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چکیده
اشتغال بیشک یکی از معضالت اساسی کشورهای صنعتی و غیر صنعتی بوده و دولتمردان همواره به دنبال
راهکارهایی در راستای حفظ ،تثبیت و افزایش آن بودهاند .مؤلفههای بسیاری همچون تولید ناخالص داخلی ،درآمد
مالیاتی ،نرخ تورم و باز بودن تجاری بر اشتغال کشورها تأثیرگذارند که با تعیین نوع ارتباط آنها ،در کنار رشد و
شکوفایی اقتصاد ،افزایش اشتغال را نیز میتوان متصور شد .بر همین اساس ،مطالعه حاضر با استفاده از آمار و
اطالعات  7کشور و با بهکارگیری روش پانل دیتا به بررسی کاهش ارزش پول بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی
میپردازد .نتایج بهدستآمده مؤید این است که کاهش ارزش پول (افزایش نرخ واقعی ارز) ،تولید ناخالص داخلی،
درآمد مالیاتی و باز بودن تجاری بر اشتغال منتخبی از کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنیداری دارد.
کلمات کلیدی :نرخ واقعی ارز ،اشتغال ،نرخ تورم ،تولید ناخالص داخلی ،پانل دیتا.
طبقهبندی .C23 ،E31،J31 ،F31 :JEL
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مقدمه
یکی از مهمترین عواملی که هر اقتصادی با آن مواجه است ،مس له پیشگیری از بیکاری ،حفظ و تثبیت
اشتغال موجود در بخشهای مختلف اقتصادی و چارهاندیشی برای رفع مشکالت فراروی تولید است.
بهنحویکه کاهش بیکاری از اساسیترین شاخصهای توسعهیافتگی جوامع برشمرده میشود .درواقع
یکی از اهداف اقتصاد هر کشوری رسیدن به اشتغال باال است که سیاستگذاران اقتصادی باید همواره
واکنش تغییرات اشتغال را نسبت به تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی مدنظر قرار دهند (جویس و

کاماس .)2883 ،1همچنین ،موضوع اشتغال نیروی انسانی مقولهای است که با عوامل بسیاری در ارتباط
است .ازیکطرف متغیرهایی همچون رشد جمعیت ،توزیع سنی ،مهاجرت مطرح است و از طرف دیگر
تقاضای نیروی کار با رشد اقتصادی ،حجم سرمایهگذاری و فنّاوری در ارتباط است (محمدی و
مسجدی.)1397 ،
از ابزارهای مهم سیاستی برای مدیریت طرف تقاضا در سطح کالن ،سیاست پولی است که
بانکهای مرکزی در شرایط رکودی جهت تحریک تولید و اشتغال از سیاستهای پولی انبساطی
استفاده میکنند (دل انگیزان و همکاران .)1378 ،سیاست پولی بر بخش حقیقی اقتصاد از طریق چهار
کانال تأثیر میگذارد :کانالهای نرخ بهره ،نرخ ارز ،قیمت دارایی و کانال اعتباری .از کانال نرخ ارز،
تأثیر سیاست پولی بر بخشهای صادرات محور بوده و از طریق تغییر حجم پول ،نرخ بهره یا شرایط
اعطای تسهیالت مالی بر نرخ ارز مؤثر است .هدف از سیاستهای پولی در کشورهای صنعتی ،عموما
برطرف ساختن تورم ،رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل است ،درحالیکه درکشورهای درحال
توسعه ،بخش عمده سیاست پولی ،متوجه رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل
است (هوشمند و همکاران .)1371 ،نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی
نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین
میشود ،تغییر نرخ ارز ،مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی
اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن میتواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار
دهد؛ بنابراین مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار باالیی دارد .این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور،
بخصوص پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها ،افزایش تحریمهای اقتصادی ،جهش نرخ
غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو نرخی اهمیت بیشتری نیز یافته است (غفاری
و همکاران .)1372 ،از سوی دیگر ،نوسان نرخ ارز میتواند اشتغال بخشها را تحت تأثیر قرار دهد،
زیرا اشتغال در تمام مباحث اقتصادی ،بحثی کلیدی و استراتژیک بوده و دارای دو بخش عرضه و
تقاضا است .بخش عرضه ناشی از تحوالت جمعیتی شامل نرخ رشد جمعیت ،مهاجرتها و سطح
1. Joyce & Kamas
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آموزش در جامعه و بخش تقاضا متأثر از میزان فعالیت ،رشد بخشهای مختلف اقتصادی مانند
کشاورزی ،صنعت و خدمات است (صیدایی و همکاران.)1378،
در بسیاری از مطالعات تجربی ،نرخ ارز واقعی (ارزش پول ملی) بهعنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار
بر اشتغال قلمداد شده است که این تأثیر بسته به نوع اقتصاد هر کشور و نوع نظام ارزی میتواند
متفاوت باشد (ادواردز .)1707 ،1نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی ،به طرق متعدد
بر بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و بهویژه بخش تولید انعکاس مییابد .انحراف نرخ ارز واقعی از
مسیر تعادلی آن ،به توزیع نامناسب منابع ،تخریب عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش
فرار سرمایه ،کاهش کارایی اقتصادی ،کاهش تولید و درنهایت کاهش اشتغال منجر میشود (گاال و
لوسیندا.)2887 ،2
با توجه به مطالب فوق ،اهمیت متغیر مهم اقتصادی اشتغال و تأثیر کاهش ارزش پول (افزایش
نرخ ارز) بر این متغیر ،به نظر میرسد بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر مقوله اشتغال از اهمیت زیادی
برخوردار باشد .لذا در نظر است تأثیر دو متغیر فوقالذکر در چندین کشور اسالمی بررسی شود .اهداف
تحقیق به شرح ذیل میباشند :هدف اصلی :تأثیر کاهش ارزش پول (افزایش نرخ واقعی ارز) بر اشتغال
کشورهای منتخب اسالمی ،اهداف فرعی :الف -تأثیر تولید ناخالص داخلی بر اشتغال کشورهای منتخب
اسالمی ب -تأثیر درآمد مالیاتی بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی ج -تأثیر نرخ تورم بر اشتغال
کشورهای منتخب اسالمی د -تأثیر باز بودن تجاری بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی .فرضیات
تحقیق ،فرضیه اصلی :کاهش ارزش پول (افزایش نرخ واقعی ارز) بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی
تأثیر معنیداری دارد .فرضیه فرعی :الف -تولید ناخالص داخلی بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی
تأثیر معنیداری دارد .ب -درآمد مالیاتی بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنیداری دارد.
ج -نرخ تورم بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنیداری دارد .د -باز بودن تجاری بر اشتغال
کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنیداری دارد.
نوآوری تحقیق :تحلیل تأثیر کاهش ارزش پول بر اشتغال در ایران با چند کشور اسالمی تاکنون
بهصورت تلفیقی کار نشده است و همچنین دادههای این تحقیق شامل آخرین دادهها است و مطالعات
قبلی بهصورت تلفیقی نبوده و دادههایشان نسبت به این پژوهش قدیمیتر است.
در این پژوهش به بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی پرداخته
و برای این منظور با استفاده از اطالعات سالهای  2813-2888و بهکارگیری روش پانل دیتا به
بررسی این موضوع پرداختهشده است .در ادامه ساختار مقاله به این شکل خواهد بود :در بخش دوم
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ادبیات پژوهش ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،در بخش سوم ،روش پژوهش ،در بخش چهارم
جمعبندی شرح دادهشده و در پایان پیشنهادهای مقاله ارائه میگردد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کانالهای اثرگذاری نرخ ارز واقعی بر تولید

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روزافزون تعامالت بینالمللی ،کشورها دیگر نمیتوانند در اتخاذ
سیاستهای کالن اقتصادی نقش بخش خارجی را نادیده بگیرند .در نظام بینالمللی ،نرخ ارز واقعی
حلقه اتصال هر کشور با بقیه جهان چه در بازار کاال و چه در بازار داراییها است .همگرایی فزاینده
بازار سرمایه ،بعد از برچیده شدن نظام برتون وودز ،به همراه موج عظیم آزادسازیهای مالی از دهه
 1708به بعد در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ،توجه به نرخ ارز واقعی و تغییرات آن را
بیشازپیش جذاب کرده است (پرمینگر و فرانک.)2889 ،1
کاهش ارزش پول ملی ازیکطرف به دلیل ارزان نمایی صادرات و گران نمایی واردات سبب
افزایش خالص صادرات گشته ،از طرف دیگر ،از طریق افزایش قیمت نهادههای وارداتی ،عرضه کل
را کاهش میدهد .لذا ،تأثیر خالص کاهش ارزش پول داخلی بر تولید ،بستگی خواهد داشت که تقاضا
و عرضه کل به چه میزان تغییر یابد؛ بهعبارتدیگر ،چنانچه افزایش در تقاضای کل بیش از کاهش
عرضه کل باشد ،باعث اثر انبساطی بر تولید میشود؛ اما اگر میزان کاهش عرضه کل بر افزایش
تقاضای کل پیشی بگیرد ،اثر انقباضی بر تولید خواهد داشت .خنثی بودن اثر تغییر نرخ ارز بر تولید،
زمانی به وجود میآید که تغییرات تقاضای کل  -عرضه کل برابر شده و اثر یکدیگر را بر تولید خنثی
نمایند (بهمنی اسکویی.)1392 ،
تعیین اثرات نرخ ارز بر تولید توسط سه مدل کنترلی (کشش) ،جذب و پولی مطرحشده است.
فروض اساسی این رویکردها ،انعطافپذیر بودن قیمتها ،درجه استفاده از ظرفیت و تأکید برطرف
تقاضا است.
در نظریه کششی در مدل کینزیها فرض بر این است طرف تقاضا ،محصول را تعیین میکند و
بر طبق آن اثر کاهش اسمی ارزش پول بر محصول و اشتغال مثبت خواهد بود (خیابانی.)1308 ،
رویکرد جذبی ،اثر دهی سیاست فوق را منوط به تحقق دو شرط میداند ،اول اینکه ،توانایی در انتقال
هزینهها وجود داشته باشد؛ بهبیاندیگر ،هزینهها از سمت کاالهای خارجی به سمت کاالهای داخلی
در جریان باشند .دوم اینکه ،منجر به کاهش هزینهها شود یعنی هزینهها با توجه به سطح درآمد
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کاهش یابد .در این صورت اگر در اقتصاد ،ظرفیتهای خالی تولیدی و منابع استفاده نشده وجود
داشته باشد ،انتقال هزینهها باعث افزایش محصول حقیقی خواهد شد (ختایی و غربالی مقدم.)1303 ،
در نظریه پولی فرض بر این است برابری قدرت خرید و آربیتراژ (بدون توجه به نرخ بهره) بهطور
دائم برقرار بوده و از منابع بهطور کامل استفاده میشود؛ زیرا بر اساس نظریه برابری قدرت خرید،
کاهش ارزش اسمی پول اثر یکبهیک بر روی قیمتهای داخلی خواهد داشت و کاهش ارزش پولی
هیچ اثری در تولید حقیقی و یا اشتغال در کوتاهمدت و یا بلندمدت ندارد (فرزین وش ،1393 ،ص
.)97
این مدلها حاکی از اثرات مثبت یا خنثی ارزش پول بر تولید هستند ،درحالیکه نظریاتی وجود
دارند که دال بر اثرات منفی کاهش ارزش پول بر تولید دارند .ازجمله کروگمن و تیلور )1790( 1با
استفاده از چارچوب ارائهشده کینز ،نشان دادند که کاهش ارزش پول داخلی اثر انقباضی بر تولید و
اشتغال دارد .به اعتقاد آنان تمام این شرایط در همه کشورها بخصوص کشورهای کمتر توسعهیافته
صدق میکند و در این کشورها رکود ناشی از کاهش ارزش پول داخلی بیشتر از احتمال رونق آن
است .عالوه بر آثار طرف تقاضا ،تعداد زیادی کانالهای سمت عرضه نیز وجود دارد که از طریق
آنها ،کاهش ارزش پول میتواند انقباضی باشد .بهمنی اسکویی و میتزا ( ،2883ص  )7کاهش ارزش
پول موجب افزایش قیمت عوامل تولید از قبیل مواد اولیه ،سرمایه و نیروی کار میگردد .به همین
ترتیب هزینههای تولید افزایش و عرضه کل کاهش مییابد .همچنین با کاهش ارزش پول ،افزایش
تقاضای پول را به همراه داشته که درنهایت منجر به افزایش نرخ بهره میشود که این امر هزینه
استفاده از سرمایه را باال میبرد .در چنین شرایطی انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و عرضه کل کاهش
مییابد.
پیشینه تجربی

برونلو )1778( 2با رویکرد تصحیح خطا  VARطی دوره  1797-1793به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز
واقعی بر اشتغال ژاپن پرداخت .نتایج تحقیق وی مؤید این است که نوسانات باالی نرخ ارز منجر به
کاهش اشتغال میشود .گلدبرک و همکاران )1777( 3در پژوهشی به تجزیهوتحلیل رابطه نرخهای ارز
و ناپایداری اشتغال در کشور امریکا پرداختند و نشان دادند نوسانات دالر با ناپایداری اشتغال رابطه دارد
و لیکن نه برای همه دورانها و تمام صنایع .فاریا و لدسما )2887( 4با استفاده از روش خود رگرسیون
برداری طی سالهای  2887-1797و بهکاربردن دادههای ایالت متحده امریکا و انگلستان نشان دادهاند
1. Krugman & Taylor
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که اثرات معنیداری نرخ واقعی ارز ،نرخ واقعی بهره ،اشتغال و دستمزدهای واقعی فقط در مورد
ایاالتمتحده امریکا صادق است .فیلیزتکین )2884( 1به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در
کشور ترکیه با استفاده از دادههای تابلویی برای دوره زمانی  1701تا  1777پرداخته است .نتایج مطالعه
وی نشان داده که اثر خالص کاهش نرخ ارز بر اشتغال و دستمزدها منفی بوده است .هوآ )2889( 2به
بررسی چگونگی تأثیر نرخ واقعی ارز بر اشتغال چین پرداخته است .وی با استفاده از دادههای تابلویی
 27استان چین برای دوره زمانی  1773تا  2882به این نتیجه رسیده که تأثیر افزایش نرخ ارز بر
اشتغال صنعتی در چین مثبت و معنیدار بوده است .مطالعه دمیر )2818( 3نشان داد ،نوسانات نرخ ارز
بهطور معنیداری تأثیر منفی بر رشد اشتغال کشور ترکیه طی دوره  2887-1703را داشته است .نوسی
و پوزولو )2818( 4به واکاوی واکنش ساعات کار نسبت به تغییرات نرخ ارز برای کشور ایتالیا پرداختند.
این محققان عنوان میکنند که بعد از کاهش نرخ ارز ،قیمت کاالهای وارداتی افزایش مییابد و با
افزایش هزینههای نهایی و نیز کاهش سودآوری نهایی کاالها در مواجه با کاالهای ارزانتر خارجی و
وارداتی ،اشتغال و ساعات کاری کاهش مییابد .آنها با استفاده از روش دادههای تابلویی دریافتهاند
که درعینحال اشتغال تأثیر مثبتی از نرخ ارز میپذیرد .دائو و چن )2811( 7اثر نوسانات نرخ واقعی ارز
را بر اشتغال منطقهای و بخشی در چین را برای دوره زمانی  1708-2880بررسی کردهاند .محققین با
استفاده از دادههای تابلویی دریافتند که با افزایش نرخ واقعی ارز ،اشتغال در بخشهای قابل تجارت و
غیرقابل تجارت افزایش مییابد .فلدمن )2811( 7با استفاده از دادههای  19کشور صنعتی طی دوره
 2883-1702و بهکارگیری روش  GARCو  VARنشان داد نوسانات باالی نرخ ارز منجر به
افزایش بیکاری (کاهش اشتغال) میشود .الباداوی و همکاران )2812( 7در پژوهش خود با استفاده از
مدل دادههای تابلویی و دادههای  03کشور اثبات کردند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش اشتغال
میشود .منسا و همکاران )2813( 0با استفاده از دادههای کالن اقتصادی غنا طی سالهای - 1778
 2818با روش حداقل مربعات معمولی ثابت کردند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش اشتغال در بخش
صنعت غنا شده است .دوگان و همکاران )2810( 7با روش پنل دیتا پویا در بازه  2817-2887به این

5. Filiztekin
1. Hua
2. Demir
3. Nucci & Pozzolo
4. Dao|& Chen
5. Fledmann
6. Elbadawi & et.al
7. Mensah & et.al.
8. Dogan & et.al.
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نتیجه رسیدند که افزایش ارزش پول از طریق ایجاد مشاغل توسط شرکتها ،باعث افزایش نرخ
اشتغال ترکیه میگردد.
از مطالعات داخلی صورت گرفته در این زمینه ختایی و غربالی مقدم ( )1303مطرح است که به بررسی
رابطه پویا بین نرخ واقعی ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران با استفاده از روش  ARDLدر
دوره  1397- 1330پرداختند .نتایج حاصل حاکی از آن است که بین نرخ ارز و تولید رابطه منفی ضعیف
برقرار بوده بهطوریکه با کاهش ارزش خارجی پول ملی تولیدات کشور افزایش نمییابد.
حالفی ( )1307در مطالعه خود به بررسی رابطه بین انحراف نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی در
ایران طی سالهای  1303-1330پرداخته است .در این مطالعه بهمنظور اندازهگیری شاخص انحراف
نرخ واقعی ارز ،از سه معیار تفاوت نرخهای رسمی و موازی ارز ،نظریه برابری قدرت خرید و مدل
ساختاری استفاده شده است .نتایج مطالعه حاکی از آن است که انحراف نرخ واقعی ارز ،اثر منفی و
نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی کالن در رشد اقتصادی ایران گذاشته است .بهنامیان ( )1371با استفاده
از آزمون همجمعی انگل -گرنجر و یوهانسون -جوسیلیوس در بازه زمانی  1307-1373اثبات کرد
نرخ ارز حقیقی بر نرخ بیکاری اثر منفی دارد .مهرابی بشر آبادی و جاودان ( )1371تأثیر نا اطمینانی
نرخ واقعی ارز بر اشتغال بخش کشاورزی ایران را با استفاده از روش گارچ مورد واکاوی قرار دادند و
به این نتیجه رسیدند که نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در کوتاهمدت و بلندمدت اثر منفی بر اشتغال بخش
کشاورزی دارد .دانش جعفری و همکاران ( )1372از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون
تعمیمیافته ،جهت بررسی تأثیر تکانههای نرخ ارز بر چالشها و چشماندازهای اشتغال بخش صنعت
طی سالهای  1378-1330استفاده کردند .نتایج حاکی از آن است که یک رابطه معکوس بین تکانه
نرخ ارز و اشتغال وجود دارد .امامی و ملکی ( )1373به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال ایران طی
دوره  1307-1373پرداختند .نتایج پژوهش آنان حاکی از اثر منفی و معنیدار نوسانات نرخ ارز واقعی
بر اشتغال است .مطالعه لشکری و همکاران ( )1377نشان داد ،نا اطمینانی نرخ ارز بر بخش خدمات
مثبت است؛ زیرا اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعتی منفی است و درنتیجه
نیروی کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت ،جذب بخش خدمات میشوند .زبیری و نادمی
( )1377در پژوهشی با بکار بردن روش مارکوف سوئیچینگ برای سالهای  1371-1373ثابت کردند،
در رژیم بیکاری باال ،شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران میشود.
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد برونلو ( ،)1778فیلیزتکین ( ،)2887فلدمن ( ،)2811منسا و
همکاران ( ،)2813ختایی و غربالی مقدم ( ،)1303حالفی ( ،)1307بهنامیان ( ،)1371مهرآبادی و
جاودان ( ،)1371دانش جعفری و همکاران ( )1372و امامی و ملکی ( )1373به رابطه مثبت میان نرخ
ارز و بیکاری دست یافتند .در مقابل گروهی دیگر از پژوهشگران از قبیل ،هوا ( ،)2889آلباداوی و
همکاران ( ،)2812نوسی و پوزولو ( )2818و دائو و چن ( )2811به رابطه منفی میان نرخ ارز و بیکاری
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اشاره کردند .این در حالی است که استریبوک و بوچر )2888( 1و ادواردز )1774( 2ثابت کردند میان
نرخ ارز و بیکاری رابطهای وجود ندارد.
روششناسی پژوهش
این مطالعه ازنظر هدف بنیادین بوده و ازلحاظ روش با رویکرد تحلیلی و توصیفی تهیه شده است.
همچنین ازنظر گردآوری آمار و اطالعات بهصورت کتابخانهای است .اطالعات این تحقیق بهصورت
کتابخانهای و با استفاده از پایگاههای اطالعاتی مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران ،بانک مرکزی ایران،
سایت بانک جهانی و سایت  UNDPجمع آوری شده است .دوره زمانی موردبررسی دادههای ساالنه
 7کشور منتخب اسالمی (ایران ،اندونزی ،مصر ،مالزی ،عربستان ،عمان ،اردن ،کویت و امارات) مربوط
به بازه زمانی  2813-2888است .همچنین از رهیافت دادههای پانل برای برآورد مدل و تجزیهوتحلیل
نتایج استفاده شده است.
مدل پژوهش

هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر کاهش ارزش پول بر اشتغال کشورهای منتخب اسالمی است.
برای دستیابی به این هدف ،بر اساس مطالعات تجربی انجامشده در زمینه موضوع تحقیق و مقاله:
مونداکا ،)2811( 3نوسی و پوزولو ( ،)2818فیرات )2818( 4شکل کلی الگوی بهکاررفته بهصورت زیر
است:
𝐿𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝑜𝑒𝑟𝑡 + 𝛼2 𝐿𝑟𝑒𝑒𝑟𝑡 + 𝛼3 𝐿𝑔𝑑𝑝𝑡 + 𝛼4 𝐿𝑡𝑟𝑡 + 𝛼5 𝐿𝑖𝑛𝑡 +
معادله (𝛼6 𝐿𝑜𝑡𝑡 + 𝑈𝑖𝑡 )1

 :5LEMPلگاریتم سهم شاغلین در صنعت :6Loer،لگاریتم نرخ رسمی ارز :7Lreer ،لگاریتم نرخ
ارز مؤثر واقعی :8Lgdp ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی :9Ltr ،لگاریتم سهم درآمد مالیاتی از تولید
ناخالص داخلی :10 Lin،لگاریتم نرخ تورم :11Lot ،لگاریتم باز بودن تجاری.
1. Stribok & Buscher
2. Edwards
1. Mundaka
2. Firat
)3. Employment in Industry (% of total employment
4. Official Exchange Rate
5. Real Effective Exchange Rate
6. Logarithm of the Real Gross Domestic Product
)7. Tax Revenue )% of GDP
8. Inflation Rate
))9. Openness (Trade (% of GDP
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در این پژوهش از روش دادههای ترکیبی و دادههای تلفیقی استفاده شده است .روش دادههای ترکیبی،
روشی برای ترکیب دادههای سری زمانی و مقطعی است بهرهگیری از روش دادههای ترکیبی دارای
مزایایی است ،ازجمله اینکه دادههای تابلویی نسبت به روشهای مقطعی و سریهای زمانی دو مزیت
عمده دارد :اول اینکه به محقق این امکان را میدهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها (مقاطع)
را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آنها بپردازد؛ و مزیت دوم نیز در توانایی این روش در
کنترل اثرات انفرادی مربوط به مقاطع است که قابلمشاهده و اندازهگیری نیستند (طالبلو و باقری
پرمهر.)1373 ،
براورد مدل
تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق

در ابتدا آمار توصیفی از متغیرهای مدل ارائه میشود جدول ذیل خالصه آمار توصیفی مربوط به متغیرها
را نشان میدهد.
جدول ( :)1نتایج آمار توصیفی

میانگین
انحراف
معیار
ماکزیمم
مینیمم
تعداد
مشاهدات

لگاریتم سهم
اشتغال در
صنعت

لگاریتم نرخ
رسمی ارز

لگاریتم تولید
ناخالص
داخلی

لگاریتم سهم
درآمد مالیاتی
از تولید
ناخالص داخلی

لگاریتم
نرخ ارز
مؤثر واقعی

لگاریتم
نرخ تورم

لگاریتم باز
بودن
تجاری

3/7437

1/3870

27/3377

2/7978

4/7842

1/4489

4/4720

8/2421

3/9438

7/8717

1/8778

8/1434

1/3110

8/4781

4/3427
3/3189

7/0280
-1/3137

27/0387
7/3888

3/2873
-1/1207

7/4222
4/1009

3/7983
-4/8743

7/3774
3/7748

127

127

127

127

127

127

127

منبع :محاسبات تحقیق

انحراف معیار نشاندهنده میزان پراکنش اعداد در اطراف میانگین است .هر چه این مقدار بیشتر باشد
پراکندگی اعداد از میانگین هم بیشتر است همانطور که از نتایج جدول باالبر میآید ،بیشترین انحراف
معیار مربوط به تولید ناخالص داخلی است که نشاندهنده تجانس کمتر این متغیر برای کشورهای
موردمطالعه است.
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نمودار پراکندگی متغیرها

در این بخش الزم است نمودار پراکندگی متغیرهای مستقل مدل را در مقابل متغیر وابسته آورده شود.
نمودار ( :)1پراکندگی متغیرها

منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که نمودار ( )1نشان میدهد ،بیشترین پراکندگی برای متغیر تولید ناخالص داخلی است.
معادله ( )1که الگوی موردنظر را نشان میدهد از آزمونهایی برای تشخیص مدل نهایی استفادهشده
است که موردبررسی قرار میگیرد .ابتدا آزمون  Fلیمر برای بهکارگیری مدل دادههای تلفیقی در برابر
مدل دادههای تابلویی سپس آزمون هاسمن 1جهت تعیین اثرات ثابت یا تصادفی انجام میشود.
جدول ( :)2آزمون  Fلیمر و آزمون ناهمسانی واریانس
آزمون  Fلیمر و انتخاب روش تلفیقی و روش دادههای تابلویی

آزمون هاسمن

مقدار احتمال

مقدار آماره

آماره به کار گرفتهشده

مقدار
احتمال

مقدار آماره

آماره به کار گرفتهشده

8/8

101/340

آماره F

8/8

110/944

آماره کای دو

8/8

333/171

آماره کای دو
منبع :محاسبات تحقیق
1. Hausman
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نتیجه حاصل شده از آزمون  Fلیمر حاکی از تائید روش دادههای تابلویی است .نتیجه آزمون هاسمن
نشان می دهد که مدل برآورد شده با استفاده از الگوی تابلویی با اثرات ثابت دارای ضرایب کاراتری
نسبت به الگوی تابلویی با اثرات تصادفی هستند و درنتیجه الگوی اثرات ثابت انتخاب میشود.
جدول ( :)3آزمون ناهمسانی واریانس و آزمون عدم وجود خودهمبستگی
آزمون ناهمسانی واریانس

آزمون عدم وجود خودهمبستگی

آزمون وایت

آزمون بروش گادفری

Chi2 (27)= 81/34
Prob> chi2= 0/0

Chi2= 91/28
Prob = 0/0
منبع :محاسبات تحقیق

نتیجه حاکی از آن است که فرضیه صفر مبنی بر همسان بودن واریانس در سطح  7درصد رد شده
است و ناهمسانی واریانس داریم که با استفاده از آزمون نسبت درست نمایی ( )LRو استفاده از وزن
دهی به روش Whiteمدل را برآورد و ناهمسانی رفع شده است .همچنین بر طبق نتایج احتمال
خودهمبستگی وجود دارد و باید این خودهمبستگی رفع گردد.
مدل ( )1با استفاده از روش  GLSو برای اطالعات سالهای  2888الی  2813مربوط به  7کشور
اسالمی برآورد شده است که نتایج آن در جدول ذیل ارائهشده است.
جدول ( :)4تخمین نهایی مدل
متغیرها
LOER
LGDP
LTR
LREER
LIN

LOT
DUM*LGDP
)LEMP(-1

ضرایب
-8/827
*()8/88
8/87
*()8/81
8/887
*()8/881
-8/837
*()8/887
8/8 88
()8/888
8/899
*()8/88
8/8887
*()8/88
8/813
*()8/88

P-Value

8/8
8/8
8/8
8/8
8/47
8/8
()8/81
8/81

منبع :محاسبات تحقیق
*معنیداری در سطح  1درصد **معنیداری در سطح  7درصد *** معنیداری در سطح  18درصد اعداد داخل پرانتز انحراف معیار ضرایب متغیرها میباشند.
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فرضیههای تحقیق بر اساس دادههای تابلویی  7کشور منتخب اسالمی (ایران ،اندونزی ،مصر ،مالزی،
عربستان ،عمان ،اردن ،کویت و امارات) طی سالهای  2813-2888با استفاده از رهیافت دادههای
پانل موردبررسی قرار گرفت .با توجه به تخمین مدل که در جدول ( )4آمده است مشاهده میشود،
فرضیه اصلی که بیانکننده کاهش ارزش پول (افزایش نرخ واقعی ارز) بر اشتغال منتخبی از کشورهای
منتخب اسالمی تأثیر منفی و معنیداری دارد را میتوان پذیرفت و همچنین بر اساس فرضیه فرعی
اول که بیانکننده تولید ناخالص داخلی بر اشتغال منتخبی از کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنی-
داری دارد را میتوان پذیرفت و مورد تأیید قرار میگیرد؛ این مطلب بیانگر آن است که با افزایش تولید،
میزان سرمایهگذاری و درنتیجه آن ،اشتغال افزایش مییابد .بر اساس فرضیه فرعی دوم که بیانکننده
درآمد مالیاتی بر اشتغال منتخبی از کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنیداری دارد را میتوان پذیرفت
و مورد تائید قرار میگیرد؛ و بر اساس فرضیه فرعی سوم که بیانکننده نرخ تورم بر اشتغال منتخبی از
کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنیداری دارد را نمیتوان پذیرفت و مورد تائید قرار نمیگیرد .بر
اساس فرضیه فرعی چهارم که بیانکننده باز بودن تجاری بر اشتغال منتخبی از کشورهای منتخب
اسالمی تأثیر معنیداری دارد را میتوان پذیرفت و مورد تائید قرار میگیرد .واضح است که با افزایش
صادرات ،میزان تولید و درنتیجه آن اشتغال افزایش خواهد داشت و تأثیر آن مثبت خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری
فرضیههای تحقیق بر اساس دادههای تابلویی  7کشور منتخب اسالمی (ایران ،اندونزی ،مصر ،مالزی،
عربستان ،عمان ،اردن ،کویت و امارات) طی سالهای  2813-2888با استفاده از رهیافت دادههای
پانل موردبررسی قرار گرفت.
فرضیه اصلی ،بیانکننده این است که کاهش ارزش پول (افزایش نرخ واقعی ارز) بر اشتغال منتخبی
از کشورهای منتخب اسالمی تأثیر معنیداری دارد ،پذیرفته میشود ،نتایج حاکی از آن است که در
کشورهای موردمطالعه با افزایش یک درصد در لگاریتم نرخ رسمی ارز ،اشتغال  8/827درصد کاهش
مییابد و با افزایش یک درصد در لگاریتم نرخ ارز مؤثر واقعی ،اشتغال  8/837درصد کاهش مییابد،
زیرا تغییرات نرخ ارز تصمیمات متصدیان این بخش را تحت تأثیر قرار میدهد .تأثیرگذاری افزایش
نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) بدین گونه است که صادرکنندگان با صادرات محصوالت ،ارز خارجی
به دست میآورند .اگر افزایش و نوساناتی در بازار نرخ ارز حاکم باشد نمیتوانند مطم ن شوند زمانی
که ارز خارجی را به پول داخلی تبدیل میکنند ،نرخ ارز با زمان صدور کاال چه تفاوتی خواهد داشت.
لذا با تغییرات نرخ ارز صادرکنندگان صادرات خود را محدود میکنند و به طبع آن اشتغال کاهش
مییابد .تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت ،اثرات متضادی بر تولید باقی میگذارد که برآیند این اثرات،
بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است .اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر
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آشکار میشود :یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان
سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید .کاهش نرخ واقعی ارز ،از طریق افزایش قیمت
کاالهای صادراتی و کاهش قیمت کاالهای وارداتی ،تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای
کاالها و خدمات خارجی انتقال میدهد .درواقع کاهش نرخ ارز ،تقاضای کاالهای تولید داخل را ،چه
در بازار داخلی و چه در بازار خارجی ،کاهش میدهد .کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی ،منجر به
عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ
واقعی ارز و بالاستفاده ماندن بخشی از ظرفیت تولید ،تحت تأثیر منفی قرارگرفته و تضعیف میشود.
روشن است که کاهش تولید ،کاهش اشتغال را به دنبال دارد .در مقابل ،افزایش نرخ ارز ،موجب
افزایش تقاضای تولیدات داخلی ،هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و بهتبع آن افزایش بهرهبرداری
از ظرفیتهای تولیدی موجود میگردد و درنتیجه ،بر میزان تولید و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت.
عالوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود ،ایجاد ظرفیتهای جدید از طریق سرمایهگذاری نیز یک
مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است .تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی
سرمایهگذاری (بهطور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمتهای بازار داخلی،
قیمتهای بازارهای صادراتی و قیمت کاالهای سرمایهای و واسطهای وارداتی بر جای میگذارد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کاالهای وارداتی و افزایش قیمت کاالهای صادراتی ،قدرت
رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی ،کاهش داده و
درنتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایهگذاری در داخل بر جای میگذارد .در مقابل ،کاهش
نرخ ارز ،قیمت کاالهای سرمایهای و واسطهای وارداتی را بهطور مستقیم کاهش داده و درنتیجه با
کاهش هزینههای سرمایهگذاری ،موجبات افزایش بازدهی سرمایهگذاری و به دنبال آن افزایش
سرمایهگذاری را فراهم خواهد نمود؛ بنابراین درمجموع ،برآیند این دو اثر متضاد ،اثر خالص تغییر نرخ
ارز بر سرمایهگذاری را روشن خواهد نمود .باوجوداینکه میزان تأثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ
ارز متفاوت است ،اما به نظر میرسد که درمجموع در کوتاهمدت ،اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی
آن بر سرمایهگذاری غالب باشد ،اما در بلندمدت احتماال اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد؛
بنابراین درمجموع ،کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاهمدت ،از مسیر کاهش استفاده از ظرفیتهای موجود
بر تولید اثر منفی داشته ،اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیتهای جدید تولید ،اثر مثبتی را باقی میگذارد؛
اما در بلندمدت ،کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیتهای موجود و هم از مسیر
کاهش ایجاد ظرفیتهای جدید تولید ،موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی میگردد.
پیشنهادها
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پیشنهادهایی برای سیاستگذاریها

 پیشنهاد میشود دولت و بانک مرکزی برنامههایی را به مرحله اجرا درآورند تا از کاهش ارزش پول ملیدر برابر ارزهای خارجی جلوگیری شود.
 پیشنهاد میگردد با استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی تولید داخلیافزایش پیدا کند.
 گرچه افزایش مالیات باعث افزایش اشتغال میشود ولی پیشنهاد میگردد دولت درآمدهای مالیاتی رابیشتر به سمت تولید و حمایت از سرمایهگذاری سوق دهد.
 پیشنهاد میشود دولت با استفاده از ابزارهای تشویقی نسبت به افزایش صادرات و رونق بخشیدن بهواردات تجاری با سایر کشورها اقدام جدی نماید.
پیشنهادها برای پژوهشهای آتی:

 -برآورد اشتغال در کشورهای منا و مقایسه آن با کشورهای OECD

 -اثر عوامل اقتصاد دانشمحور بر اشتغال
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