)59/1- (                                     )62/28-(                 )09/1(              )99/0-(  

کشش است. بیشترین  کننده ضرایب بیان یتمی هستند،طرف لگار چون دو ،در این مدل
 است. 0986/0بعد از وقفه نرخ ارز مربوط به متغیر حجم پول برابر با مدت  کوتاهضریب در 

 مدل یوهانسن -4-2-2
نرخ ارز از مدل یوهانسن براي تحلیل اثرگذاري بلندمدت متغیرهاي موجود در مدل بر 

یک رابطه  ،این مدلبراساس گزارش شده است.  ،3ه که نتایج در جدول شمار استفاده شده
 رابطه زیر را نوشت:توان  می ،کننده بلندمدت وجود دارد. بنابراین انباشت هم

LEX= 641/10  + 525/1  LCPI(-1) + 735/1  LM1(-1) – 139/2  LY(-1) 
            )46/3-(     )55/2-(  )31/4-(  )74/4-(  
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 ننتایج مدل یوهانس -3جدول 

Hypothesized Eigenvalue TraceStatistic 
Critical Value 

05/0  Prob.** 

None * 440/0 321/56  079/54  031/0  
At most 1 367/0  849/34  192/35  054/0  

 .نتایج تحقیق: مأخذ

 VECM مدل تصحیح خطاي برداري -4-2-3
خ ارز براي تحلیل رابطه بلندمدت متغیرهاي مؤثر بر نر VECMمدل تصحیح خطاي برداري 

 مدت و بلندمدت با هم مقایسه شوند.  وسیله آن، تأثیر متغیرها در کوتاه شود تا به استفاده می
dLEX= 082/0 *[LEX(-1)- 525/1  LCPI(-1) - 735/1  LM1(-1)+ 139/2  LY(-1)- 641/10 ]  

             )31/4-   (             )55/2-)             (78/1 (                   )74/4(       )46/3-(  
+ 373/0 d(lex(-1)) + 210/0 d(lcpi(-1))+ 251/0 d(lm1(-1))- 535/0 d(ly(-1)) 

           )25/2(                            )38/1     (             )05/1(          )31/2-(  
 

مدت براي  دهد که در هر دوره چند درصد از عدم تعادل کوتاه نشان می ECMضریب 
کشد تا متغیر وابسته به  عبارتی، چند دوره طول می شود و به  بلندمدت تعدیل می رسیدن به تعادل

درصد  08/0براساس ضریب جمله تصحیح خطا، در هر دوره  .روند بلندمدت خویش بازگردد
اضافه،  شود. به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می از عدم تعادل در نرخ ارز تعدیل و  به 

دهند که براساس تئوري جهش پولی نرخ ارز  یح خطا نشان مینتایج یوهانسن و مدل تصح
کننده مثبت و معنادار و  دورنبوش، ضریب تفاوت لگاریتم حجم پول و شاخص قیمت مصرف

نرخ ارز  ضریب تفاوت لگاریتم درآمد ملی منفی و معنادار است که خود داللت بر آن دارد که 
کننده ایران نسبت  و شاخص قیمت مصرف در پاسخ به افزایش سریع در ارزش نسبی حجم پول

کند. در واقع، با افزایش در  مدت، بلکه در بلندمدت نیز جهش می تنها در کوتاه به آمریکا نه
یابد که به  کننده، تفاضل نرخ تورم داخل با خارج افزایش می تفاضل شاخص قیمت مصرف

موضوع به افزایش تقاضاي کننده کاهش نرخ بهره حقیقی در داخل کشور است. این  نوعی بیان
شود. این در حالی است که افزایش در درآمد ایران نسبت به  نرخ ارز و جهش نرخ ارز منجر می

 کند. آمریکا از جهش نرخ ارز جلوگیري می
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، رویکرد دیگري که در مطالعات کاربردي مربوط به جهش پولی VARجداي از روش 
است. بدین نحو که در  برداري يح خطانرخ ارز مورد استفاده قرار گرفته، مدل تصحی

پس از اندکی عملیات جبري مدل ) PPPقالب تئوري مقداري پول (و با فرض برقراري 
). این 2000ی و کارا، گیرد (بهمنی اسکوی آزمون قرار می و موردشود  میی استخراج نهای

، از این مزیت را نسبت به روش خودرگرسیون برداري دارد که مدل برآورد شده ،روش
نسبت به  طور معمول بهانتقادي که  ،تري برخوردار است و بنابراین مبانی تئوري قوي

یابد. در این بررسی نیز روش  شود، در این حالت موضوعیت نمی مطرح می VARالگوهاي 
 گیرد. مبناي عمل قرار مییادشده 

 برآورد تابع تقاضاي اشتغال -4-3
 زمانی آزمون وجود همبستگی هم -4-3-1

مزیتی نسبت به روش  SURروش کارگیري  به ،زمانی وجود نداشته باشد اگر همبستگی هم
OLS قطري باشد، واریانس غیرکو -دیگر، اگر ماتریس واریانس نخواهد داشت. به عبارت

نیاز است تا فرضیه  ،خواهد شد، بنابراین منجر کارآییبه افزایش SUR استفاده از روش 
زمانی) آزمون شود.  اریانس (وجود همبستگی هموکو -نسغیرقطري بودن ماتریس واریا

 1زمانی آماره ضریب الگرانژ همبستگی همنبود آماره آزمون مناسب براي بررسی وجود یا 
معادله)  Mشده است. در فرم عمومی (شامل  ارایه) 1980( 2که توسط بریوش و پاگانبوده 

 :است آماره آزمون به صورت زیر
)28( 
2نمونه و حجم Tکه در آن، 

ijr  مجذور ضرایب همبستگی است. تحت فرضیه صفر این
است. اگر آماره محاسباتی از 2/1MMآماره داراي توزیع کاي دو و با درجه آزادي

زمانی رد  نبود همبستگی همبر  مبنیتر باشد، فرضیه صفر  ارزش بحرانی جدول بزرگ

 

 
1- Lagrange Multiplier 
2- Breush& Pagan 
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ابتدا ماتریس ضرایب همبستگی بین جمالت  ،راي محاسبه آماره آزمونرو، ب اینشود. از می
، مقدار بگذاري مجذور ضرای شود و با جاي اختالل معادالت به صورت زیر محاسبه می

 آید. دست می هآماره ب

 ماتریس ضرایب همبستگی بین جمالت اختالل معادالت مختلف -4جدول 
 شرح کشاورزي صنعت خدمات

 کشاورزي 000/1 829/0 -094/0
 صنعت 829/0 000/1 -067/0
 خدمات -094/0 -067/0 000/1

 مأخذ: نتایج تحقیق.

و  959/77زمانی با ضریب الگرانژ  نیز همبستگی هم 4شماره نتایج جدول براساس 
 شود. تأیید می 3با درجه آزادي  00/0احتمال 

 آزمون برابري واریانس -4-3-2
 2نمایی نسبت درستو  1والد  ها از آماره آزمون انسبراي آزمون برابري ضرایب و واری

)LR( که تعداد معادالت بیش از دو عدد باشد و   صورتی درشود.  ترتیب استفاده می  به
نمایی پیشنهاد  آزمون نسبت درست تعداد مشاهدات در معادالت مختلف یکسان باشد،

 که با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است: شود می
2 2

1

log log
m

i i
i

LR T S T S  

2S 2اخالل رگرسیون،  يبرابر با واریانس کل اجزا
iS ي برابر با واریانس اجزا

برابر با T در هر معادله و برابر با تعداد مشاهدات iT، اخالل رگرسیون در هر معادله
درجه  M-1دو با   این آزمون داراي توزیع کايدر کل معادالت است.  مجموع مشاهدات

که آماره  پس از مقایسه مقدار آماره آزمون با مقدار بحرانی، در صورتی آزادي است.

 

 
1- Wald Test 
2- Likelihood Ratio Test 
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آن برابري براساس که شود  میفرض صفر رد  ،تر باشد آزمون از مقدار بحرانی بزرگ
ظاهر نامرتبط  ان از رویکرد رگرسیون بهتو می ،و بنابراین استواریانس ضرایب قابل رد 

 . کرد براي تخمین سیستم معادالت استفاده
همسانی بر  مبنیصفر  یهفرض دهد که نشان می نتایج حاصل از آزمون واریانس ناهمسانی

برابري ضرایب بر  مبنیدرصد و فرض صفر  00/0و احتمال 183/1266واریانس با مقدار 
سطوح معناداري رد شده  در تمام 00/0و احتمال  978/1189توسط آزمون والد با مقدار 

نسبت به  کارآییظاهر نامرتبط به افزایش  هاي به استفاده از روش رگرسیون ،در نتیجه است.
 منجر خواهد شد. OLS روش

 ظاهر نامرتبط هاي به نتایج برآورد رگرسیون -4-3-3
 شود: ادي آورده میدر این قسمت نیز نتایج حاصل از برآورد براي سه بخش اقتص

 بخش کشاورزي -
EX 008/0+ Ly 079/0+ lk 072/0- 0008/0 dLep_ag= 
)14/0(  )00/0(  )00/0(  )99/0(   

کار در   معناداري بر اشتغال نیروي افزوده تأثیر ارزشبراساس نتایج، موجودي سرمایه و 
 ش ندارد و ازمعناداري بر اشتغال این بخ تأثیراما جهش نرخ ارز  ،بخش کشاورزي دارند

کشش هستند، حساسیت اشتغال این بخش نسبت به نرخ ارز در  کننده که ضرایب بیان آنجا
 بسیار ناچیز است.افزوده  ارزشمقایسه با حساسیت نسبت به موجودي سرمایه و 

 بخش صنعت -
EX12/0- dly20/0 + Lk031/0 42/0 dLep_in= 

)02/0( )00/0( )00/0( )00/0(  

 تأثیرو موجودي سرمایه افزوده  ارزشتوان اذعان داشت که اگرچه  می ،یجبا توجه به نتا
اما جهش نرخ ارز به کاهش اشتغال در  ،مثبت و معناداري بر اشتغال بخش صنعت دارند

شود. در واقع، زمانی که جهش پولی نرخ ارز یک درصد افزایش  بخش صنعت منجر می
 یابد. هش مییابد، اشتغال در بخش صنعت بیش از یک درصد کا
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 بخش خدمات -
EX08/0+ Ly012/0 -  dLk15/0+ 16/0 dLep se= 

)00/0( )04/0( )03/0( )02/0(  

موجودي سرمایه بخش خدمات و جهش نرخ ارز به افزایش تقاضاي نیروي کار این 
خدمات در مقایسه با صنعت و   نیروي کار بخش يکلی تقاضا طور اند. به بخش منجر شده
 ین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است.کشاورزي بیشتر

هاي صنعت و خدمات از موجودي سرمایه تأثیر  طورکلی تقاضاي نیروي کار بخش به
هاي اصلی تولید است و فعاالن اقتصادي در  پذیرند. موجودي سرمایه یکی از نهاده مثبت می

هاي تولید  و نهادهگیري از امکانات  هاي مختلف از جمله صنعت و خدمات با بهره بخش
بیشتر، ظرفیت تولید محصوالت خود را افزایش خواهند داد. در واقع، یکی از موانع رشد و 

کارگیري درست و اصولی منابع  توسعه اقتصادي هر بخش تولیدي، کمبود سرمایه و عدم به
 هاي آینده ناممکن به حتم، بدون وجود سرمایه، رسیدن به هدف به. اي موجود است سرمایه
اي که در این زمینه باید به آن توجه شود، این است که موجودي سرمایه  رسد، اما نکته می نظر
گردد.  تواند اثر مثبت یا منفی بر اشتغال داشته باشد که به رابطه جانشینی و مکملی آن برمی می

 دست آمده، سرمایه با نیروي کار در بخش کشاورزي رابطه بنابراین، با توجه به نتایج به
جانشینی دارد. این در حالی است که در بخش صنعت و خدمات با افزایش موجودي سرمایه، 

افزوده، بستر الزم براي  عالوه، با افزایش تولید و رشد ارزش یابد. به اشتغال نیز افزایش می
شود و زمینه را  هاي تولیدي در بخش کشاورزي و صنعت فراهم می گسترش فعالیت بنگاه

 سازد. ر نیروي کار به این دو بخش مهیا میبراي ورود بیشت
  بر اشتغال بخش معنا و مثبت و بی تأثیراما جهش نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزي 

در حالی که اشتغال بخش خدمات از جهش نرخ ارز  ،مثبت و معنادار دارد تأثیرصنعت 
، بخش کشاورزيکه در توان مطرح کرد  می ،بنابراینپذیرد.  منفی و معناداري می تأثیر

مانند و از عواملی است جهش پولی نرخ ارز نبوده  تأثیرنوسانات اشتغال به مقدار زیاد تحت 
 پذیرد. می تأثیرو سایر عوامل افزوده  ارزش موجودي سرمایه،
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 یابد. اما با جهش پولی نرخ ارز، اشتغال بخش صنعت بیش از یک درصدکاهش می
ات ه برشمرد که نااطمینانی نرخ ارز تصمیمگون توان یکی از دالیل آن را این می

تأثیرگذاري نااطمینانی نرخ ارز دهد.  قرار می تأثیر  اندرکاران این بخش را تحت دست
آورند و  دست می هکه صادرکنندگان با صادرات محصوالت، ارز خارجی بگونه است  بدین

ارز وقتی ن باشند که توانند مطمئ نمی ،اگر نااطمینانی و نوسان در بازار ارز حاکم باشد
کنند، نرخ ارز با زمان صدور کاال چه تفاوتی خواهد  خارجی را به پول داخلی تبدیل می

آگاهی از روند نادلیل  طمینانی نرخ ارز، صادرکنندگان به با نوسان و ناارو،  ازاینداشت. 
ید و اي که کاهش صادرات به کاهش تول گونه کنند، به صادرات خود را محدود می آینده،

. با توجه به نتایج تحقیق جاري، اگرچه شود می کاهش اشتغال بخش صنعت منجر ،تبع آن به
جهش نرخ ارز بر اشتغال بخش کشاورزي اثر معناداري ندارد و  بر اشتغال بخش صنعت اثر 

مثبت و معنادار پذیرفته است، در  تأثیراما اشتغال بخش خدمات از جهش پولی  ،منفی دارد
شدن  نیروي کار از بخش صنعت و  توان جدا را میموضوع از دالیل این یکی  ،نتیجه
که تغییر نرخ ارز از کرد توان اذعان  طورکلی می به .دانست در بخش خدماتآنها  جذب

گذارد که برآیند این اثرات،  مسیرهاي متفاوت، اثرات متضادي بر تولید برجاي می
 و اشتغال است. اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید کننده بیان

از مسیر میزان  ،یکی شود: اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال از دو مسیر آشکار می
و ایجاد گذاري  ود و دیگري، از مسیر میزان سرمایهاستفاده از ظرفیت تولیدي موج

هاي تولیدي جدید.کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کاالهاي  ظرفیت
مت کاالهاي وارداتی، تقاضاي کل اقتصاد را به سمت تقاضا براي صادراتی و کاهش قی

دهد. کاهش تقاضا براي تولیدات داخلی، به عدم  کاالها و خدمات خارجی انتقال می
تولید داخلی از مسیر  ،استفاده کامل از ظرفیت تولیدي موجود منجر خواهد شد. بنابراین

و گیرد  میقرار  تأثیریت تولید، تحت کاهش نرخ واقعی ارز و بیکار ماندن بخشی از ظرف
یابد. در مقابل،  تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش می شود. مبرهن است که به تضعیف می

افزایش نرخ ارز موجب افزایش تقاضاي تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار 
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 ،شود و در نتیجه ود میهاي تولید موج برداري از ظرفیت افزایش بهره ،تبع آن خارجی و به
 تواند از این کانال بر میزان اشتغال اثر مثبت داشته باشد. می

 گیري  نتیجه -5
مشکل ناشی از پدیده بیکاري و عدم اشتغال عالوه بر مشکالت اقتصادي که به دنبال دارد، 

نیروي  دهد. بنابراین، تأمین اشتغالتواند سالمتی یک جامعه را در معرض خطر جدي قرار می می
تواند در چگونگی دستیابی هر کشور به توسعه اثرات مثبت و منفی داشته باشد. در انسانی می

هاي صنعت، کشاورزي  منظور بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش پژوهش حاضر به
ظاهر  و رگرسیون به هاي تصحیح خطا از مدل 1353 -1390هاي  و خدمات در ایران طی سال

هاي مرتبط  نامه هاي این پژوهش از بانک جهانی، مرکز آمار ایران و پایان ط استفاده شد. دادهنامرتب
استخراج شده است. نتایج حاصل از مدل در بلندمدت نشان داده است که ضرایب متغیرهاي 
حجم پول و نرخ تورم اثر مثبت و معنادار بر نرخ ارز دارند و تولید ناخالص داخلی رابطه منفی و 

سازد. در واقع، اثر  نادار با نرخ ارز داردکه این نتایج، انتظار مدل جهش نرخ ارز را برآورده میمع
شود که نرخ ارز به سطحی باالتر از مقدار  یک شوك انبساطی پولی بر نرخ ارز سبب می

بلندمدت خود جهش کند و در بلندمدت تعدیل شود. این موضوع داللت بر آن دارد که پس از 
شوند که این  ها تعدیل می ها در بازار کاالها بالفاصله پس از بازار دارایی ط پولی، قیمتیک انبسا

تواند ناشی از عواملی مانند باال بودن انتظارات تورمی عوامل اقتصادي، نااطمینانی  موضوع می
 ظاهر نامرتبط هاي دولت و... باشد. همچنین نتایج مدل رگرسیون به حاکم بر بازار ارز، دخالت

میزان اثرگذاري متغیرهاي مورد مطالعه را بر اشتغال سه بخش صنعت، کشاورزي و خدمات نشان 
افزوده هر بخش تأثیر معناداري بر تقاضاي نیروي  دهد. براساس این، موجودي سرمایه و ارزش می

کار دارند. اثرگذاري جهش پولی نرخ ارز در سه بخش به این صورت است که اشتغال بخش 
هاي خدمات و کشاورزي بیشترین حساسیت را نسبت به جهش پولی نرخ  به بخش صنعت نسبت

ارز دارد و حتی تقاضاي اشتغال در بخش کشاورزي چندان تحت تأثیر جهش پولی نرخ ارز قرار 
گیري تجارت  تواند آن باشد که نرخ ارز متغیر مؤثري در شکل دلیل این موضوع میگیرد.  نمی

طمینانی نرخ ارز از طریق تغییر در تصمیم بازرگانان براي صادرات و خارجی است. نوسانات و ناا
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شود. نوسانات تجارت  واردات محصوالت صنعتی باعث نوسان تجارت خارجی بخش صنعت می
در حالی که با افزایش  ،گذارد خارجی نیز با ایجاد فضاي ریسکی تولید، اثر منفی بر اشتغال می

گذاري، موجبات افزایش تقاضاي  اي دیگر و افزایش سرمایهه نرخ ارز و تزریق سرمایه به بخش
برداري از  تبع آن، افزایش بهره تولیدات داخلی، هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به

تواند بر میزان اشتغال بخش خدمات اثر مثبت  شود و در نتیجه، می هاي تولید فراهم می ظرفیت
ا باال بردن توان علمی، فنی و کارآیی نیروي انسانی در بخش صنعت توان ب داشته باشد. بنابراین، می

گذاري  هاي سرمایه و خدمات، افزایش تسهیالت و اعتبارات دولتی و خصوصی براي طرح
هاي فعال در صنایع نوین و با فناوري باال براي جذب  پذیري بنگاه زا، افزایش توان رقابت اشتغال
کننده توسعه کارآفرینی و صنایع  تقویت نهادهاي پشتیبانیها و  آموختگان از دانشگاه دانش

گذاري در بخش خدمات و امور زیربنایی زمینه افزایش  کوچک و متوسط و همچنین سرمایه
 اشتغال را فراهم آورد.
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هاي عصبی مصنوعی در  ا شبکهآن ب بینی پیشبررسی جهش پولی نرخ ارز و «
، پاییز، 14پژوهشی، سال هفتم، شماره  -، علمیپژوهشنامه اقتصاد کالن، »ایران
 .35-60 صص

 تأثیر«)، 1392و یحیی حاتمی (اثنی عشري سردار شهرکی، هاجر  علی ،جعفري، داود دانش
 ،»اندازهاي اشتغال بخش صنعتی ایران ها و چشمهاي نرخ ارز بر چالش تکانه

 .145-161 ص، بهار، ص1 ، سال اول، شمارههاي راهبردي و کالن صلنامه سیاستف
بررسی عدم تقارن در ثأثیر «)، 1390(رجبی مهدي و  فالحتی، علی سهراب انگیزان، دل

فصلنامه  ،»هاي جدید هاي پولی بر رشد اقتصادي در ایران از نگاه کینزي تکانه
 .135-163 ، صص3، شماره ديهاي رشد و توسعه اقتصا پژوهشی پژوهش-علمی

بررسی وضعیت اشتغال و «)، 1390(زارعی  و امیربهاري عیسی  ،اسکندریدایی، سیدص
 ص، بهار، ص25، شماره راهبرد یاس، »1335-1389هاي بیکاري در ایران طی سال

247-216. 
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تورم بر توزیع درآمد و عملکرد  تأثیر«)، 1393زاده ( کمیجانی، اکبر و فریدون محمد
سال بیستم، ، هاي اقتصادي ها و سیاست فصلنامه پژوهش، »هاي جبرانی استسی

 .5-24 ، بهار، صص69شماره 
کاهش  تأثیربررسی « )،1391و نازگل اشراقی (زین الیان اکرم  ،رضاپور، محمد لطفعلی

فصلنامه  ،»باند ARDLاي بر واردات کل کاال در ایران با استفاده از مدل  موانع تعرفه
 .119 -147 صزمستان، ص ،3، سال اول، شماره قتصاديراهبرد ا

 در ارز واقعی نرخ اطمینانیان تأثیر«)، 1391( جاودانابراهیم و  حسین بشرآبادي،مهرابی 
 - علمی( 77 شماره، عهتوس و کشاورزي اقتصاد، »ایران کشاورزي بخش اشتغال

 .57-80 ص)، بهار، صپژوهشی
، »بررسی گذر نرخ ارز بر اقتصاد ایران«)، 1387( پور موسوي محسنی، رضا و مینا سبحانی

 .129-149 ص، زمستان، ص4، شماره مجله پژوهشنامه اقتصادي
پور  اسکندري شهریور، اعظم قزلباش و زهره نیا، صالح دانش محمد ،هوشمند، محمود

فصلنامه اقتصاد  ،»هاي پولی و نرخ ارز در ایرانرابطه بین سیاست«)، 1391(
 .109-127 ص، تابستان، ص2 هم، شماره، سال نمقداري

، نامه مفید، »جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران« )،1389(یاوري، کاظم و امیرحسین مزینی 
 . 99-128 ص، ص35شماره 
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