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چکيده
تکانه های پولی نرخ ارز ناشی از بی نظمی های پولی به دلیل تأثیرات منفی بر تولید ،سبب کاهش انگیزه
سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد شده و به دلیل ارتباطات داده ستانده ای بین آنها ،کل اقتصاد را
تحت تأثیر آن قرار داده و بی ثبات می سازد .لذا بررسی و شناخت دالیل بی ثباتی اقتصادی می تواند به اتخاذ
سیاست های مناسب و ثبات اقتصادی در کشور کمک نماید .سئوال اصلی این است که تا چه حد تکانه های
پولی نرخ ارز می تواند سبب بی ثباتی در اقتصاد شود .جهت بررسی موضوع در ابتدا با استفاده از روش
فیلترینگ هودریک-پرسکات ،تکانه های پولی نرخ ارز طی سالهای  9631-19محاسبه شد و سپس با تصریح
تابع تولید تعمیم یافته سولو ،تکانه های پولی نرخ ارز در مدل وارد شد و سپس با استفاده از تکنیک پانل دیتا،
تابع تولید به صورت مشترک و جداگانه برای فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد محاسبه گردید .نتایج نشان
داد که تأثیر تکانه های پولی نرخ ارز بر آنها منفی است و نمی توان فرضیه را رد نمود.
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 .7مقدمه
ارز9

به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی و ثبات اقتصادی،
تکانه های پولی نرخ
از اهمیت ویژه ای برخوردارند ،زیرا سبب عدم قطعیت در روند قیمت های نسبی ،رشد هزینه های
تولید و کاهش سود ،افزایش ریسک در تولید و اخالل در فرایندهای تصمیم گیری و سلب توان
برنامه ریزی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بویژه در فعالیت های اصلی اقتصاد می شوند .کاهش
انگیزه سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد به دلیل ارتباطات داده ستانده ای آنها ،تولید را
در همه آنها ،هم جهت و با درجات متفاوت تحت تأثیرات منفی تکانه ارزی قرار می دهد.
دراین کار از تئوری جهش پولی نرخ ارز به عنوان پشتوانه نظری مقاله در توجیه تکانه های مثبت
ارزی در ایران استفاده می شود .در بررسی های انجام شده در پیشینه موضوع ،تئوری جهش پولی
نرخ ارز در مطالعات مختلف داخلی و خارجی مورد مطالعه و تأیید قرارگرفته است؛ لذا مقاله به دنبال
اثبات تئوری جهش پولی نرخ ارز در ایران نیست و فقط به بیان مبانی نظری و مکانیسم شکل گیری
آن در ایران می پردازد .در این تحقیق با تکیه بر تئوری جهش پولی نرخ ارز ،تالش می شود تا تأثیر
تکانه های پولی نرخ ارز را به عنوان یک عامل ناامنی اقتصادی بر ارزش افزوده چهارده فعالیت اصلی
و عمده اقتصاد به صورت جداگانه و مشترک در قالب تابع تولید گسترش یافته سولو برآورد گردد .در
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1. Exchange rate Overshooting
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این تئوری ،اگراقتصاد پیوسته در معرض انبساط پولی غیر منتظره قرار گیرد ،نرخ ارز در کوتاه مدت،
از روند بلند مدت خود بیشتر شده و در بلند مدت ،مجدداً به سطح بلند مدت خود برمی گردد.
جهش پولی نرخ ارز پدیده ای کوتاه مدت است و به دلیل چسپندگی قیمت در کوتاه مدت و سرعت
تعدیل زیاد در بازارمالی و کند بودن تعدیل در بخش حقیقی اقتصاد ،شکل می گیرد.
طی سالهای  9631-19که مورد مطالعه مقاله قرار گرفته ،اقتصاد بارها با انبساط های پولی و
تورم ناشی از آن و نیز جهش پولی نرخ ارز روبرو بوده است .لذا سؤال اصلی مقاله این است :آیا
تکانه های پولی نرخ ارز می تواند در ایران به عنوان یک متغیر ناامنی اقتصادی و تأثیرگذار بر
فعالیت های اصلی و عمده اقتصاد مطرح باشد؟
فرضیه این است که تکانه های پولی نرخ ارز می توانند به دلیل افزایش ریسک و نااطمینانی در
تولید و سلب توان برنامه ریزی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری به عنوان یک متغیر ناامنی اقتصادی و
تأثیرگذار بر فعالیت اصلی و عمده اقتصاد عمل کنند .اهمیت بررسی موضوع در این است که تکانه های
پولی نرخ ارز ،عالوه بر ایجاد بی ثباتی در فعالیت اصلی و عمده اقتصادی می تواند به صورت همزمان
و با وقفه ،جامعه را در ابعاد دیگر اجتماعی چون کاهش اعتماد و افزایش فساد و رشوه تحت تأثیر قرار
دهد.
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برای تبیین و تحلیل آماری و آزمون فرضیه به صورت زیر عمل می گردد .در ابتدا از روش فیلتر
هودریک-پرسکات ،روند بلند مدت متغیر نرخ ارز محاسبه می شود و سپس میزان تکانه از شکاف
مقدار نرخ ارز از روند بلند مدت آن به دست می آید ،اما برای محاسبه جهش ارزی ،فقط تکانه های
مثبت نرخ ارز در نظر گرفته شده و به جای تکانه های منفی ،صفر جایگذاری می شود .سپس تابع
تولید گسترش یافته سولو جهت ورود تکانه پولی نرخ ارز تصریح می گردد و در ادامه ،با استفاده از
تکنیک پانل دیتا ،تابع تولید گسترش یافته سولو به صورت مشترک و جداگانه برای چهارده فعالیت
اصلی و عمده اقتصاد برآورد می شود.
مقاله شامل مقدمه ،مروری بر مبانی نظری و ادبیات موضوع ،روش شناسی ،نتایج و منابع و مآخذ می باشد.
 .2مروري بر ادبيات موضوع
از آنجا که عامل اصلی در وقوع تکانه پولی نرخ ارز ،بی نظمی های پولی است و در قالب نظریه پولی
نرخ ارز در بلند مدت و کوتاه مدت توضیح داده می شود ،لذا ابتدا به مدل رهیافت پولی تعیین نرخ
ارز که مبنای تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت است ،اشاره و سپس مدل جهش پولی نرخ ارز که به
عنوان پشتوانه تئوریک مقاله مطرح است ارائه می شود.

 .2-7-7مدل رهيافت پولی تعيين نرخ ارز

7

در رهیافت پولی ،نرخ ارز قیمت نسبی دارایی ها است .در این رهیافت ،ترازپرداخت ها صرفاً یک
پدیده پولی است و باید برحسب عرضه و تقاضای پول یک کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .بر
همین اساس ،پول نقش تعیین کننده ای را در ایجاد اختالل و تعادل بلند مدت تراز پرداخت ها و
نوسان نرخ ارز ایفا می کند .در رهیافت پولی با استفاده از توابع عرضه و تقاضای پول و شرط تعادل
در این بازار ،تأثیر رشد عرضه پول بر تراز پرداخت ها و نرخ ارز توضیح داده می شود.
اگر تقاضای پول داخلی و خارجی به صورت زیر باشد:
MtD- Pt=β1 Yt - β2 it
()9
D
f
f
f
f
Mt - Pt =β1 Yt - β2i t
()2
و عرضه پول نیز برونزا فرض شود و تعادل در بازار پول برقرار باشد ،خواهیم داشت.
mt- Pt=β1 Yt - β2 it
()6
mft- Ptf=β1 Ytf - β2itf
()4

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.6.5

1. The monetary approach to exchange rate determination
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 .2-7مبانی نظري
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اگر روابط  6و  4را از هم کم نموده و برحسب سطح نسبی قیمت ها حل کنیم ،به رابطه زیر
می رسیم (ضرایب کشش درآمد و نرخ بهره در داخل و خارج یکسان فرض شده است):
)) Pt - Ptf)=( mt- mft) - β1(Yt - Ytf) + β2(it –itf

()۵

حال با توجه به رابطه  et = pt -pftکه بیانگر برابری قدرت خرید پول است و جای گذاری آن
در رابطه  ۵به مدل پولی تعیین نرخ ارز درحالت انعطاف پذیر در بلند مدت دست می یابیم:
et =( m- mf)t- β1(Y - Yf)t + β2(i –if)t
( )3
اگر از رابطه فیشر استفاده شود ،می توان به جای تفاضل نرخ بهره اسمی داخل و خارج ،تفاضل
نرخ تورم انتظاری را در رابطه پولی تعیین نرخ ارز قرار داد و رابطه رهیافت پولی تعیین نرخ ارز را به
شکل زیر تصریح نمود:
e t =( m- mf)t- β1(Y - Yf)t + β2(∆∏e - ∆∏ef)t+1

()۷

که نشان می دهد ،نرخ ارز در بلندمدت ،تابعی از تفاضل حجم پول ،درآمد و نرخ تورم انتظاری در
داخل و خارج است.
 .2-7-2مدل جهش پولی نرخ ارز

7
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1. The exchang rate overshooting to exchange rate determination
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در مدل جهش پولی نرخ ارز با قیمت های چسپنده برخالف مدل رهیافت پولی بلندمدت با قیمت های
انعطاف پذیر اوالً :شرط برقراری تساوی قدرت خرید در کوتاه مدت وجود ندارد و قیمت ها چسپنده
هستند ،بنابراین:
f
et ≠ pt -p t
()1
ثانیاً :در کوتاه مدت به واسطه چسپندگی قیمت و عدم وقوع برابری قدرت خرید مطلق ،نرخ ارز
انتظاری براساس شکاف نرخ ارز جاری با مقدار تعادلی بلندمدت آن و تفاضل تورم انتظاری در
بلندمدت شکل می گیرد .در اینجا  θضریب سرعت تعدیل است:
e
e
∆e t+1= - θ(e-ē)t + (∆∏ - ∆∏ef)t
()1
اگر به جای نرخ ارز انتظاری ،شرط برابری آربیتراژ بهره بدون پوشش جای گذاری شود:
(i–if )t = - θ(e-ē)t + (∆∏e - ∆∏ef) t
()9۱
به این نتیجه خواهیم رسید که تفاضل نرخ ارز تعادلی در بلندمدت و نرخ نقد برابر با اختالف نرخ
بهره واقعی است:
e
ef
- θ(e-ē)t=(i –if )t – (∆∏ - ∆∏ )t
((99
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](e-ē)t = - (1/ θ) [ (i – ∆∏e)t – (if - ∆∏ef)t

()92

به اعتقاد فرانکل ،جمله ] [(i – ∆∏ )t - (i - ∆∏ )tاختالف نرخ بهره واقعی داخل با خارج
است .اگر تعدیل نرخ ارز در کوتاه مدت را با مدل پولی نرخ ارز بلندمدت ترکیب نماییم ،مدل جهش
پولی نرخ ارز به شکل زیر به دست می آید (فرانکل:)9116 ،
ef

()96

f

e

et =( m- mf)t - β1( Y - Yf)t + β2(∆∏e - ∆∏ef)t+1 - (1/ θ) [r-rf]t

 .2-2پيشينه تحقيق
 .2-2-7مطالعات داخلی و خارجی مربوط به جهش پولی نرخ ارز
 .2-2-7-7مطالعات داخلی
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1. Error Correction Model
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شریفی رنانی و همکاران ( )2۱96در بررسی سیاست های پولی و جهش پولی نرخ ارز در ایران با
استفاده از تکنیک مدل تصحیح خطا 9و آمارهای فصلی  2۱9۱:2-2۱۱9:6نشان دادند که در
کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های پولی ،نرخ ارز را تحت تأثیر قرار داده اند.
کازرونی و همکاران ( )9611به بررسی رهیافت پولی نسبت به تعیین نرخ ارز اسمی در ایران با
استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون جوسیلویس طی دوره  964۱-14پرداختند و دریافتند که
تفاضل حجم پول و نرخ تورم مهمترین متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز می باشند.
ورتابیان کاشانی ( )9612در تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سال های  9611-19اشاره
می نماید که تحریم های غرب علیه کشور ،عامل اصلی شکل گیری تالطمات ارزی و ورود تقاضای
سوداگری به بازار ارز بود و نقدینگی های مضر انباشت شده طی سال های گذشته ،عامل تشدید
روزافزون آن گردید.
جالیی و همکاران ( )9619در بررسی جهش پولی نرخ ارز از طریق شبکه های عصبی مصنوعی
در ایران ،نشان دادند که نرخ ارز پس از یک شوک انبساطی پولی ،به سطحی باالتر از مقدار بلندمدت
خود جهش نموده و در بلندمدت تعدیل شده و در سطحی باالتر از سطح اولیه خود قرار می گیرد.
هادیان و اوجی مهر ( )9616در بررسی رفتار شاخص فشار بازار ارز در اقتصاد ایران ،با استفاد از
یک الگوی خود رگرسیونی نشان دادند که طی سالهای  96۷۱-1۱ایران تحت فشار نرخ ارز قرار
داشته و فشار نرخ ارز ،ماهیت غیر خطی داشته است .همچنین تأثیر تورم و حجم پول در دوران فشار
ارزی ،مثبت بوده است.
هوشمند و همکاران ( )9619با استفاده از مدل رهیافت پولی و داده های سالیانه در تکنیک مدل
خودرگرسیونی گسترده ،به بررسی رابطه بین سیاست های پولی و نرخ ارز در ایران پرداختند و
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دریافتند که حجم نقدینگی (پراکسی سیاست پولی) در کوتاه مدت با یک وقفه ،تأثیر مثبت و معنی
دار بر نرخ ارز بر جا گذاشته و در بلندمدت بین حجم نقدینگی و نرخ ارز ،رابطه مثبت و معنی داری
وجود داشته است.
محمدی روشن ( )9614در بررسی اثر درآمدهای نفتی بر نقدینگی ایران با تأکید بر نقش صندوق
ذخیره ارزی با استفاده از آمارهای سری زمانی  9642تا  9612متغیرهای کالن اقتصادی بانک
مرکزی ،نشان داد که رشد درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت ،عامل اصلی رشد نقدینگی در
کشور بوده اند.
یاوری و مزینی ( )9612به بررسی جهش پولی نرخ ارز در ایران پرداختند و آن را در دوره های
کوتاه مدت یک ماهه تأیید نمودند.
 .2-2-7-2مطالعات خارجی

 .2-2-2مطالعات داخلی وخارجی مربوط به سيکلهاي تجاري و عوامل پولی و نرخ ارز
 .2-2-2-7مطالعات داخلی
گوگردچیان و میرهاشمی ( )961۱به بررسی نقش سیاست های پولی و اعتباری در مدیریت
چرخه های تجاری ایران پرداخته و دریافتند که سیاست های پولی و ارزی ،یکی از عوامل مؤثر بر
شکل گیری دورهای تجاری در کشور می باشند.
شریف آزاده و کاغذیان ( )961۷در بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در ایران با استفاده از مدل
رگرسیون خود توضیح برداری ،دریافتند که نرخ رشد ارز ،نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای حاصل از صادرات
نفت و گاز ،متغیر های پیشرو در ادوار تجاری در ایران هستند.

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-17

راپاچ و همکاران ( )Rapach et al., 2002در بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز برای  94کشور
صنعتی ،نشان دادند که این تئوری در بیشتر از نصف این کشورها در بلند مدت مورد تأیید قرار
می گیرد.
ویلسون ( )Wilsoon, 2009در بررسی روش پولی در تعیین نرخ ارز برای اقتصاد آمریکا نشان
داد که این تئوری در بلندمدت برای اقتصاد آمریکا مورد تأیید قرار می گیرد.
ژانگ و همکاران ( )Zhang et al., 2007در بررسی مدل پولی تعیین نرخ ارز برای دالر آمریکا
در برابر پول های کانادا ،ژاپن و انگلستان با استفاده از تکنیک هم انباشتگی و تکنیک مدل تصحیح
خطا ،نشان دادند که در بلند مدت ،مدل پولی تعیین نرخ ارز تأیید می شود و در کوتاه مدت ،می توان
برای کمتر از یک سال از گام تصادفی ،نرخ ارز اسمی را پیش بینی کرد.
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گرجی و میرسپاسی ( )9619در بررسی نقش عوامل پولی و مالی در نوسانات اقتصادی ایران در دوره
 96۵۱-۷1دریافتند که نقش عوامل مالی در نوسان های تجاری پررنگ تر است.
صمدی و جالیی ( )9616در تحلیل ادوار تجاری در ایران ،نشان دادند که درآمد نفت و گاز،
سرمایه گذاری بخش خصوصی ،کسری بودجه دولت و نقدینگی بخش خصوصی ،عمده ترین عوامل
شگل گیری چرخه های تجاری در ایران هستند.
جالیی و کوچک زاده ( )2۱96در بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تولیدات بخشی در ایران با
استفاده از روش پانل دیتا طی سالهای  9119-2۱99دریافتند که تأثیر آن ،منفی بوده و بیشترین
تأثیر را بر صنعت و معدن ،حمل و نقل و ارتباطات و رستوران و هتل داشته است.
موالیی و گل خندان ( ،)9612بهرامی و همکاران( )961۱و طیب نیا و فاطمی ( ،)9614در
مطالعات خود ،به نقش نفت و نوسانات درآمدهای نفتی در شکل گیری سیکل های تجاری در ایران
اذعان دارند .نوسانات درآمد نفتی بر نرخ ارز و نوسانات بازار ارز مؤثر است و از این کانال بر فعالیت ها
و نوسانات اقتصاد ،اثر می گذارد.
 .2-2-2-2مطالعات خارجی
] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-17

اوریرو و همکاران ( )Oreiro et al., 2014در بررسی اثرات افزایش قیمت نرخ ارز و نوسانات آن بر
روی سرمایه گذاری صنعتی سرانه کشور برزیل با استفاده از پانل دیتا ،دریافتند که افزایش قیمت
نرخ ارز و نوسانات آن بر روی سرمایه گذاری صنعتی سرانه ،تأثیر قوی و معنا داری دارند .و نیز نشان
دادند که حساسیت سرمایه گذاری صنعتی سرانه به نوسانات نرخ ارز ،بیشتر از حساسیت آن به نرخ
ارز است .بنابراین ،اجرای سیاست مدیریت نرخ ارز توجیه پیدا می کند.
کامین و راجرز ( )Kamin & Rogers 2000در مطالعه تأثیر نرخ ارز واقعی بر تولید در کشورهای
در حال توسعه با توجه به اقتصاد مکزیک ،نشان دادند که حدود  2۱درصد از تغییرات تولید ناخالص
ملی ،ناشی از تغییر نرخ ارز بوده است.
حسین اف و احمداف ( )Huseynov & Ahmadov 2014در بررسی سیکل های تجاری در
کشورهای صادر کننده نفت با استفاده از روش مؤلفه اصلی و تابع ضربه پاسخ در تکنیک مدل
رگرسیون خود توضیح برداری ،به این نتایج رسیدند که اوالً ،شوک های تقاضای نفت به اندازه شوک
های عرضه نفت در نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی اهمیت دارند؛ ثانیاً ،هرچه یکپارچگی و
هم پیوندی های اقتصادی و سیاسی بین کشورهای صادرکننده نفت بیشتر باشد ،نفت می تواند نقش
مهمی را سیکل های اقتصاد جهانی ایجاد کند؛ ثالثاً ،نقش نفت به واسطه تنوع یافتن عوامل دیگر در
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551

بررسی /...فرزاد معيري ،محسن زاينده رودي ،سيدعبدالمجيد جاليی اسفندآبادي و حسين مهرابی بشرآبادي

شکل گیری سیکل های اقتصادی در طی زمان ،کاهش می یابد؛ رابعاً ،نقش و اهمیت متغیر های
مالی و پولی در شکل گیری سیکل های اقتصادی بیشتر می شود.
در مطالعات فریستاتیر ( )Freystätter 2010به تأثیر شوک های مالی در فنالند و الیو ( Liu
 )2008به نقش شوک های بین المللی در استرالیا و هارون آلپ و همکاران ( )Alp et Al., 2012به
نقش نوسانات مصرف و صادرات و عوامل مالی در ترکیه بر شکل گیری چرخه های تجاری اشاره
می کنند.
 .9مکانيسم شکل گيري تکانه هاي پولی نرخ ارز و بی ثباتی هاي اقتصادي در ايران

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.6.5

1. Debet Crisis
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با تکیه بر مبانی نظری جهش پولی نرخ ارز و رشد پول و ارتباط نوسانات ارزی با آن ،در مطالعات
داخلی نظیر شریفی رنانی و همکاران ( ،)2۱96محمدی روشن ( ،)9614کازرونی و همکاران (،)9611
ورتابیان کاشانی ( ،)9612جالیی و همکاران ( )9619و هوشمند و همکاران ( )9619در خصوص
رشد پول و تورم و رشد نرخ ارز و نیز نقش درآمدهای نفتی بر بودجه و رشد پولی در مطالعات صمدی
و جالیی( ،)9616طیب نیا و فاطمی ( ،)9614بهرامی و همکاران ( )961۱و موالیی و گل خندان
( ،)9612به شرح مکانیسم وقوع جهش پولی نرخ ارز و تأثیر آن بر بی ثباتی های اقتصادی در کشور
پرداخته شده است.
دراین خصوص ،همه چیز از وضعیت کسری بودجه های دولت و وابستگی تاریخی آن به درآمدهای
ناشی از صادرات نفت و گاز شروع می شود .افزایش درآمدهای دولت از این محل ،به واسطه سهم و
نقش دولت در توسعه اقتصادی کشور در گذشته ،عامل بزرگ شدن اندازه دولت در اقتصاد و افزایش
هزینه ها و کسری بودجه بوده و دولت برای تأمین آن ،مجبور به تبدیل دالرهای نفتی به پول ملی
(ریال) می شده است که در اثر آن ،دارایی های خارجی بانک مرکزی و پایه های پولی ،افزایش یافته
و سبب رشد عرضه پول پرقدرت می شده است .حالت دیگر ،زمانی است که درآمدهای دولت ناشی
از صادرات نفت و گاز کاهش می یافته و دولت برای تأمین کسری بودجه ،به ناچار مجبور به استقراض
از بانک مرکزی می شده ،که نتیجه آن ،رشد خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی و براساس پایه
های پولی ،رشد عرضه پول پرقدرت بوده است .ازآنجا که این نقدینگی در کوتاه مدت جذب بخش واقعی
اقتصاد نمی شده ،همزمان با افزایش سرعت گردش پول ،عامل وقوع نرخ های باالی تورمی و تکانه های
پولی نرخ ارز بوده است (شریفی رنانی و همکاران.)2۱96 ،
به واسطه تکانه های مثبت ارزی و هجوم سوداگران به بازار ارز ،مواردی همچون بحران مالی،9
ابهام در درآمد صادرات و سرمایه گذاری خارجی ،افزایش هزینه واردات کاالهای واسطه ای و
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سرمایه ای ،کاهش سودآوری و سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی اقتصاد روی داده و به واسطه
فرایند ارتباطات داده-ستانده ای در فعالیت های اصلی اقتصادی ،کل اقتصاد بی ثبات می شده است.
شدت گرفتن تحریم ها و نیز اتخاذ سیستم ارزی شناور به شدت مدیریت شده در کشور بویژه در 9۱
سال گذشته ،بر وقوع تکانه های ارزی مؤثر بوده است (مزینی.)9612 ،
 .4روش شناسی تحقيق
 .4-7روش فيلترينگ هودريک-پرسکات
یکی از روش های محاسبه تکانه ،روش فیلتر هودریک-پرسکات است که برای به دست آوردن برآوردی
از روند بلند مدت اجزای یک سری زمانی استفاده می شود .این فیلتر با حداقل نمودن مجموع مجذور
انحراف متغیر  Yاز روند آن  Ytrtبه دست می آید .در واقع ،مقادیر روند مذکور  ،مقادیری هستند که
رابطه زیر را حداقل می کنند:
()94

Min ∑Tt=1(Yt-Ytrt)2+λ∑T-1t=2[(Ytrt+1-Yttr)-(Yttr-Yt-1tr)]2

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.6.5

 .9صمدی ،علی حسین ( )9611روابط کاذب در اقتصاد سنجی .نشرنور علم.
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که در آن T ،تعداد مشاهدات و  λپارامتر موزون کننده است که میزان هموار بودن روند را تعیین
می کند .برای داده های ساالنه λ=9۱۱ ،و برای داده های فصلی λ=93۱۱ ،است .9بخش اول در رابطه
( )94درواقع ،بیانگر خوبی برازش است و بخش دوم یا بخش داخل کروشه ،نشان می دهد که انحراف
از روند سری ،چه در یک دوره قبل و چه ،در یک دوره بعد ،هرچه کمتر باشد ،بهتر است.
در تئوری جهش پولی نرخ ارز ،در کوتاه مدت ،نرخ ارز از روند بلند مدت خود بیشتر شده و در
بلندمدت ،مجدداً به سطح بلند مدت خود برمی گردد؛ به این ترتیب ،منظور از تکانه پولی نرخ ارز،
فقط تکانه های مثبت نرخ ارز حول روند بلند مدت آن است .به این منظور ،از روش فیلتر هودریک-
پرسکات به شیوه زیراستفاده می شود .ابتدا از روش فیلتر هودریک-پرسکات ،روند بلند مدت متغیر
نرخ ارز محاسبه می شود و سپس میزان تکانه از شکاف مقدار نرخ ارز از روند بلند مدت آن به دست
می آید .سپس برای محاسبه جهش ارزی ،فقط تکانه های مثبت نرخ ارز در نظر گرفته شده و به جای
تکانه های منفی ،صفر جای گذاری می شود.
برای محاسبه تکانه پولی نرخ ارز ،از نرخ ارز در بازار آزاد به جای نرخ ارز رسمی استفاده شده
است؛ زیرا می تواند برایند کلیه تغییرات و تحوالت پولی ،مالی ،تجاری و غیر اقتصادی بوده و متغیر
با اهمیتی در تصمیم گیری های اقتصادی باشد.
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 .4-2تصريح تابع توليد تعميم يافته سولو
هدف از تصریح تابع تولید تعمیم یافته سولو ،وارد نمودن تکانه پولی نرخ ارز در مدل فوق و برآورد
تابع تولید فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد و بررسی میزان تأثیر تکانه پولی نرخ ارز بر ارزش افزوده
فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد است .مدل اولیه سولو در رابطه ( )94ارائه شده که با انجام مشتق
گیری نسبت به زمان و تقسیم بر  Yتبدیل به مدل رشد می شود
) )Y(t) = F( K(t) , A(t)L(t
()94
dy/dt=dy/dk dk/dt+dy/dl dl/dt+ dy/dA dA/dt
()9۵
)dy/dt)/y=(dy/dk)/y dk/dt+(dy/dl)/y dl/dt + dy/dA/y dA/dt
()93
(dy/dt)/y=[(dy/dk)(k/y)][(dk/dt)/k]+ [(dy/dL)(L/y)][(dL/dt)/l]+
()9۷
][dy/dA A/y][ dA/dt /A
˚y˚=µk k˚+µLL˚ + µAA
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()91
نتایج در رابطه ( )91نشان می دهد که در مدل اولیه سولو ،نرخ رشد تولید به نرخ رشد عوامل
تولید کار و سرمایه و پیشرفت فنی و کشش تولید نسبت به سرمایه و کار و پیشرفت فنی (تکنولوژی)
بستگی دارد .سولو نرخ رشد پیشرفت فنی را ثابت فرض می کرد .در ادامه ،پیشرفت فنی در تابع
تولید به صورت درونزا لحاظ گردید و به صورت زیر درآمد (در اینجا  Tشاخص تکنولوژی است):
))Y(t)=F(K(t),L(t),T(t
()91
همچنین بر اساس ادبیات موضوع و دیدگاه محققان داخلی و خارجی مبنی بر تأثیر نرخ ارز و
نوسانات آن بر تولید ،با توجه به هدف مقاله ،عالوه بر عوامل تولید کار و سرمایه و پیشرفت فنی در
مدل رشد سولو ،متغیر تکانه پولی نرخ ارز نیز به عنوان یک متغیر تأثیرگذار در رابطه ( )91وارد
می شود .لذا مدل سولو به صورت زیر قابل تصریح است:
))Y(t)=F(K(t),L(t),T(t) ,dleover(t
()2۱
 :Yارزش افزوده فعالیت های عمده و اصلی؛
 :Kذخیره سرمایه در فعالیت های عمده و اصلی؛
 :Lنیروی کار فعال در فعالیت های عمده و اصلی؛
 :Tشاخص تکنولوژی (متغیر روند)؛
 :Dleoverتکانه پولی نرخ ارز (شکاف مثبت لگاریتم نرخ ارز در بازار آزاد از روند بلند مدت آن).
لذا مدل فوق در رابطه ( )2۱به صورت تابع کاب داگالس قابل تصریح است و به شکل زیر قابل
برآورد می گردد.
Lnxit=a0+a1Lnkit+a2LnLit+a3dLeoverit+a4 Tt+Ui
()29
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انتظار می رود که ضرایب ،عالئم زیر را داشته باشند
a4 < 0 ،a3 <0، a2>0 ،a1>0
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 :Lnxiلگاریتم ارزش افزوده فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد است که شامل چهارده فعالیت
اصلی زیر است:
 :LX1ارزش افزوده بخش کشاورزی ،شکار و جنگلداری و ماهیگیری؛
 :LX2ارزش افزوده بخش معادن (نفت ،گاز و سایر)؛
 :LX3ارزش افزوده بخش صنعت؛
 :LX4ارزش افزوده بخش آب ،برق و گاز؛
 :LX5ارزش افزوده بخش ساختمان (مسکونی و غیر مسکونی)؛
 :LX6ارزش افزوده بخش عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و کاالها؛
 :LX7ارزش افزوده بخش هتل و رستوران؛
 :LX8ارزش افزوده بخش حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات؛
 :LX9ارزش افزوده بخش واسطه گری مالی (بانک ،بیمه ،سایر فعالیت های وابسته)؛
 :LX10ارزش افزوده بخش مستغالت و کرایه و خدمات کسب و کار؛
 :LX11ارزش افزوده اداره امور عمومی ،دفاع و تأمین اجتماعی:
 :LX12ارزش افزوده بخش آموزش؛
 :LX13ارزش افزوده بخش بهداشت و درمان و مددکاری اجتماعی؛
 :LX14ارزش افزوده سایر خدمات عمومی ،اجتماعی ،شخصی و خانگی.
آمارهای مربوط به ارزش افزوده فعالیت های اصلی اقتصاد به صورت ساالنه بوده و از سایت مرکز
آمار ایران و بر اساس طبقه بندی فعالیت های اصلی اقتصاد مرکز آمار می باشد و ذخایر سرمایه (بر
اساس قیمت سال  )96۷3و نرخ ارز در بازار آزاد از سایت بانک مرکزی استخراج گردیده اند .چون
آمار اشتغال مستقیماً در مراجع رسمی آماری گزارش نشده بود ،لذا آمار اشتغال کل از روش } متغیر
جمعیت فعال* )نرخ بیکاری {)9-به دست آمده است .ضمناً آمار اشتغال و ذخیره سرمایه در هر
فعالیت اصلی اقتصاد از نسبت سهم ارزش افزوده هر فعالیت بر ارزش افزوده کل فعالیت های اصلی
اقتصاد ضرب در کل اشتغال و ذخیره سرمایه کل محاسبه شده است .محاسبات در  Eviwes 7اجرا
می گردد.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.6.5
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 .4-9آزمون هاي تشخيصی
2

 .4-9-7آزمون  Fليمر :9این آزمون برای تشخیص استفاده از مدل اثر ثابت (پانل) با عرض از
مبدأ های متفاوت در مقابل مدل داده های تلفیق شده 6با عرض از مبدأ های یکسان استفاده
می شود .بعد از برآورد مدل با اثرات ثابت ،ازآنجاکه احتمال آزمون لیمر کمتر از  ۵درصد است،
بنابراین روش پانل دیتا پذیرفته می شود.
 .4-9-2آزمون هاسمن:4این آزمون برای تشخیص برآورد مدل از مدل اثر ثابت یا مدل اثر
تصادفی ۵است .آزمون هاسمن برپایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده
شده و متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است .اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد ،مدل الگوی
اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد ،مدل الگوی اثرتصادفی است.آزمون هاسمن نشان داد
که الگوی مناسب ،الگوی مدل تصادفی است.
 .0نتايج برآورد تابع توليد تعميم يافته سولو

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.6.5

1. Limer F test
2. Panel data
3. Pooled data
4. Hausman test
5. Random effect

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-17

هدف اصلی از برآورد تابع تولید تعمیم یافته سولو در ابتدا ،برآورد تابع تولید مشترک و تابع تولید
جداگانه برای چهارده فعالیت عمده و اصلی اقتصاد و تعیین تأثیر ضرایب تکانه پولی نرخ ارز بر
ارزش افزوده آنها ،در درجه اول است و در درجه دوم ،تعیین بازدهی نسبت به مقیاس و نیز سرمایه
بری یا کاربری در فعالیت های اصلی اقتصادی است .در همین راستا ،در برآورد تابع تولید با توجه به
تأیید آزمون لیمر از روش پانل و با توجه به آزمون هاسمن ،از الگوی اثر تصادفی استفاده شده است
و به جهت فراهم نمودن امکان مقایسه نتایج ،مدل با هر دو الگوی ثابت و تصادفی برآورد گردید .نتایج
در جدول ( )9نشان می دهند که ضرایب متغیرهای سرمایه ،نیروی کار ،تکنولوژی و تکانه پولی نرخ
ارز ،معنادار و مطابق با انتظار هستند و نیز با توجه به عالمت منفی تکانه پولی نرخ ارز ،نمی توان
فرضیه مقاله را رد نمود.
همچنین نتایج نشان می دهد که در هر دو الگو ،ضرایب برآوردی متغیرها بسیار به هم نزدیک
هستند که این نتیجه ،نشانه استحکام نتایج است .همچنین نتایج برآورد ،بیانگر آن است که ضریب
حساسیت ارزش افزوده کل فعالیت های اقتصادی به ترتیب ،نسبت به کار ،تکانه پولی نرخ ارز ،سرمایه
و تکنولوژی بیشترین است.
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جدول  .7برآورد تابع توليد تعميم يافته سولو با روش اثر ثابت و اثرتصادفی
احتمال

الگوی اثر ثابت

احتمال

الگوی اثر تصادفی

۱0۱۱

-9۵039

۱0۱۱

-93

متغیر
C

۱0۱۱

۱0۱1۱

۱0۱9

۱0۱1۵

?LK1

۱0۱۱

۱01۱

۱0۱۱

۱0۷1۱

?LL

۱0۱۱

۱0۱94

۱0۱۱

۱0۱9۵

T

۱0۱۱

-۱0۱1۱

۱0۱3

-۱0۱11

dLeover

۱011

2

R

۱012

9031

۱06۵

D-W

۱0۱۱۱

۱0۱۱۱

)PRO(F-STA

مأخذ :یافته های تحقیق

جدول  .2نتايج برآورد تابع توليد تعميم يافته سولو براي هر يک از فعاليت هاي اصلی اقتصاد از
روش پانل ديتا
احتمال

جهش
ارزی

احتمال

شاخص
تکنولوژی

احتمال

متغیر
کار

احتمال

متغیر
سرمایه

عرض از مبدأ فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد

 ۱066

 -۱0۱۷

۱

 ۱0۱91

۱

 ۱0۷96

 ۱01

 -۱0۱9

 ۱0۵۷

کشاورزی ،شکار ،جنگلداری،
ماهیگیری

 ۱049

 -۱0۱1۵

۱

 ۱0۱94

۱

 ۱033۷

 ۱0۷6

 -۱0۱9۷

 ۷011

معادن (معدن ،نفت و گاز)

۱0۱۷

-۱0942

۱

۱0۱26

۱

۱0343

۱

۱0936

-۷0۷4

صنعت

۱0۱6

-۱0۱14

۱

۱0۱91

۱

۱0۷2

۱

۱0416

-3036

آب  ،برق و گاز

۱014

-۱0۱99

۱

۱0۱94

۱

۱0114

۱

۱0933

206۵

ساختمان

۱0۱6

-۱0946

۱0۱1

۱0۱۱2

۱

۱0661

۱

۱0319

9۷011

عمده فروشی ،خرده فروشی،
تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-17

اما در ادامه کار ،چون به لحاظ فنی تخمین تابع سولو به صورت جداگانه برای هر یک از فعالیت های
اصلی اقتصاد در الگوی تصادفی امکان پذیر نیست ،به همین دلیل ،از الگوی ثابت استفاده شد .همچنین
چون محاسبه ماتریس واریانس-کواریانس جزء اخالل در حالت  FEنشان داد که عناصر غیر قطری آن
غیر صفر هستند ،لذا برای محاسبات و تخمین تابع سولو از  cross section SURدر  FEاستفاده شد.
غیر صفر بودن عناصر غیر قطری ماتریس واریانس-کواریانس جزء اخالل ،بیانگر ارتباطات درونی و انتقال
اختالل در یک فعالیت به فعالیت های دیگر است.
نتایح برآورد تابع تولید تعمیم یافته سولو برای هر یک از فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد ،در
جدول شماره ( )2نشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.6.5
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احتمال
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جهش
ارزی

احتمال

شاخص
تکنولوژی

احتمال

متغیر
کار

احتمال

متغیر
سرمایه

عرض از مبدأ فعالیت های عمده و اصلی اقتصاد

۱

-۱0۷39

۱

۱0969

۱

-۱022

۱

-90۱4

-96۷

هتل ورستوران

۱041

۱0۱۵3

۱

۱0۱91

۱

۱031

۱

۱0622

-4014

حمل ونقل وانبار داری وارتباطات

۱0۱4

-۱0966

۱021

۱0۱۱9

۱

۱06۷9

۱

۱03۵1

91091

واسطه گری مالی

۱0۱4

-۱0922

۱

۱0۱23-

۱

9063

۱

90611

61024

مستغالت وکرایه وخدمات کسب
وکار

۱0۱9

-۱0942

۱

۱0۱۱4

۱

۱0662

۱

۱0۵39

9301۷

اداره امور عمومی ودفاع وتأمین
اجتماعی

۱0۱2

-۱0961

۱099

۱0۱۱2

۱

۱0236

۱

۱0۷94

910۱1

آموزش

۱0۱2

-۱09۵3

۱0۱4

۱0۱۱6

۱

۱06

۱

۱0۷۱6

9۷062

بهداشت ودرمان ومددکاری
اجتماعی

۱0۱6

-۱0944

۱09

۱0۱۱2

۱

۱0669

۱

۱0311

910۱3

سایر خدمات عمومی واجتماعی
وشخصی وخانگی

D-W= 7/10

Prob F = 5/555

R2=5/33
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نتایج نشان می دهد:
الف) ضرایب حجم سرمایه در دو فعالیت کشاورزی ،شکار ،جنگلداری ،ماهیگیری و معادن (معدن،
نفت و گاز) بی معنی اند و عالمت آنها منفی است ،اما در دیگر فعالیت ها ،ضرایب سرمایه معنادار و
عالئم آنها مثبت است ،بجز ضریب فعالیت هتل و رستوران .این مساله می تواند ناشی از تخصیص
غلط و هدایت نابه جای سرمایه ها به زیر گروه های این فعالیت ها و تمرکز باالی حجم سرمایه گذاری
و بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس در آنها باشد .چنانچه مجموع ضرایب کار و سرمایه در آنها کمتر
از یک است که گویای بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس در آنها می باشد.
در فعالیت های آب ،برق و گاز ،ساختمان ،عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و
کاالها ،حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات ،واسط گری مالی و مستغالت و کرایه و خدمات کسب و
کار مجموع ضرایب سرمایه و کار ،بیشتر از یک است که نشان دهنده بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس
در آنها می باشد و در فعالیت های کشاورزی ،شکار ،جنگلداری ،ماهیگیری ،معادن (معدن ،نفت و
گاز) ،صنعت ،اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی ،بهداشت و درمان و مددکاری اجتماعی و
سایر خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی ،مجموع ضرایب سرمایه و کار کمتر از یک بوده،
که نشان دهنده بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس در آنها است.
ب) ضرایب نیروی کار در همه فعالیت ها ،معنادار و عالئم آنها مثبت و قابل انتظار است ،جز در
هتل و رستوران .این مساله شاید به دلیل زیر ظرفیت عمل کردن آنها و نداشتن توجیه اقتصادی در
مناطق مختلف کشور باشد.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.6.5
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 .0-7آزمون مانايی (ايستايی) 7و همجمعی 2داده ها
به جهت اجتناب از تفاضل گیری و از بین رفتن داده های سری زمانی و حفظ اطالعات بلندمدت آنها،
تابع تولید تعمیم یافته سولو به صورت مشترک و جداگانه برای فعالیت های عمده اقتصاد با داده ها،
در سطح تخمین زده شد و آزمون ایستایی در مورد جملههای پسماند مدل جداگانه آنها اجرا گردید.
در این راستا ،آزمونهای لین ،لوین ،چو ،ایم ،پسران و شین ،دیکی فولر تعدیل یافته و فیشر ،فیلیپس
پرون و فیشر بر روی جملههای پسماند انجام پذیرفت و نتایج نشان داد که جملههای پسماند در
سطح مانا هستند؛ لذا روابط بلند مدت و همجمعی در بین متغیر های مدل تأیید می گردد .و کاذب
بودن نتایج را مرتفع می سازد .نتایج در جدول ( )6نشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.17356768.1397.18.2.6.5

1. Stationarity
2. Co-integration test

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-17

با توجه به مزیت کشور در نیروی کار فراوان ،معنادار بودن ضرایب کار و عالئم مثبت آنها ،از
اهمیت زیادی برخوردار می شود .نسبت ضریب کار به ضریب سرمایه در فعالیت های زیر ،بیشتر از
یک است که نشان می دهد فعالیت های کشاورزی ،شکار ،جنگلداری ،ماهیگیری ،معادن (معدن ،نفت
و گاز) ،صنعت ،آب ،برق و گاز ،ساختمان ،حمل ونقل وانبار داری وارتباطات ،از تکنولوژی کاربر
برخوردارند و چون این ضریب برای فعالیت های عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و
کاالها ،هتل ورستوران ،واسطه گری مالی ،مستغالت و کرایه وخدمات کسب وکار ،آموزش ،بهداشت
ودرمان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و خانگی ،کمتر از یک
است ،پس سرمایه بر محسوب می شوند.
ج) ضرایب شاخص تکنولوژی در همه فعالیت ها مثبت است؛ اما کوچک بودن ضرایب و تأثیر
ناچیز رشد تکنولوژی بر ارزش افزوده فعالیت ها ،از نقاط ضعف فعالیت های اقتصادی در رقابت و
پایداری آنها در طی زمان به شمار می آید .اما عالمت فعالیت مستغالت و کرایه و خدمات کسب و
کار منفی است .شاید دلیل آن ،این باشد که با گذشت زمان ،این فعالیت به واسطه نو نشدن روشهای
کار و ساختار غیرقابل تغییر آن ،قابلیت های خود را از دست می دهد.
د) ضرایب تکانه پولی نرخ ارز در کل فعالیت ها بجز حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات ،مطابق
انتظار ،منفی است و نشان می دهد که تکانه های پولی نرخ ارز به واسطه افزایش ریسک و نااطمینانی
در تولید ،سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری و کاهش ارزش افزوده در فعالیت های اقتصادی گردیده
است .این مساله عالوه بر کاهش انگیزه سرمایه گذاری ،از نظر جابه جایی سرمایه در فعالیت ها و
کاهش ریسک در تولید ،دارای اهمیت است.
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جدول  .9آزمون ايستايی پسماندهاي تخمين تابع توليد تعميم يافته سولو با روش پانل ديتا
با عرض از مبدأ (در سطح)
آزمون

احتمال

مقادیر بحرانی

۱/۱2

-2/96

لین ،لوین و چو

۱/۱۱۱

-4/۷۵

ایم ،پسران و شین

۱/۱۱۱

3۷/31

دیکی فولر تعدیل یافته و
فیشر

۱/۱۱۱

۷1/۱9

فیلیپس پرون و فیشر

مأخذ :یافته های تحقیق

 .۶خالصه و جمع بندي نتايج

] [ Downloaded from ecor.modares.ac.ir on 2022-08-17

در این تحقیق با تکیه بر تئوری جهش پولی نرخ ارز تالش شد تا تأثیر تکانه های پولی نرخ ارز را به
عنوان یک عامل ناامنی اقتصادی بر ارزش افزوده چهارده فعالیت اصلی و عمده اقتصاد به صورت
جداگانه و مشترک در قالب تابع تولید گسترش یافته سولو برآورد گردد .سؤال اصلی مقاله این بود
که :آیا تکانه های پولی نرخ ارز می تواند در ایران به عنوان یک متغیر ناامنی اقتصادی و تأثیرگذار بر
فعالیت های اصلی و عمده اقتصاد مطرح باشد؟
فرضیه نیز این بود که تکانه های پولی نرخ ارز می تواند در ایران به عنوان یک متغیر ناامنی
اقتصادی و تأثیرگذار بر فعالیت های اصلی و عمده اقتصاد عمل کند .تئوری رهیافت جهش پولی نرخ
ارز ،مبنای تئوریک مقاله قرار گرفت .برای تبیین و تحلیل آماری فرضیه ،از تکنیک های فیلترینگ
هودریک-پرسکات و پانل دیتا استفاده گردید .در ابتدا از روش فیلتر هودریک-پرسکات ،روند بلند
مدت متغیر نرخ ارز محاسبه شد و سپس میزان تکانه از شکاف مقدار نرخ ارز از روند بلند مدت آن
به دست آمد .سپس برای محاسبه جهش ارزی ،فقط تکانه های مثبت نرخ ارز در نظر گرفته شده و
به جای تکانه های منفی ،صفر جایگذاری شد .برای محاسبه تکانه پولی نرخ ارز ،از نرخ ارز در بازار
آزاد به جای نرخ ارز رسمی استفاده شده است ،زیرا می تواند برایند کلیه تغییرات و تحوالت پولی،
مالی ،تجاری و غیراقتصادی بوده و متغیر با اهمیتی در تصمیم گیری های اقتصادی باشد.
سپس در ادامه ،تابع تولید گسترش یافته سولو جهت ورود تکانه پولی نرخ ارز تصریح شد و در
نهایت ،با استفاده از تکنیک پانل دیتا به صورت مشترک در حالت اثر تصادفی و اثر ثابت برای چهارده
فعالیت اصلی و عمده اقتصاد ،برآورد گردید.
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نتایج نشان می دهد که ضرایب متغیر های سرمایه ،نیروی کار ،تکنولوژی و تکانه پولی نرخ ارز،
معنادار و مطابق با انتظار هستند و نیز با توجه به عالمت منفی تکانه پولی نرخ ارز ،نمی توان فرضیه
مقاله را رد نمود .همچنین نتایج نشان می دهد که در هر دو الگو ،ضرایب برآوردی متغیرها نزدیک
به هم هستند .این مساله بیانگر استحکام نتایج است.
اما برآورد مدل به صورت جداگانه برای هر فعالیت نشان داد:
الف) ضرایب تکانه پولی نرخ ارز در کل فعالیت ها بجز در حمل و نقل و انبار داری و ارتباطات،
مطابق انتظار ،منفی است .به عبارت دیگر ،تکانه های پولی نرخ ارز به واسطه افزایش ریسک و
نااطمینانی در تولید ،سبب کاهش انگیزه سرمایه گذاری و کاهش ارزش افزوده در فعالیت های
اقتصادی گردیده است .این مساله عالوه بر کاهش انگیزه سرمایه گذاری ،از نظر جابه جایی سرمایه از
فعالیت هایی که بیشتر در معرض خطر تکانه های پولی نرخ ارز هستند ،به جهت کاهش ریسک در
تولید ،به فعالیت هایی که کمتر در معرض خطر تکانه های پولی نرخ ارز هستند ،دارای اهمیت است.
لذا دولت باید از اتخاذ سیاست هایی که منجر به بی نظمی و رشد یکباره پولی ،و سبب بی ثباتی
در بازار ارز و افزایش ریسک و خطر تولید می شود ،اجتناب نموده و ثبات نرخ ارز را جزو اهداف کالن
اقتصادی خود فرار دهد.
ب) به واسطه ارتباطات داده-ستانده ای فعالیت های اقتصادی و همبستگی جزء اخالل آنها ،اخالل
در یک فعالیت به فعالیت های دیگر منتقل می شود و بنابراین ،یک شوک ارزی ،به آسانی همه اقتصاد
را در بر می گیرد.
ج) مجموع ضرایب سرمایه و کار نشان داد که برخی از فعالیت های اقتصادی از بازدهی کاهنده
نسبت به مقیاس برخوردارند.
د) نسبت ضرایب کار به سرمایه نشان داد که تکنیک تولید در بیشتر فعالیت های اقتصادی ،بیشتر
کاربر و کمتر سرمایه بر هستند.
ه) ضرایب تکنولوژی نشان داد که تحوالت فنی تولید در همه فعالیت های اقتصادی در گذر زمان
بسیار ناچیز است ،لذا این مساله از نقاط ضعف فعالیت های اقتصادی در رقابت پذیری و پایداری آنها
در تولید به شمار می رود.
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