فصلنامـه علوم اقتصادي
سال  / 8شماره  / 62بهار 3151

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران

كريم امامي
تاریخ دریافت6830/62/02 :

تاریخ پذیرش6830/60/08 :

الهه ملکي

1

2

چکيده
یکی از مهمترین مباحث و چالشهای مطرح در اقتصاد کالن ،بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کالن
اقتصادی به ویژه اشتغال است .هدف اصلی تحقیق حاضر آزمون این فرضیه است که نوسانات نرخ ارز واقعی،
اثر منفی بر اشتغال ایران دارد .در این راستا ،ابتدا با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود
رگرسیونی تعمیم یافته ) (GARCHنوسانات نرخ ارز واقعی سالهای  6838-6831اندازهگیری شده و
سپس ،با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ،اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی
قرار گرفته است .نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنیدار نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال میباشد.
همچنین بر اساس سایر نتایج تحقیق ،تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و
معنیدار بر اشتغال دارد.
واژههاي كليدي :نرخ ارز ،نوسانات نرخ ارز ،اشتغال ،مدلهای گارچ.
طبقه بندي F31, E24 : JEL
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بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران

 -1مقدمه
نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است و بهعنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در
برابر کشورهای دیگر ،منعکس کنندهی وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورهاست .آشفتگی
و نوسانات در عملکرد این متغییر ،از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از طرفی دیگر ،علت بیثباتی
بیشتر است .نوسانات نرخ ارز بر سایر متغیرهای کالن اقتصادی بویژه اشتغال تأثیر گذار است .مطالعات
تجربی بسیاری در مورد بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در کشورهای توسعهیافته انجام شده و در
مقابل ،تحقیقات محدودی در این زمینه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد .در صورتیکه به دلیل
سطح پایین توسعهی بازارهای مالی ،سهم باالی بدهیها در کوتاهمدت ،فقدان توسعه در بازار سلف و دیگر
ابزارهای تأمین داد و ستد ،نوسانات باالی نرخ ارز و تورم و ریسک باالی کشورها و همچنین سطح باالیی از
نوسانات رشد ،انتظار میرود اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه بیشتر باشد.
در این تحقیق با استفاده از دادههای ساالنه برای دورهی زمانی ( ،)6838-6831ابتدا به تخمین نوسانات
نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته )(GARCH
پرداخته ایم و سپس ،با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ،اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال در
ایران را مورد بررسی قرار می دهیم تا به سوال اساسی این تحقیق مبنی بر اینکه آیا رابطهی منفی و معنی
داری بین نوسانات نرخ ارز و اشتغال وجود دارد؟ پاسخ دهیم.
ادامه مقاله بدین شرح است :بخش دوم مبانی نظری اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر تولید و اشتغال را
ارائه می نماید  .بخش سوم ،پیشینه تحقیق ،مطالعات خارجی را مرور میکند .بخش چهارم ،روش برآورد،
نتایج و تحلیل یافتهها را ارائه مینماید و باالخره بخش پنجم ،به نتیجهگیری اختصاص دارد.
 -2بررسي نظري اثر نوسانات نرخ ارز بر توليد و اشتغال:
تئوری به حداکثر رساندن مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی بنگاه  ،توسط باترا و یوال )، (1975
ساندمو ، (1971)0هلپمن و رازین ، (1978)8ارائه شده و در این بخش ارتباط بین نوسانات نرخ ارز بر تولید و
اشتغال توسط باترا و یوال شرح داده میشود.
فرض میشود ساختار بازار به گونهای است که تغییرات نرخ ارز ( ،)Sاز طریق رابطه زیر بر قیمت
داخلی کاال و خدمات ( ( pاثر میگذارد.
6

6
در این رابطه * Pقیمت کاالها و خدمات خارجی است ،بنگاه قیمتپذیر است و آربیتراژ کاالها تضمین
میکند که قیمت های داخلی با توجه به نرخ ارز متفاوت باشد .بدون تغییر در ماهیت بحث میتوان فرض
کرد  p*=1.0و در نتیجه  p=sخواهد شد .با توجه به قیمت دو نهادهی تولید  N , Kیعنی  W , Rفرض
میشود که قیمت دو نهادهی تولید غیرتصادفی است .با حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری ،فرض میکنیم
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تصمیمگیری در مورد حجم محصول و بکارگیری هر دو نهادهی تولید قبل از تحقق قیمت بازار گرفته
میشود .بنگاه ،سرمایه و نیروی کار هر دوره را نسبت به تغییرات مشاهده شده نرخ ارز همان دوره تعدیل
میکند و متغیر موجودی سرمایه تنها در بلندمدت و زمانیکه یک تغییر در میانگین و واریانس نرخ ارز
وجود دارد تعدیل میشود .فرض ثبات هر دو نهاده ی تولید یعنی نهاده نیروی کار و سرمایه در کوتاهمدت
مبین آن است که هزینههای تعدیل نیروی کار و سرمایه در کوتاهمدت زیاد و نهادهها در بلندمدت بواسطه
تغییرپذیری قیمت بنگاه تغییر میکنند .دالیل ثبات نیروی کار در کوتاهمدت عبارتند از  :هزینههای صریح و
ضمنی استخدام و اخراج نیروی کار ،نیاز به آموزش نیروی کار ،تعیین قوانین اتحادیه تحت شرایطی که
نیروی کار میتواند استخدام یا اخراج شود .هزینههای تعدیل نیروی کار کمتر از تعدیل سرمایه در
کوتاه مدت است و انگیزه سود مشخص برای تعدیل تولید وجود دارد  .در نتیجه ،نهادهی نیروی کار متأثر از
نوسانات قیمت است  ،اکنون مواردی که در آن بنگاه به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت انتظاری سود هر
دوره به وسیله تغییر سطحی از نهادهی نیروی کار است را در نظر میگیریم.
تابع تولید عمومی ) y=f(k,Nرا در نظر میگیریم  ،که در آن مشتقات اول و دوم نسبت به هر عامل به
ترتیب مثبت و منفی است .تابع سود بنگاه عبارت است از:
) (0
فرض می کنیم تابع مطلوبیت نمایی است و نرخ ارز دارای توزیع نرمال است .این دو فرض ،سطح تولید و
اشتغال را به میانگین و واریانس نرخ ارز مرتبط میسازد .تابع مطلوبیت بنگاه عبارت است از:
)(8
که در آن  <2است  ،مطلوبیت نهایی مثبت ،اما کاهشی است یعنی:
داللت بر سطح
است.
⁄
 .در این رابطه
ریسک گریزی مطلق دارد .در زیر مطلوبیت انتظاری سود را در نظر میگیریم که در آن سود به صورت نرمال
توزیع شده است زیرا فرض کردیم که نرخ ارز دارای توزیع نرمال است.
)(4

]

[

∫

√

]

[

در معادله باال ] [ ̅  p=3.1417……,و
باال (سارجنت ،6393 4ص ، )632خواهیم داشت:
[
̅ ] -exp[-
])/2
)( 3
پس از به حداکثر رساندن مطلوبیت انتظاری سود  ،حداکثر رساندن عبارت داخل پرانتز در معادلهی ()5
برای رسیدن به هدف تصمیمگیرنده الزم است یعنی:
̅ =V
/2
) (1
= واریانس سود ،تعریف شده است .با جایگزینی در معادله
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با توجه به مفروضات صریح و روشن در مورد شکل تابع مطلوبیت که ذکر گردید و بنابر معادله 1
میتوان بیان نمود که هدف تصمیم گیرنده ،حداکثر سازی یک تابع است که با سطح سود انتظاری رابطهی
مثبت و با واریانس سود رابطهی منفی دارد .ارزش سود انتظاری عبارت است از:
] [
[
]
)(9
]

̅

[

̅ ( Nمیباشد .بنابر معادله  3میتوان بیان نمود که،
 Sمتغیر تصادفی در مدل است و دارای توزیع
واریانس سود تابعی از واریانس نرخ ارز است و در نتیجه کوواریانسها صفر میباشند.
[
]
)(3
برای بدست آوردن تابع هدف بنگاه سمت راست معادالت  9و  3را در معادله  1جایگزین کرده لذا خواهیم
داشت:
̅

)(3

با حداکثرسازی  vنسبت به نیروی کار شاغل ،و با در نظر گرفتن سرمایه ثابت  ،خواهیم داشت:
̅
)(62

⁄

با مرتب سازی معادله باال میتوان به معادله دستمزد واقعی به صورت زیر دست یافت:
)(66
̅

̅ ⁄

 ،تعریف شده است .در صورتیکه مقادیر متغیرهای تعیین کنندهی
در معادله باال،
̅
̅
 ،مطرح گردید
 .W/براساس شرط تعادلی اشتغال که توسط معادله
باشد ،خواهیم داشت:
یا اگر تصمیم گیرنده دارای ریسک صفر
میتوان بیان نمود که اگر واریانس نرخ ارز صفر باشد (
( ،دستمزد واقعی غیر تصادفی استاندارد برابر تولید نهایی نیروی کار میباشد.
باشد)
مطرح گردید ،در نمودار( )1نشان داده شده است .خط
شرط تعادلی اشتغال که توسط معادله
 AAبیانگر تولید نهایی نیروی کار ( ) ،مرتبط با موجودی سرمایه میباشد .خط  BBبیانگر تقاضای تعدیل
شده نیروی کار میباشد ،که عامل تعدیل معادل  1-است .مقدار تعادلی تقاضای نیروی کار است که از
تقاطع  BBو دستمزد واقعی انتظاری تعیین میشود.
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نمودار  -1اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال
نمودار باال نوع خاصی از نتایج عمومی بشرط ریسک گریز بودن تصمیمگیرنده را نشان میدهد که در
آن بواسطهی کاهش مطلوبیت نهایی ،بنگاه زمانیکه قیمت کاال و خدمات غیر قابل پیشبینی است در
مقایسه با وضعیتی که در آن قیمت قابل پیشبینی است در یک سطح پایینتر از بازده ،کاالها و خدمات را
تولید و عوامل کمتری استخدام میکند .قبل از تحقق واقعی قیمت کاال و خدمات ،بنگاه باید تصمیمات الزم
در مورد مقدار تولید و استخدام را اخذ کند .در وضعیت تعادل بنگاه زمانیکه قیمت انتظاری بهطور متوسط
بیش از هزینه نهایی تولید است ،کاال و خدمات تولید میشود .این وضعیت در نمودار باال بهعنوان تولید
نهایی نیروی کار بیش از دستمزد واقعی انتظاری نشان داده شده که داللت بر این دارد که نرخ ارز مورد
انتظار (̅ ) ،بیش از هزینهی نهایی نیروی کار میباشد.
تولید یک بنگاه ریسک گریز در شرایط نااطمینانی ،کمتر از شرایط اطمینان قیمتی است .زیرا با کاهش
تولید نوسانات سود بنگاه کاهش می یابد .یک بنگاه ریسک گریز که از ابتدا با شرایط اطمینان قیمتی مواجه
است را در نظر بگیریم که در شرایط برابری تولید با هزینه نهایی قیمت تعیین میشود .اگر قیمت کنونی
متغیر ولی قیمت و سود انتظاری ثابت باشد ،در این صورت بنگاه دیگر نمیتواند برای مدت طوالنی در تعادل
باشد; مطلوبیت مورد انتظار کاهش خواهد یافت زیرا مطلوبیت سود مازاد نسبت به مطلوبیت از دست رفتهی
یک واحد تولید در همان مقدار سود کمتر است .
با توجه به معادله  3میتوان بیان نمود بهطور متوسط از دست دادن مطلوبیت انتظاری  ،سطح تولید
بنگاه را کاهش میدهد زیرا این عمل مستقیماً نوسانات سود را کاهش میدهد و در نتیجه افزایش مطلوبیت
انتظاری از سود نسبت به شرایطی که تولید در سطح باالیی قرار دارد با یک قیمت مطمئن(ثابت) در ارتباط
است .اکنون میخواهیم شرایطی که نوسانات نرخ ارز افزایش مییابد را بررسی کنیم ،یعنی زمانیکه
نوسانات نرخ ارز زیاد است .در اینجا فرض میشود که بنگاه ،سرمایه و نیروی کار را نسبت به تغییرات
مشاهده شده نرخ ارز تعدیل میکند .شرط مرتبه اول برای بکارگیری سرمایه همانند معادله  62میباشد و
لذا خواهیم داشت:
̅
⁄
)(60
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شرط تعادل برای بکارگیری سرمایه عبارت است از:
)(68

)
̅

(

̅ ⁄

اگرتابع تولید همگن از درجه یک باشد ،با فرض ثابت بودن قیمت عوامل  ،چنین بر میآید که بنگاه به
توابع بدون تغییر نسبت سرمایه به
همان نسبت سرمایه و نیروی کار بکار میگیرد و تولید نهایی و
و ثابت خواهند بود .زیرا
نیروی کار خواهند بود .در نتیجه برای توابع تولید همگن از درجه یک ،
تنها دو متغیر قابل تغییر در معادله  11و ،13تولید( ) و نوسانات نرخ ارز( ) هستند .چنین بر میآید که
افزایش نوسانات نرخ ارز تولید را کاهش میدهد .این نتایج در نمودار ( )1نشان داده شده است .افزایش در
نوسانات نرخ ارز بر تولید نهایی نیروی کار و تقاضای تعدیل شدهی نیروی کار اثر میگذارد ،هر دو به سمت
چپ و پائین منتقل می شوند  ،اولی به دلیل کاهش موجودی سرمایه و دومی به دلیل استدالل بیان شده در
پاراگراف باال می باشد .تعادل جدید دستمزد واقعی بدون تغییر و تولید نهایی نیروی کار ،کاهش اشتغال
نیروی کار ( را بیان می کند ،این اثر یک نمونه خاصی از تأثیر افزایش نهایی در نااطمینانی را بیان
میدارد .روش باترا و یوال) (1974بیان میکند که تحت فرضیه کاهش ریسک گریزی مطلق  ،افزایش
نوسانات منجر به کاهش تولید و عوامل تقاضا میشود.
 -3پيشينه تحقيق
سلیمانو ، )6331( 3در تحقیقی به بررسی اثرات کاهش ارزش پول اسمی بر تولید و اشتغال و تراز
تجاری در یک اقتصاد باز کوچک (شیلی) پرداخته است .این مطالعه نشان میدهد که در کوتاهمدت و
میانمدت سیاست کاهش ارزش پول اسمی ،اثر انقباضی و منفی بر تولید و اشتغال و تراز تجاری دارد.
ادوارز ، )6333( 1در مطالعهای با استفاده از داده های  60کشور در حال توسعه مانند هندوستان،
فیلیپین ،آفریقای جنوبی ،یوگوسالوی و سایر کشورها ،به بررسی اثرات کاهش ارزش پول اسمی را بر تولید و
اشتغال در دورهی زمانی) ( 6339-34پرداخته است .مدل تجربی وی نشان میدهد که کاهش ارزش پول
میتواند تولید کل را کاهش دهد.
برنلو ،)6332( 9در مطالعهای تحت عنوان " نوسانات نرخ ارز واقعی و اشتغال صنعتی ژاپن" با استفاده از
دادههای ساالنه و یک رویکرد مدل تصحیح خطا  ، VARدر دورهی زمانی ( ،)6398-6331به بررسی اثر
نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال در ژاپن و مقایسه آنها با اثرات مشابه برای ایاالت متحده پرداخته است.
نتایج حاکی از آن است که نوسانات باالی نرخ ارز منجر به کاهش اشتغال میشود.
بلکه و کاس ،(2002) 3در مطالعهای تحت عنوان "تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار کار اروپا در مقابل
ایاالت متحده" با استفاده از دادههای ساالنه و مدل  ، olsدر دورهی زمانی ( ،)6398-0226به بررسی
رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و اشتغال و مقایسه آن با ایاالت متحده پرداخته است .متغیرهای مورد
بررسی در این مطالعه عبارتند از :تغییر در نرخ بیکاری  ،تغییر در نرخ ارز اروپا .در این تحقیق نرخ بیکاری
متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز بر اشتغال اروپا اثر منفی
فصلنامـه علوم اقتصادي
شماره  / 22بهار 1131

کریم امامي و الهه ملكي /

313

معنیداری میگذارد و نتایج شواهد برای ایاالت متحده ،فقط اشاره به اثر بیکاری دارد این نتیجه برای ایاالت
متحده ضعیفتر است .احتماالً از یک سو به دلیل انعطافپذیری بیشتر در بازار کار و در نتیجه ،نفوذ جزئی از
هزینههای اخراج نیروی کار در ایاالت متحده است با این حال ،نوسانات در نرخهای دو جانبه و در نرخ موثر
اسمی مهم به نظر میرسد .از سوی دیگر ،نوسانات نرخ ارز ایاالت متحده در مقایسه با اروپا بهطور معنیداری
ضعیفتر است .بنابراین ،در این مطالعه بر آورد اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال ممکن است از لحاظ اقتصادی
کوچک به نظر برسد .در واقع کاهش یک در صد انحراف معیار نرخ ارز مؤثر اسمی اروپا نرخ بیکاری را فقط
نیم در صد کاهش میدهد .برآورد نقطه ای به دست آمده برای اروپا حاکی از آن است که کاهش یک درصد
نوسانات (انحراف معیار) نرخ ارز مؤثر اسمی یورو و در طی همان سال با کاهش در نرخ بیکاری اروپا تقریبا
دو سوم از یک درصد همراه است و این دو سال بعد توسط کاهش دیگر نرخ بیکاری از  2830درصد پیروی
میکند .با استفاده از یک مدل ساده و دادههای ساالنه نشان میدهند که یک رابطه منفی بین نوسانات نرخ
ارز و ایجاد شغل وجود دارد و با توجه به تجزیه و تحلیل رگرسیون نتیجه میگیرند که ارتباط نوسانات نرخ
ارز واشتغال در بسیاری کشورهای اروپایی نسبت به ایاالت متحده قوی است.
ریبرو ،) 2004) 3در مطالعهای با استفاده از دادههای ساالنه و تکنیک  OLSدر دورهی زمانی (-0222
 ،)6332به بررسی اثر نرخ ارز واقعی بر اشتغال پرداخته است و نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی معنیدار
افزایش ارزش نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش صنعتی برزیل میباشد.
فرنکل و روس ،)0221( 62در مطالعهای تحت عنوان" نرخ ارز واقعی و بیکاری در آمریکای التین" با
استفاده از دادههای ساالنه و تکنیک رگرسیون  ،olsدر دورهی زمانی (  ، )6332 -0220عنوان میکنند که
امروزه نرخ های بیکاری در چندین کشور آمریکای التین مشابه و حتی بیشتر از نرخهای بیکاری در
کشورهای  OECDمیباشد و کانالهایی را که نرخ ارز واقعی میتواند بر بیکاری تأثیر بگذارد شناسایی و
نتیجهگیری کرده است ک ه تأثیرگذاری نرخ ارز واقعی بر بیکاری در کشورهای آرژانتین ،برزیل ،شیلی و
مکزیک به مراتب قویتر از سایر کشورها است این تحقیق با ارائه مدلی برای تعیین بیکاری ،اثر منفی
معنیداری از افزایش ارزش نرخ ارز واقعی روی رشد اشتغال در  69کشور آمریکای التین را ارائه میکند .
گالیندو و همکاران ،)0221( 66در مطالعهای با عنوان نرخهای ارز واقعی ،دالری شدن 60و اشتغال
صنعتی در آمریکای التین» به بررسی عوامل موثر بر اشتغال در  3کشور آمریکای التین پرداختهاند .هدف از
این تحقیق بررسی چگونگی تأثیر نوسانات نرخهای ارز واقعی بر اشتغال است و اینکه درجهی باز بودن و
دالری شدن اقتصاد چگونه بر رابطهی میان نرخ ارز واقعی و اشتغال تأثیر میگذارد .نتایج این تحقیق نشان
میدهد که کاهش نرخهای ارز واقعی رشد اشتغال را بهطور مثبت تحت تأثیر قرار میدهد و این اثر با دالری
شدن اقتصاد افزایش مییابد  .ولی با تشدید آهنگ دالری شدن اقتصاد ،اثر افزایش نرخ ارز واقعی بر اشتغال
منفی میگردد.
مو ،)0223( 68در مطالعهای با استفاده از دادههای 63صنایع مختلف تولید در ایاالت متحده با یک
رویکرد مدل تصحیح خطا  VARبه بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر روی دستمزدهای واقعی و اشتغال
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در دورهی زمانی ( ) 6394-0229پرداخته است .در این مطالعه ابتدا به بررسی ایستایی متغیرها پرداخته
شده و پس از آن با برآورد مدل  VARوقفه بهینه در مدل تعیین شده و سپس بر اساس نتایج به دست آمده
از آزمون علیت گرنجری ،یک علیت یک سو در کوتاهمدت از نوسانات نرخ ارز واقعی بر رشد اشتغال در
صنایع غذایی ،تجهیزات حمل و نقل ،تولیدات فلزی ،ماشین آالت ،وجود دارد .در برخی از صنایع ،نرخ ارز
واقعی ،پاسخ آماری معنیداری روی اشتغال و دستمزد واقعی در کوتاهمدت و بلندمدت ارائه میکند .در
نهایت نتایج این تحقیق نشان داده که تغییرات نرخ ارز واقعی که برای هر صنعت بهطور جداگانه و متفاوت
محاسبه شده است ،تأثیر معنی داری بر اشتغال و دستمزدها دارد ولی واکنش نسبت به تغییرات نرخ ارز
واقعی در بین صنایع مختلف ،متفاوت است.
فیرات دمیر ،)0262(64درمطالعهای تحت عنوان "نوسانات نرخ ارز و رشد اشتغال در کشور در حال
توسعه ترکیه" با استفاده از دادههای ساالنه در تحقیق تجربی برای 136شرکت خصوصی اثر نوسانات نرخ ارز
بر رشد اشتغال بخش صنعت در دورهی زمانی ( ) 6338-0223را در کشور در حال توسعه ترکیه مورد
ارزیا بی قرار داده است و با استفاده از مدل زیر و تکنیکهای برآورد  VARو  GMMنشان میدهد که
نوسانات نرخ ارز از دو لحاظ آماری و اقتصادی بهطور معنیداری منجر به کاهش رشد اشتغال در شرکتهای
تولیدی میشود.
)(64

متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل موارد زیر میباشد :L :نرخ رشد لگاریتمی از تعداد شاغلین
شرکت  iدر زمان : FXV،tنوسانات نرخ ارز خارجی :RER ،نرخ رشد مؤثر از نرخ ارز واقعی :Assets ،لگاریتمی
از دارایی کل واقعی شرکت :ValueAdded ،نرخ رشد ارزش افزوده سطح شرکت :Wage ،نرخ رشد لگاریتمی
از دستمزد واقعی در بخش تولید در زمان  :GDP ،t-1نرخ رشد لگاریتمی از  GDPواقعی:V .متغیرهای
کنترل شامل :Sales :نرخ رشد لگاریتمی از فروش خالص تولید در زمان :Exports ،tمتوسط سهام صادرات از
کل فروش :FXV * Exports ،مدت تعامل بین نوسانات نرخ ارز در زمان  tوسهم صادرات از شرکت،
 :Leverageبدهی های متوسط به نسبت کل دارایی :Profitability ،سود خالص به نسبت فروش خالص،
 :Taxلگاریتمی از مالیات .
در بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اشتغال نتایج نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز در سطح % 6از
نظرآماری اثر منفی معنیدار و قوی بر رشد اشتغال دارد و برای شرکت بهطور متوسط یک افزایش انحراف
معیار در نوسانات نرخ ارز (بهعنوان مثال )2820 ،باعث کاهش رشد اشتغال در طیف وسیعی از 0866-6840
در صد میشود .برای مثال  ،در طول بحران سال  0226زمانیکه نوسانات نرخ ارز واقعی از  %683به %388
در سال 0222افزایش یافت  ،انتظار میرود که میانگین رشد اشتغال در محدوده 4834-9869درصد کاهش
یابد که این به یک اندازه معنیدار است  .متغیرهای کنترل دیگر از جمله دارایی کل ،نرخ رشد ارزش
افزوده هر شرکت ،رشد فروش و رشد تولیدات صنعتی در کدهای -0رقمی  ISICبه نظر میرسد از نظر
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آماری و اقتصادی اثرات مثبت معنیداری بر رشد اشتغال داشته باشند .همانطور که انتظار میرود ،رشد
دستمزد واقعی (درسطح  )٪6از هر دو نظرآماری و اقتصادی بهطور معنیداری رشد اشتغال را کاهش
میدهد .بنابراین ،یک افزایش انحراف معیار در رشد دستمزد واقعی (بهعنوان مثال ،)28683،کاهش رشد
اشتغال در محدوده 08998-08368درصد در سال را پیشبینی میکند .همچنین رشد واقعی تولید ناخالص
داخلی(در سطح  )٪6از هر دو نظرآماری و اقتصادی بهطور معنیداری رشد اشتغال را افزایش میدهد.
بنابراین ،یک افزایش انحراف معیار در تولید ناخالص داخلی (بهعنوان مثال ، )28249 ،رشد اشتغال در
محدوده 28136-6820درصد را افزایش میدهد .عالوه بر این ،در مییابیم که افزایش سهم صادرات در تولید
کل  ،بهطور معنیداری (در سطح ) ٪6رشد اشتغال را کاهش میدهد .همچنین نشان میدهد که افزایش
سود بهطور معنیداری رشد اشتغال را افزایش میدهد .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که نوسانات نرخ
ارز( و نااطمینانی) از دو نظرآماری واقتصادی  ،بر رشد اشتغال شرکتهای تولیدی در ترکیه اثر منفی
میگذارد.
63
فلدمن ) ،(2011در مطالعهای" تحت عنوان تأثیر بیکاری از نوسانات نرخ ارز در کشورهای صنعتی " با
استفاده از دادههای  69کشور صنعتی ( استرالیا ،اتریش ،بلژیک ،کانادا  ،دانمارک  ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،
ایتالیا  ،ژاپن  ،هلند  ،نروژ  ،اسپانیا  ،سوئد  ،سوئیس  ،انگلستان و ایاالت متحده ) با تکنیک ،GARCH,Var
به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز روی نرخ بیکاری در دورهی زمانی ( )6330-0228پرداخته است و نتایج
حاکی از آن است که نوسانات باالی نرخ ارز منجر به افزایش بیکاری(کاهش اشتغال) میشود .نتایج نشان
میدهد که میزان اثرگذاری کوچک است .بهطور خاص ،یک افزایش انحراف معیار در متغیر نوسانات نرخ ارز
با افزایش در بیکاری بین( )2806،2881در صد همراه است.
 - 4معرفي مدل
در این تحقیق عالوه بر متغیر نوسان نرخ ارز واقعی ،بر اساس مطالعات تجربی انجام گرفته چون مطالعه باترا
و یوال )6394( 61و فیرات دمیر )0262( 69از متغیرهای مهم و کالن اقتصادی چون موجودی سرمایه
واقعی و تولید ناخالص داخلی واقعی نیز بهعنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است .برای اندازه گیری
متغیر نوسان نرخ ارز واقعی ،از روش الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتو رگرسیو تعمیم یافته )(GARCH
استفاده شده و این متغیر به عنوان متغیر مستقل اصلی وارد مدل شده است .تابع رگرسیونی مربوطه شامل
متغیرها و مدل اعمال شده در این تحقیق به صورت زیر تعریف میشود.
)(63
که در آن
داخلی واقعی و

نوسانات نرخ ارز واقعی،
لگاریتم اشتغال،
لگاریتم موجودی سرمایه واقعی است.
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شاخص محاسبه نرخ ارز واقعی ( )RERدر این تحقیق بر اساس فرمول زیر می باشد:
()61

=RER

شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا و  CPIشاخص قیمت مصرف

که در آن E ،نرخ ارز بازار آزاد،
کننده ایران میباشد.
در این مطالعه دادههای شاخص قیمت مصرف کننده ایران و آمریکا از سایت  wdiو نرخ ارز بازار غیر
رسمی از سایت بانک مرکزی استخراج شده است .برای دادههای مربوط به اشتغال در ایران با فقدان آمارهای
ثبتی سری زمانی جمعیت شاغل مواجه میباشیم و تنها در سالهایی که سرشماری و یا نمونهگیری انجام
شده است ،اطالعات وجود دارد .در مطالعهی حاضر از دادههای اشتغال برآورد شده از روشهای فیبس،
بوت 63و لیسمن ،)6319( 63استفاده شده است و دادههای تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه
واقعی از سایت بانک مرکزی استخراج شده است .دادههای مورد استفاده در این تحقیق به صورت ساالنه و به
قیمت سال پایه  91و دوره زمانی مورد مطالعه برای تخمین مدل از سال  38تا  31میباشد .روشهای
متفاوتی برای اندازهگیری نوسانات یک متغیر وجود دارد اما روش مورد استفاده برای محاسبه نوسانات نرخ
ارز واقعی در این پژوهش  GARCHمیباشد.
تحقیق حاضر بر اساس دادههای سری زمانی شکل گرفته است .یکی از مباحث مطرح در سریهای
زمانی اطمینان از مانائی متغیرها میباشد ،تا رگرسیون حاصل کاذب نشود .برای این امر از آزمون دیکی فولر
تعمیمیافته 02که یکی از آزمونهای مربوط به آزمون مانائی متغیرهاست ،با عرض از مبدأ استفاده میشود.
نتایج این آزمون نشان میدهد که در تفاضل مرتبه اول و در سطح احتمال  93درصد کلیه متغیرها پایا می-
باشند ،جدول ( )6و (.)0

جدول  -1آزمون ديکي فولر در سطح براي متغيرها
متغير

نماد

مقدار

 tمحاسبه

احتمال

شده

سطح معنيداري آماره t
1%

5%

10%

RER

-08333004 -08300443 -88396862 -6,619398 2,1362

لگاریتم اشتغال

Log EMP

-08163369 -08334206 -88141840 -68630231 283394

لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی

Log GDP

283396

68633231

-08106229 -08318390 -88192692

لگاریتم موجودی سرمایه

Log CAP

283939

28831391

-08169484 -08339662 -88138982

نرخ ارز واقعی

نوسانات نرخ ارز واقعی

RERV

-08163612 -08312466 -88116116 -08489269 286424
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جدول  -2آزمون ديکي فولر با يک بار تفاضلگيري براي متغيرها
نماد

متغير

مقدار

محاسبه

سطح معني داري آمارهt

رتبه

احتمال

شدهt

%1

%5

%11

معنيداري

RER

0.0001

-5.249647

-3.574446

-2.923780

-2.599925

)I(1

لگاریتم اشتغال

Log EMP

0.0001

-5.254206

-3.653730

-2.957110

-2.617434

)I(1

لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی

Log GDP

0.0122

-3.573337

-3.653730

-2.957110

-2.617434

)I(1

لگاریتم موجودی سرمایه

Log CAP

0.0361

-3.106242

-3.653730

-2.957110

-2.617434

)I(1

RERV

0.0000

-10.32356

-3.661661

-2.960411

-2.619160

)I(1

نرخ ارز واقعی

نوسانات نرخ ارز واقعی

مأخذ :یافتههای تحقیق

پس از انجام آزمون پایایی دیکی فولر تشخیص داده شد که ممکن است نا پایا بودن متعیر نوسانات نرخ
ارز واقعی به جهت شکست ساختاری باشد( نمودار  ،)0بدین جهت آزمون ریشه واحد پرون انجام گردید
نتایج این آزمون موید نتیجه آزمون دیکی فولر بوده بنابراین ) I(1بودن این متغیر به جهت شکست
ساختاری نمی باشد  .نتایج این آزمون نشان میدهد که در تفاضل مرتبه اول و در سطح احتمال  93درصد
متغیر نوسانات نرخ ارز واقعی پایا میباشد ،جدول (.)8

نمودار -2بررسي سال شکست ساختاري متغير نوسانات نرخ ارز واقعي
جدول  -3آزمون ريشه واحد پرون در سطح و يکبار تفاضل گيري براي متغير نوسانات نرخ ارز واقعي
متغير :نوسانات نرخ ارز واقعي

وقفه

آماره آزمون

آماره پرون در سطح
معني داري %55

نتيجه

انجام آزمون در سطح

2

-3.145

-3.372

نا پایا

انجام آزمون درتفاضل مرتبه اول

2

-12.38

-3.372

پایا

مأخذ :یافتههای تحقیق
فصلنامـه علوم اقتصادي
شماره  / 22بهار 1131

/ 312

بررسي اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران

 -4-1برآورد نوسانات نرخ ارز واقعي
نتایج برآورد نوسانات متغیر نرخ ارز واقعی با مدل  GARCHبا مراتب مختلف و انتخاب بهترین مدل بر
اساس معیارهای آکایک ) (AICو شوارز_ بیزین ) (SBCدر جدول ) )4آمده است که بعد از انتخاب بهترین
مدل مقادیر مربوط به نوسانات نرخ ارز واقعی استخراج شده و در مدل اصلی استفاده میگردد.
جدول -4نتايج حاصل از تخمين الگوهاي مختلف
معيار

)Garch(0,4

)Garch(1,0

(Garch)2،1

(Garch)3،1

(Garch)1،2

آکایک

15.08197

15.09913

15.03135

14.89454

14.95963

شوآرز

15.35223

15.25357

15.26300

15.16480

15.19128

معنیداری

تمام ضرایب
معنیدار

ضرایب بی معنی

ضرایب بی معنی

تمام ضرایب
معنیدار

تمام ضرایب
معنیدار

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج حاصل در جدول ( )4و بر اساس معیارهای آکایک ) (AICو شوارز_ بیزین ) (SBCمدل
( Garch)1،3به شرح زیر برای برآورد متغیر نااطمینانی انتخاب میگردد.
)GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) + C(6)*GARCH( -2) + C(7)*GARCH (-3

 -2-4برآورد اثر نوسانات نرخ ارز واقعي بر اشتغال
اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال را با استفاده از تکنیک  olsتخمین زده شده است و در جدول زیر
شرح داده شده است و آزمون هم انباشتگی انگل گرنجر و آزمونهای فروض کالسیک برای جمله پسماند
گزارش داده شده است و تفسیر ضرایب و نتایج تخمین مدل بیان شده است .نتایج تخمین مدل olsدر
جدول زیر شرح داده شده است.
جهت آزمون هم انباشتگی ،آزمون مانایی برای جمله پسماند انجام داده و همانطور که در جدول زیر
نشان داده شده است در معادله رگرسیون تخمین زده شده ،مانا است و این بدین معنی است که روند
متغیرهای توضیحی و وابسته داللت بر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت هم انباشته دارد و در چنین
شرایطی امکان وجود رگرسیون کاذب 06از بین میرود.
پس از تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی و تعیین دورهی زمانی مورد مطالعه ،آزمونهای
فروض کالسیک به منظور چک کردن انحراف از فروض کالسیک ارائه میگردد .با توجه به نتایج تخمین،
سطح احتمال به دست آمده از آزمون  Fبزرگتر از  2823است در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود
واریانس ناهمسانی شرطی رد نمیشود .از اینرو میتوان استدالل کرد که معادله تخمین زده شده دارای
مشکل ناهمسانی واریانس شرطی نیست.
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جدول  -5نتايج تخمين ols
Prob

t-statistic

انحراف معيار

283694

28624136

39983393

282381

-68931091

4.02E-06

282226

48184933

28209236

282490

08293183

0.032010

مقدار

ضريب

12843293

C
RERV

-7.22E-06

28603363

Log GDP
Log CAP

0.066569

2

61189343

28223334

28333361

)Ar(1

282280

-88089043

28613243

-28384823

)Ma(4

28333023
28333216

̅

68369423

Dw

13608390

F-statistic

28222222

)Prob(F-statistic

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول -6نتايج آزمون ريشه واحد ديکي يفولر-تعميم يافته جمله پسماند
متغير

نماد

مقدار احتمال

جمله پسماند

u

282226

كميت ADF

مقدار بحراني در

محاسبه شده

سطح%59

-38824134

-3.653730

رتبه معنيداري
)I(0

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول -7آزمون ARCH LM
Prob

آمارهF

283931

28868143
مأخذ :یافتههای تحقیق

جهت تشخیص خود همبستگی از آزمون بروش-گادفری 00استفاده نمودیم .با توجه به نتایج تخمین ،
که در جدول زیر نشان داده شده است سطح احتمال به دست آمده از آزمون  Fبزرگتر از  2823است .در
نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم خود همبستگی بین اجزا اخالل رد نمیشود .از اینرو میتوان استدالل کرد
که معادله تخمین زده شده دارای مشکل خود همبستگی نیست.
یکی از معتبرترین آزمون ها برای نرمال بودن جمالت پسماند توسط ) Jarque and bera(1987ارائه
شده است .با توجه به نتایج تخمین  ،که در جدول زیر نشان داده شده است سطح احتمال به دست آمده از
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آزمون جارک  -برا بزرگتر از  2823است .در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمالت پسماند رد
نمیشود.
جدول  -8آزمون خود همبستگي
Prob

آمارهF

288339

28393941
مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  -5آزمون نرمال
Prob

آماره Jarque –Bera

28028832

88633031
مأخذ :یافتههای تحقیق

 -4-2-1تفسير ضرايب
در معادله
با توجه به تخمین مدل  OLSو آزمون گزارش شده هم انباشتگی که نشان میدهد که
رگرسیون تخمین زده شده ،مانا است و این بدین معنی است که روند متغیرهای توضیحی و وابسته داللت
بر وجود یک رابطه تعادلی دارد و در چنین شرایطی امکان وجود رگرسیون کاذب 08از بین میرود .و نتایج
آزمون گزارش شده فروض کالسیک ،همانطور که در جداول باال مشاهده میشود میتوان بیان نمود که
تمام متغیرهای مورد استفاده در مدل از عالئم سازگار با تئوریهای اقتصادی موجود بر خوردار میباشند.
مقدار مدل برابر  2833است و بیانگر اینست که  2833در صد از تغییرات متغیر وابسته مدل مربوط به
متغیرهای توضیحی است ̅ .تعدیل شده این مدل نیز برابر با  2833است که برای مقایسه دو مدل معموالً
است .همانگونه که تایل 04اشاره
از ̅ تعدیل شده استفاده میشود و معیار مناسبتری نسبت به
میکند ":استفاده از ̅ تعدیل شده بهتر از است زیرا ̅ تعدیل شده تصویر خوش بینانهتری از برازش
رگرسیون را نشان میدهد  ،بویژه هنگامی که تعداد متغیرهای توضیحی در مقایسه با تعداد مشاهدات اندک
باشد" .در مورد ضریب ثابت نمیتوان اظهار نظر اقتصادی و دقیقی کرد چون آثار کلیه عواملی که معموالً ما
در مدل در نظر نگرفتهایم در ضریب ثابت نمایان میشود .آماره آزمون  Fکه معنیدار بودن کلیه ضرایب
متغیرهای مدل در توضیح متغیر وابسته است .در نتیجه میتوان بدون نگرانی از کاذب بودن تخمین به
تفسیر اقتصادی ضرایب بپردازیم.
یکی از متغیرهای مهم وتأث یر گذار بر اشتغال ایران ،نوسانات نرخ ارز واقعی است .ضریب متغیر نوسانات
نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معنیدار بر لگاریتم اشتغال دورهی زمانی مورد بررسی داشته است .با توجه به
آماره tبه دست آمده ضریب به دست آمده برای این متغیر در سطح  %32معنیدار است و فرض صفر مبنی
بر صفر بودن ضریب این متغیر رد می شود .بنابراین یک واحد افزایش در نوسانات نرخ ارز واقعی  9800درصد
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اشتغال را کاهش میدهد .این نتیجه به دست آمده نشان دهنده اینست که اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز
واقعی واکنش منفی نشان میدهد.
ضریب متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی تأثیر مثبت و معنیدار بر لگاریتم اشتغال دورهی
زمانی مورد بررسی داشته است .با توجه به آماره  tبه دست آمده ضریب به دست آمده برای این متغیر در
سطح  %33معنی دار است و فرض صفر مبنی بر صفر بودن ضریب این متغیر رد میشود .بنابراین یک در صد
افزایش در تولید ناخالص داخلی 2860 ،درصد اشتغال را افزایش میدهد .این نتیجه به دست آمده نشان
دهنده اینست که اشتغال به سطح فعالیتهای اقتصادی واکنش مثبت نشان میدهد.
متغیر بعدی که یکی از متغیر های مهم و تأثیرگذار بر اشتغال ایران است ،موجودی سرمایه است .ضریب
متغیر لگاریتم موجودی سرمایه تأثیر مثبت و معنیدار بر لگاریتم اشتغال دورهی زمانی مورد بررسی داشته
است .با توجه به آماره tبه دست آمده ضریب به دست آمده برای این متغیر در سطح  %33معنیدار است و
فرض صفر مبنی بر صفر بودن ضریب این متغیر رد میشود .بنابراین یک در صد افزایش در موجودی
سرمایه 2821 ،درصد اشتغال را افزایش میدهد .این نتیجه به دست آمده نشان دهنده اینست که اشتغال به
سطح موجودی سرمایه واکنش مثبت نشان میدهد.
 -5نتيجه گيري
آشفتگی و نوسانات در عملکرد این بخش ،از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد بوده و از طرفی
دیگر ،علت بیثباتی بیشتر محسوب میشود .نوسانات نرخ ارز بر سایر متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر گذار
است و یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی که از نوسانات نرخ ارز ،تأثیر زیادی میپذیرد متغیر اشتغال
است .هدف کلی در این تحقیق بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال میباشد .جامعه آماری این تحقیق
کشور ایران میباشد و دادهها به صورت ساالنه ( )6838-6831مورد استفاده قرار گرفته است .همان طور که
دربخش دوم بیان شد توسط باترا و یوال افزایش در نوسانات نرخ ارز بر هر دو تولید نهایی نیروی کار و
تقاضای تعدیل شده کار اثر میگذارد ،با کاهش موجودی سرمایه ،تولید نهایی نیروی کار کاهش مییابد و در
نتیجه آن اشتغال نیروی کار کاهش مییابد .در بخش سوم ضمن مرور مطالعات تجربی ،بیان شد مطالعات
تجربی بسیاری درباره اثر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر اشتغال در کشورهای توسعه یافته انجام شده
است .اما در مقابل تحقیقات محدودی درباره بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز براشتغال در کشورهای در حال
توسعه وجود دارد ،بر این اساس مطالعات انجام شده کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته به طور مجزا
ارایه شده است.
همانطور که در بخش چهارم بیان شد ،متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از اشتغال ،تولید
ناخالص داخلی واقعی ،موجودی سرمایه ،نوسانات نرخ ارز واقعی .نوسانات نرخ ارز واقعی با استفاده از تکنیک
 GARCHبرآورد شد و اثر آن بر اشتغال با استفاده از تکنیک  OLSبرآورد گردید .نتایج برآورد مدل یاد شده
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که ت وسط آزمون های مختلف اقتصاد سجی مورد تایید قرار گرفته است ،نشان می دهد تمام متغیرهای مورد
استفاده در مدل از عالئم سازگار با تئوریهای اقتصادی موجود برخوردار میباشند.
بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق ،به نظر میرسد یکی از متغیرهای مهم و تأثیر گذار بر
اشتغال ایران ،نوسانات نرخ ارز واقعی است .ضریب متغیر نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معنیدار بر
لگاریتم اشتغال دوره ی زمانی مورد بررسی داشته است .این نتیجه نشان دهنده اینست که اشتغال به سطح
نوسانات نرخ ارز واقعی واکنش منفی نشان میدهد .همچنین بر اساس سایر نتایج به دست آمده ،تولید
ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه اثر مثبت و معنیدار بر اشتغال دارند.
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