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چكیده
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است ،بررسی
تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است .در این مقاله با استفاده از دادههای آماری سری
زمانی ،نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سالهای -0931
 0931مورد بررسی قرار گرفته است .در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد
محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است .نتایج برآورد الگو به روش  GMMنشان
میدهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه
واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کاالهای صنعتی دارند .بنابراین انتظار میرود
افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول
و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کاالهای صنعتی در کشور ایران گردد.
واژههاي كلیدي :صادرات صنعتی ،نوسانات نرخ واقعی ارز ،ارزش افزوده بخش صنعت.
طبقه بندي

F10,F31: JEL
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 -1مقدمه
اهمیت صادرات صنعتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی
از موضوعات مهم ،مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین یکی از استراتژیهای مطرح در تجارت
بین الملل ،به کارگیری سیاستهای تشویق صادرات است ،تا ضمن به کارگیری ظرفیتهای بیکار
و افزایش دانش شرکتها در فرایند صادرات 0به افزایش بهرهوری در اقتصاد کمك نماید که نتیجه
آن ارتقای توان رقابت بنگاهها در بازارهای داخلی و خارجی و نهایتاً شکوفایی اقتصادی است.
شناخت عوامل موثر بر صادرات صنعتی و میزان تأثیرگذاری آنها میتواند به رشد صادرات کمك
کند .در این راستا ،شناخت ارتباط نرخ واقعی ارز و نوسانات آن با صادرات بخش صنعت در
اقتصاد ایران به عنوان ارتباط دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از اینرو ،استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه توسعه صادرات صنعتی ،با توجه به نیازهای
ارزی کشور و بی ثباتی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ،از جمله راهبردهایی است که
برای رسیدن به توسعه پایدار ضروری میباشد .در سال های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات
زیادی بوده و اطالع از تأثیرات آن در تنظیم سیاستهای ارزی در راستای توسعه صادرات صنعتی
حائز اهمیت است .با توجه به این که تاکنون موضوع مذکور در بخش صنعت ایران مورد آزمون
تجربی قرار نگرفته است ،نتایج تحقیق حاضر برای سیاستگذاران بخش صنعت ایران بسیار مفید
است .بنابراین ،مطالعه حاضر درصدد آزمون فرضیات زیر است:
 افزایش نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه صادرات صنعتی دارد.
 افزایش نوسانات نرخ واقعی ارز اثر منفی و معناداری بر کاهش صادرات صنعتی دارد.
در ادامه به مبانی نظری تحقیق و بررسی مطالعات تجربی صورت گرفته توسط پژوهشگران داخلی
و خارجی پ رداخته شده است .در بخش سوم به روش شناسی مدل و تجزیه و تحلیل دادههای
مدل پرداخته شده و در فصل چهارم نتایج حاصل از تخمین مدل آورده شده است .در نهایت نیز
پیشنهاداتی در جهت افزایش صادرات صنعتی آورده شده است.
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 -2ادبیات موضوع
در این قسمت به بررسی چگونگی تاثیرگذاری نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات
پرداخته میشود .افزون براین ،به طور اجمالی نقش سایر متغیرهای موثر بر صادرات که در مطالعه
حاضر مورد استفاده قرار گرفته است ،مورد بررسی قرار می گیرد.
نرخ واقعی ارز همان طور که از نامش پیداست یك مفهوم واقعی است که قیمت نسبی
کاالهای تجاری و کاالهای غیرتجاری را بررسی میکند (ادوارد1 .)0311،در بازار کاال ،نرخ واقعی
ارز روابط بین قیمتها در داخل کشور و قیمتهای داده شده در بازار جهانی را برقرار میسازد.
در واقع شاخص نرخ واقعی ارز درجهی رقابتپذیری یك کشور را از طریق نشان دادن تعداد
واحد کاالهای خارجی مورد نیاز برای خریدن یك واحد کاالی داخلی اندازهگیری میکند(حقیقت
و جرکانی.)7112،
به طور معمول جهت محاسبه نرخ واقعی ارز از حاصلضرب نرخ ارز اسمی در نسبت شاخص
قیمت کاالهای خارجی به شاخص قیمت کاالهای داخلی استفاده میگردد (چنگ و

اردن2.)7112،

به عنوان مثال ،برای محاسبه نرخ واقعی ارز در ایران میتوان از رابطه زیر استفاده کرد :
() 0
CPI US
CPI IR

 eنرخ ارز اسمی ( بازار آزاد) ،

CPI IR

شاخص قیمت کاالها در ایران و

CPI US

RER  e.

شاخص قیمت

کاالها در خارج (امریکا) است.
نحوه اثر گذاری نرخ واقعی ارز بر صادرات به این صورت است که به عنوان مثال ،کاهش در
آن یا تقویت ارزش پول ملی منعکس کننده افزایش در هزینهی داخلی تولید کاالهای تجاری می-
باشد .اگر تغییری در قیمتهای نسبی بقیهی جهان به وجود نیاید ،این کاهش در مقدار نرخ واقعی
ارز ،نشاندهندهی تضعیف توان رقابت بین المللی کشور است .در این حالت کشور کاالهای
تجاری را در مقایسه با بقیه جهان با کارایی کمتری نسبت به گذشته تولید میکند .افزایش در نرخ
واقعی ارز یا تضعیف ارزش پول ملی نمایانگر بهبود در قابلیت رقابت بین المللی کشور میباشد.
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از دیگرعوامل موثر بر صادرات میتوان به نوسانات نرخ واقعی ارز اشاره کرد .به طور کلی
می توان گفت که نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عوامل مهم و اساسی تعیین کننده قیمت و رقابت-
پذیری بنگاههای صنعتی میباشند .در رابطه با نوع اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تجارت نظرات
گوناگونی وجود دارد .در برخی از مطالعات ،نوسانات نرخ ارز را عاملی

میدانند که با ایجاد

نااطمینانی در رابطه با قیمت کاالهای تجاری و میزان پرداختها بابت خرید و فروش آن کاالها در
آینده ،منجر به افزایش هزینه برای بازرگانان ریسك گریز شده و آن را به سمت کاهش تجارت
خارجی سوق میدهد (هوپر و کهلهاگن)0321،

1

از طرف دیگر ،بازرگانانی که در پی

حداکثرسازی درآمد خود هستند ،ممکن است برای جلوگیری از کاهش درآمدی که به واسطه
نوسانات نرخ ارز در آینده رخ میدهد ،در حال حاضر به تجارت حجم بیشتری از کاالها بپردازند
(اسکویی و هاروی 2.)7100،بنابراین ،درجه ریسكگریزی بازرگانان در تعیین میزان و نحوهی
اثرگذاری ریسك ناشی از نوسانات نرخ ارز بر تجارت اهمیت بسزایی دارد .افزایش در ریسك
دارای دو اثر جانشینی و درآمدی است .اثر جانشینی به این معناست که زمانی که ریسك نوسانات
نرخ ارز افزایش مییابد باعث جانشین شدن فعالیتهای کم ریسك به جای فعالیتهای پر ریسك
میشود که این امر باعث کاهش مطلوبیت انتظاری فعالیتهای تجاری میشود و در نتیجه از میزان
صادرات کاسته میشود .اثر درآمدی برعکس عمل میکند و وقتی که ریسك افزایش مییابد،
انتظار میرود که مطلوبیت درآمد حاصل از صادرات کاهش یابد که این کاهش را میتوان با
افزایش منابع در بخش صادرات جبران کرد .اگر اثر درآمدی بر اثر جانشینی غالب شود ریسك
باالی نرخ ارز منجر به فعالیتهای صادراتی بیشتر میشود (گراوی 3.)0311،همچنین در مدلهای
سنتی کالرک( 4)0329و بارون( 5)0323ارتباط منفی بین نوسانات نرخ ارز و صادرات به دلیل
وجود فرض ریسكگریزی عوامل تولید و تجارت میباشد .اگر عامالن اقتصادی ریسك خنثی یا
ریسك پذیر باشند ،ریسك نرخ ارز بر تصمیمات بنگاه اثر منفی ندارد.
هزینههای تولید نقش مهمی را در تعیین قیمت کاالهای صنعتی و به دنبال آن رقابتپذیری
بینالمللی ایفا میکنند .هزینه واحد کار هر واحد محصول یکی از مهمترین عوامل در هزینههای
بخش تولیدات صنعتی است .پایین بودن قیمت واحد کار از طریق کاهش قیمت تمام شدهی کاال،
ضمن افزایش قدرت رقابتپذیری میتواند امکان سودآوری را نیز فراهم سازد .این بخش از
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هزینه ،بزرگترین بخش هزینههای غیرتجاری در ارزش افزوده را شامل میشود (زانلو و
دیگران 1 .)0332،بنابراین  2 ULCبه عنوان یك متغیر مجازی مناسب ،جهت انعکاس پیشرفتهای
قابل توجه در کل هزینههای متغیر محسوب میشود .صندوق بین المللی پول ( 3 ) IMFنیز ،هزینه
واحد کار را به عنوان مهمترین معیار رقابتپذیری تولید کاالهای تجاری در کشورهای صنعتی
مدنظر قرار داده است(کریمی و پیراسته ،)0911،زیرا سهم نیروی کار در تولید این کشورها بیش از
 21درصد است.
هزینه کار هر واحد محصول یا سهم نیروی کار از محصول ( )ULCدر واقع هزینه نهاده کار
رابرای تولید یك واحد محصول مورد نیاز توصیف میکند که بصورت زیر محاسبه می شود:
() 7
W .L
W

Y
Y
L

ULC 

که در آن  Lنیروی کار به کار گرفته شده  Y ،ارزش افزوده و  Wمتوسط دستمزد پرداختی به هر
واحد نیروی کار است .با گرفتن لگاریتم از رابطه فوق خواهیم داشت:
() 9
) L nULC  L nW  L n(Y L

اگر از رابطه فوق نسبت به زمان مشتق بگیریم ،رابطه فوق بصورت زیر تبدیل می شود:
() 4
ˆULC  Wˆ  APL

که در آن عالمت  روی متغیرها بیانگر نرخ رشد متغیر در طول زمان و  APLبیانگر
بهرهوری نیروی کار است .این رابطه به ما میگوید که اگر نرخ رشد دستمزد برابر با نرخ رشد
بهرهوری نیروی کار باشد ،در این صورت هزینهی کار هر واحد محصول ثابت خواهد
1

ماند(برانسون.)319،0923،
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بنابراین ،رشد بهرهوری ،با ثبات نسبی دستمزدها ،مستقیماً به کاهش هزینه واحد کار منجر
میشود که عامل اصلی هزینه در تعیین قیمت محصوالت کاالهای کشورهای در حال توسعه با
نیروی کار ارزان و تکینیكهای کاربر به شمار میرود و این خود میزان رقابتپذیری بینالمللی را
آشکار میسازد (فلدستینف.)0331،

2

ارزش افزوده واقعی بخش صنعت متغیر دیگری است که نقش مهمی در افزایش صادرات
صنعتی دارد .ارزش افزوده ،از نظر مفهومی به معنای افزایش ارزشی است که به یك محصول حین
یك مرحله تولیدی اضافه میشود .ارزش افزوده بخش صنعت بیانگر پتانسیل و ظرفیت کشور
برای صادرات است .افزون بر این ،افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت میتواند بیانگر بزرگتر
شدن مقیاس تولید و استفاده از صرفههای مقیاس باشد که نتیجه آن افزایش بهرهوری کل عوامل و
ارتقای توان رقابتی اقتصاد میباشد .در نهایت ،افزایش ارزش افزوده میتواند در اثر کاهش
ظرفیتهای بیکار بنگاهها حاصل شود که نتیجه آن کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش توان
رقابتی آنها و در نتیجه توسعه صادرات صنعتی میشود.
 -3مطالعات تجربی
در مورد صادرات تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که این مسئله نشان از اهمیت و تأثیر
آن بر ساز و کار اقتصادی دارد .بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه میتواند به نقش و تأثیر
متغیرها در ارتباط با یکدیگر و صادرات کمك نماید .بنابراین ،در این قسمت به مروری بر مهم-
ترین مطالعات صورت گرفته بر این موضوع میپردازیم.
موکرجی و پوزو ( 1)7100در مقالهای با استفاده از روش نیمه پارامتریك برای بیش از 711
کشور به تجزیه و تحلیل تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم تجارت بینالملل پرداختند .نتایج این
تحقیق نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش حجم تجارت میشود ،ولی در سطوح
بسیار باالی نوسانات نرخ ارز ،اثر آن بر تجارت محو میشود .سادیاه و کاماروزمان )7111( 2به
بررسی تأثیر نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات اقتصادهای جنوب شرق آسیا ( یعنی کشورهای
اندونزی ،مالزی سنگاپور و تایلند) با استفاده از دادههای تابلویی پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان
می دهد که میزان انحراف نرخ واقعی ارز با صادرات رابطه منفی و معنا داری دارد .همچنین نشان
داده شده که کمتر از حد ارزش گذاری کردن نرخ واقعی ارز میتواند منجر به رشد صادرات
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شود .در این مطالعه شواهد زیادی مبنی بر اینکه مسیر رشد اقتصادهای این کشورها به شرایط
تقاضای جهانی به ویژه کشورهای  OECDو همچنین واردات کاالهای سرمایهای ،رابطه مبادله،
سرمایه انسانی و ثبات اقتصادی کشورها بستگی دارد ،ارائه شد .همچنین نشان داده شد که ثبات
نرخ ارز و رقابتی بودن آن نیز سهم بسیاری در رشد صادرات دارد .بالوگا و دل  )7112(3تأثیر
سیاست های ارزی را در پنج کشور آفریقایی مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از تخمین مدل
نشان میدهد که نرخ ارز اثر مثبتی بر صادرات دارد و افزایش آن منجر به افزایش صادرات خواهد
شد .فونتاس و بردین )0331( 4به مطالعه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات ایرلند به انگلستان ،از
تکنیك همجمعی و مدل تصحیح خطا استفاده کردند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که صادرات
در بلندمدت به طور معنی داری به درآمد کشور واردکننده وقیمتهای نسبی بستگی دارد و
همچنین تغییرات نرخ ارز فقط در کوتاه مدت باعث کاهش صادرات ایرلند به انگلستان میشود و
در بلندمدت اثر چندانی بر آن ندارد .یاوری ،رضاقلیزاده و آقایی( )0931به بررسی سیاستهای
ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران با تأکید بر سیاست پیمان ارزی و سیاست تك نرخی با
استفاده از روش خودرگرسیونی برداری با وقفههای گسترده (  5) ARDLو استفاده از دادههای
آماری سالهای  0912-0933میپردازند .نتایج حاکی از رابطه منفی سیاست پیمان سپاری ارزی با
صادرات غیرنفتی و رابطه مثبت سیاست تك نرخی شدن ارز با صادرات غیرنفتی ایران داشته
است .هوشمند ،دانش نیا ،عبدالهی و اسکندری پور ( )0913نیز با استفاده از سیستم معادالت
همزمان ( )2SLSو آمار سری زمانی سالهای ( )0911-0931به بررسی عوامل موثر و تعیین کننده
صادرات غیرنفتی ایران و تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات ایران با تأکید بر نقش سرمایه-
گذاریهای زیرساختی دولت پرداختهاند.نتایج نشاندهنده تأثیر مثبت و معنی دار نرخ واقعی ارز و
درآمد جهانی بر تابع تقاضای صادرات غیرنفتی ایران و مثبت و معنی دار بودن سرمایههای
زیرساختی دولت و قیمتهای نسبی صادراتی بر تابع عرضه صادرات غیرنفتی ایران است.تقوی و
نعمتی زاده ( )0911به تعیین اثر متغیرهای کالن اقتصادی همانند نرخ ارز ،نرخ تورم و تولید
ناخالص داخلی واقعی بر صادرات غیرنفتی طی سال های  0931تا  0911و همچنین پیشبینی این
روند تا ده سال آینده با استفاده از مدل  VARپرداختند .نتایج نشان میدهد که طی سالهای 0931
تا  0911تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثر مستقیم داشته است و نرخ تورم
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بر صادرات غیرنفتی تقریبا بی اثر بوده است .همچنین در نتایج پیشبینی سالهای  0910تا 0930
مشاهده میگردد که در بلندمدت تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی تأثیر نداشته است.
ولدخانی( )0923با استفاده از روش همگرایی انگل-گرنجر و یوهانسن طی سالهای -0924
0991رابطه بین صادرات غیرنفتی و سه متغیر کالن را مورد آزمون قرار داده است .نتایج به دست
آمده ،چنین نشان میدهد که رابطه بلندمدتی بین صادرات کاالهای غیرنفتی و نرخ ارز در بازار آزاد
 ،مجموع ارزش افزوده در بخشهای تجاری و میزان باز بودن اقتصاد کشور وجود دارد و این سه
متغیر ،صادرات غیرنفتی را به طور مستقیم و مثبت تحت تأثیر قرار میدهند.
وجه تمایز مطالعه حاضر با مطالعات قبلی در این است که اوال ،در مطالعات قبلی نقش نرخ
واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ،یعنی تمامی
مطالعات مربوط به صادرات غیرنفتی بوده است .ثانیاً در مقاله حاضر ،نقش عوامل قیمتی (مانند
دستمزدها ،نرخ واقعی ارز و نوسانات آن) در کنار عوامل غیرقیمتی (مانند بهره وری نیروی کار و
ارزش افزوده) بر تابع صادرات صنعتی ایران بررسی شده است.
 -4تحلیل روند تغییرات صادرات صنعتی و نرخ واقعی ارز در برنامههاي توسعه:
در این قسمت به بررسی روند کلی صادرات صنعتی و عوامل تأثیرگذار بر آن میپردازیم .با
توجه به ویژگیهای خاص دورههای زمانی متفاوت ،تحلیل روند را برای چهار برنامه توسعه پس
از انقالب اسالمی انجام میدهیم .گفتنی است ،در طول سالهای  0932-0932که مصادف با انقالب
اسالمی و جنگ تحمیلی است ،اقتصاد ایران فاقد برنامههای توسعه بوده است و بیشتر تالشها
معطوف به ایجاد خودکفایی و نیاز کمتر به واردات بوده است ،یعنی سیاست جایگزین واردات در
دستور کار دولت قرار داشته است .پس از اتمام جنگ تحمیلی ،اولین برنامه پنج ساله توسعه
تدوین گردید.
در برنامه اول توسعه( )0931-0927به بهبود و تقویت کیفیت و کمیت کاالهای صادراتی با
تأکید بر توسعه صادرات صنعتی توجه شد و دولت موظف به حمایت از صادرکنندگان گردید که
از طریق ارتقاء سهم صادرات محصوالت نهایی و کاهش سهم مواد خام صادراتی از طریق افزایش
ورود کاالهای واسطهای ،جهتگیری شد .در این دوره ،واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی و ...
بازسازی گردیدند که عالوه بر تأمین نیازهای بازارهای داخلی ،امکان صدور مازاد تولید خود را
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نیز کسب کردند .البته در این دوره برخی اختاللهای ناشی از فشارهای تورمی ،تعدیل نرخهای
ارز ،آزادسازی قیمتها و کنترلهای وارداتی ،عدم تعادلهایی در حسابجاری و بدهیها ایجاد
کرد که در دورههای بعد به علت برقراری کنترلهای مختلف برای مقابله با آن ،به صادرات صنعتی
آسیبهایی وارد کرد .در این دوره ،صادرات صنعتی از روندی صعودی برخوردار بوده است و این
روند با تغییرات نرخ ارز اسمی هم جهت است .نرخ واقعی ارز بر خالف صادرات صنعتی تا سال
 ، 0920روندی کاهشی داشته و بعد از آن روندی صعودی سریعی در پیش گرفته است .متوسط
نرخ رشد ساالنه صادرات صنعتی نیز طی سالهای برنامه اول توسعه  3/3درصد محاسبه شده
است .البته مقدار رشد صادرات صنعتی در این دوره با ایدهآلهای برنامه تفاوت زیادی دارد .بدون
شك عدم مدیریت کارا ،عدم ثبات قوانین ،تغییرات مداوم نرخ ارز همراه با نوسانات بسیار زیاد،
در عدم تحقق صادرات این بخش نقش مهمی را ایفا نموده است .همچنین متوسط نرخ افزایش
ساالنه نرخ واقعی ارز در برنامه اول توسعه حدود  32درصد ،متوسط نرخ کاهش ساالنه هزینه
واحد کار تولید یك واحد محصول ( 9/4 ،)ULCدرصد و متوسط نرخ افزایش ساالنه ارزش
افزوده  7/1درصد برآورد گردیده است .بنابراین ،رشد صادرات صنعتی در این دوره به طور عمده
تحت تأثیر افزایش تولید محصوالت صنعتی و کاهش هزینه هر واحد کار بوده است.
طی برنامه دوم توسعه ( ،)0924-0921دولت افزایش تولیدات صنعتی ،بهبود تراز تجاری
بخش صنعت و ارتقاء کیفیت توان تولیدات صنعتی کشور در بازارهای جهانی ،توسعه فعالیت
صنعتی ،حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور و توسعه صادرات صنعتی را مورد توجه قرار
داد .همچنین اقداماتی به منظور اصالح نظام تجارت خارجی صورت گرفت که مهمترین آنها
اصالح نظام ارزی بود .در قانون برنامه دوم ،سیاستهای کنترلی و همچنین اعمال سیستم دو
نرخی ارز با معرفی ارز صادراتی ،در کنار ارز شناور اجرا گردید .به عالوه حذف رویههای دست و
پا گیر گمرکی و تسهیل مراحل ترخیص کاالها ،به کارگیری روشهای مناسب به منظور بهرهگیری
از امتیازات خاص در روابط تجاری و باالخره تدوین نظام تعرفهای گمرکی مناسب به منظور
حمایت معقول از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی و زمینهسازی برای بروز مزیتهای
نسبی کشور مورد تأکید قرار گرفت .متوسط نرخ رشد ساالنه صادرات کاالهای صنعتی در این
دوره حدود  4درصد بوده است که نسبت به برنامه اول کمتر شده است .صادرات صنعتی و نرخ
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واقعی ارز از ابتدای این دوره روندی خالف جهت هم دارند .همچنین متوسط نرخ کاهش ساالنه
نرخ واقعی ارز حدود  03درصد ،متوسط نرخ کاهش ساالنه هزینه واحدکار برای تولید یك واحد
محصول حدود  9درصد و متوسط نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت  3/3درصد برآورد
گردیده است .بنابراین ،رشد صادرات عمدتاً متاثر از رشد تولید و کاهش هزینه واحد کار بوده
است.
سیاست تجاری برنامه سوم توسعه ()0923-0919مبتنی بر اتخاذ سیاست استراتژیك تجاری در
جهت بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود و کمك به خلق مزیتهای نسبی جدید به منظور
جهش صادراتی است .به کارگیری سیاست استراتژیك تجاری ،با این رویکرد انجام شده است تا
به خلق مزیت در رشتههایی از صنعت پرداخته شود که پس از مدتی قدرت رقابت در شرایط آزاد
را داشته باشد .اتخاذ سیاستهای مبتنی بر کاهش موانع تجارت (تبدیل موانع غیرتعرفهای واردات
به تعرفههای معادل و کاهش تدریجی آن که البته در خصوص مواردی چون خودرو ،چای و برنج
هنوز محدودیتهای غیرتعرفهای وجود داشت) ،یکسانسازی نرخ ارز ،تجمیع عوارض و ارائه
جوایز صادراتی تداوم یافت .همچنین در راستای کاهش هزینههای صادرات ،کاهش قیمت تمام
شده محصوالت صادراتی و رقابتی شدن آنها نیز اقداماتی صورت گرفت .در این برنامه ،تدوین و
اجرای سیاست تشویق صادرات از طریق اعطای یارانه و جوایز به صادرکنندگان برای نخستین بار
مورد استفاده قرار گرفت .به دنبال این اصالحات ،متوسط نرخ رشد ساالنه صادرات کاالهای
صنعتی در این برنامه به حدود  70درصد رسیده است .در این دوره نسبت به دورههای قبل ،سهم
صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی افزایش یافته است .میزان متوسط نرخ رشد ساالنه نرخ واقعی
ارز طی برنامه سوم  79/4درصد ،متوسط نرخ کاهش ساالنه هزینه واحد کار برای تولید یك واحد
محصول حدود  7درصد و متوسط نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت  00/3درصد
بر آورد گردیده است .بنابراین ،افزایش نرخ رشد تولید محصوالت و نرخ واقعی ارز و همچنین
کاهش هزینه کار هر واحد محصول از جمله دالیل اصلی توسعه سریع صادرات صنعتی بوده
است.
در سال قبل از شروع اجرای برنامه چهارم ،برای اولین بار ،کشور سندی بلندمدت را با عنوان
«سند چشم انداز بیست ساله کشور» تدوین کرده و برنامه چهارم توسعه نیز بر مبنای آن تدوین
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گردید .در چشم انداز بیست ساله ،به منظور دستیابی به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در
سطح منطقه ،بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و دارای تعامل سازنده و موثر با جهان از طریق
توسعه صادرات غیرنفتی ،به افزایش و گسترش فعالیتهای اقتصادی دارای مزیت نسبی ،تأکید
شده است .همچنین در این برنامه برای حفظ برابری قدرت خرید که یکی از عالیم اقتدار دولت
است و منجر به رشد اقتصادی میشود ،دولت تدابیر خاصی را برای مقابله با نوسانات نرخ ارز
اندیشیده است که عبارتند از:
 بر اساس فروض مبنایی قانون برنامه چهارم توسعه ،نرخ برابری دالر به میزان تفاوت
تورم داخلی و خارجی تعدیل خواهد شد.
 تراز حساب جاری و تراز بازرگانی کشور طی سالهای اجرای برنامه بایستی به ارقام
مثبت تغییر نماید.
در این برنامه ،در راستای رویکردهای اقتصادی تدوین شده مبنی بر تعامل فعال و سازنده با
اقتصاد جهانی و گسترش رقابتپذیری ،تالش شد از طریق مشارکت گسترده بخش غیردولتی،
ارتقای بهرهوری ،تسهیل مقررات بازرگانی ،برقراری انضباط مالی ،اجرای سیاست تمرکززدایی ،به
کارگیری منابع حساب ذخیره ارزی و توازن منطقهای زمینه الزم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا
گردد .تداوم رشد قیمتهای نفت در بازارهای جهانی و ثبات آن نیز نقش عمدهای در ایجاد فضای
رشد ایفا نمود .قیمتهای باالی نفت در بازارهای جهانی موجب رشد مستمر ارزش صادرات نفتی
طی سالهای اخیر بود .با تکیه بر درآمدهای نفتی ،واردات کاالهای واسطهای و مواد اولیه به
راحتی میسر گردید.در سال  ،0913یعنی سال آخر برنامه چهارم توسعه ،نشانههای خروج تدریجی
اقتصادهای بزرگ از بحران مالی آشکار شد و بیشتر اقتصادها شاهد بهبود نسبی شاخصهای
اقتصادی خود بودند .البته بحران بدهی برخی از کشورهای حوزه یورو ،زلزله و سونامی کشور
ژاپن و تحوالت سیاسی کشورهای شمال آفریقا و برخی کشورهای عربی در کنار نوسانات اوضاع
اقتصادی آمریکا ،تا حدودی روند بهبود اقتصاد جهانی را کاهش داد و چشم انداز آن را با ابهاماتی
مواجه کرد .در این سال همزمان با بهبود نسبی اقتصاد ،قیمت جهانی نفت خام و بسیاری از
کاالهای دیگر افزایش یافت .شرایط تورمی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور پدیدار شد
و قیمت طال در نتیجه نگرانی اقتصاد جهانی رو به افزایش گذاشت .افزایش قیمت جهانی نفت
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خام و محصوالت با پایه نفت و گاز در کنار افزایش کمی صادرات محصوالت کشاورزی و
معدنی ،زمینه افزایش چشمگیر ارزش صادرات کاال را در سال  0913برای کشور فراهم نمود .در
این سال به رغم افزایش قیمت کاالهای وارداتی و تشدید محدودیتهای بینالمللی ،بخش
خارجی کشور از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار بود و حساب جاری پرداختها با مازاد قابل
توجهی مواجه شد .همچنین بررسی شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و عملکرد صنایع
منتخب در سال  ،0913نشان دهنده بهبود در شاخصهای عملکردی این بخش در این سال نسبت
به سال قبل میباشد .اجرای سیاستهای آزادسازی و شفافسازی در امر صادرات غیرنفتی طی
برنامه سوم و تداوم آن از دالیل این افزایش تلقی میشود .افزایش مستمر صادرات غیرنفتی به
بازارهای کشورهای مشترکالمنافع ،کشورهای عربی همجوار و افغانستان و سایر بازارهای
خاورمیانه و نیز بازارهای جنوب و شرق آسیا ،از دیگر ویژگیهای صادرات کاالهای غیرنفتی
است .البته در سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه شرایطی رخ داد که اهداف برنامه دچار
نوسانات شدیدی شد .از جمله اهم این اتفاقات میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
 افزایش قیمت جهانی نفت تا مرزهای بیش از  011دالر به ازای هر بشکه
 انحالل سازمان مدیریت و برنامهریزی و واگذاری سازمانهای مدیریت و برنامهریزی
استانها به استانداریها
 تشدید تحریمهای سیاسی -اقتصادی کشور از سوی جوامع بینالملل به ویژه دولتهای
غربی
 افزایش چشمگیر نقدینگی کشور که بخش زیادی از آن از طریق بانكها به صورت
تسهیالت بانکی به متقاضیان اعطا گردید.
 تغییرات پی در پی در مدیریت کالن کشور و عدم ثبات در سیاستگذاریها و مدیریت-
ها(خالصه تحوالت اقتصادی کشور-گزارش بانك مرکزی)
در طول برنامه چهارم توسعه ،نرخ واقعی ارز و صادرات صنعتی روندی خالف جهت هم
دارند ،در صورتی که نرخ ارز اسمی و صادرات صنعتی در یك جهت حرکت میکنند .همچنین
متوسط نرخ رشد ساالنه صادرات صنعتی طی این برنامه حدود  72درصد بوده است که نسبت به
برنامههای قبل افزایش داشته است .متوسط نرخ کاهش ساالنه نرخ واقعی ارز  1/3درصد ،متوسط
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نرخ رشد ساالنه هزینه واحد کار برای تولید یك واحد محصول 0/3درصد و متوسط نرخ رشد
ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت نیز  2درصد برآورد گردیده است.
طی چهار برنامه توسعه روند تغییرات تمامی متغیرهای مورد بررسی (بجز نوسانات نرخ واقعی
ارز) در این مقاله ،در راستای افزایش صادرات صنعتی بوده است .همانطوری که از نمودارهای
( )0و ( )7مالحظه میشود ،اوالً نرخ واقعی ارز در یك روند بلندمدت بصورت نوسانی و صعودی
است ،ثانیاً نوسانات نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران زیاد است و این مسئله تاثیر منفی بر صادرات
صنعتی گذاشته است .نکته دیگر آن که ،بخشی از رشد صادرات کاالهای صنعتی به دلیل بهره-
برداری از سرمایهگذاریهای انجام شده در حوزه نفت و گاز پارس جنوبی و افزایش مقدار صادرات
محصوالت پتروشیمی و توجه ویژه به بخش صنعتی و حمایتهای صورت گرفته از تولید و
صادرات محصوالت صنعتی نیز بوده است .در ضمن ،باید در نظر داشت که افزایش قیمت
فرآوردههای نفتی ،آهنآالت و محصوالت فوالدی که به واسطه افزایش قیمتهای جهانی ایجاد
شده ،در این میان نقش زیادی داشته است (خالصه تحوالت اقتصادی کشور-گزارش بانك
مرکزی).

جدول  -1متوسط نرخ رشد ساالنه صادرات صنعتی و عوامل موثر بر آن در برنامه هاي توسعه
(درصد)
عنوان

صادرات

نرخ واقعی هزينه واحد كار هر ارزش افزوده نوسانات نرخ

صنعتی

ارز

واحد محصول

صنعتی

ارز

برنامه اول

91/3

32/7

-9/4

1 /2

-032/2

برنامه دوم

4/0

01/3-

-9/1

3 /3

-719/4

برنامه سوم

70/7

79/4

7/1-

00/2

-4/33

برنامه چهارم

73/3

1/3-

0/3

2 /1

71/93

مجموع برنامه ها

77/3

1/3

7/2-

1 /7

01/33

منبع :یافتههای پژوهشگر
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10000
9000
8000
7000
6000

شاخص صادرات صنعتی

5000

شاخص نرخ واقعي ارز

4000
3000
2000
1000
0
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389

نمودار -1شاخص صادرات صنعتی و نرخ واقعی ارز در دوره 1331-1331
ماخذ :محاسبات تحقیق حاضر به روش گارچ نمایی

شاخص نوسانات نرخ واقعی ارز
5000
4000
3000
2000
شاخص نوسانات نرخ واقعی ارز
1000
0
1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389
-1000
-2000

نمودار  -2شاخص نوسانات نرخ واقعی ارز در دوره 1331-1331
ماخذ:محاسبات تحقیق حاضر به روش گارچ نمایی

در ادامه بحث ،برای شناسایی جایگاه بخش صنعت ایران در بازارهای جهانی ،به مقایسه
تطبیقی شاخصهای متوسط نرخ رشد صادرات ،سهم صادرات از ارزش ستانده ،شاخص هزینه
واحد کار هر واحد محصول(شاخص رقابتپذیری نیروی کار) و سهم هزینه تحقیق و توسعه از
ارزش افزوده با کشورهای منتخب جهان در سالهای  7113و  7101میپردازیم .با توجه به
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جدول( ،)0اگرچه متوسط نرخ رشد ساالنه صادرات صنعتی ایران در دوره  7101-7113نسبت به
کشورهای منتخب بیشتر بوده است ،ولی نسبت صادرات به ارزش ستانده در ایران نسبت به 3
کشور دیگر پایین تر است و این نشان دهنده این است که بخش صنعت ایران در گذشته بشدت
درونگرا بوده و کمتر به صادرات توجه میکرده است ،ولی این نوید وجود دارد که با رشد سریع
صادرات ،نسبت مذکور طی دوره  7101-7113روندی افزایشی داشته است .در تبیین دالیل پایین
بودن سهم صادرات از ارزش ستانده بخش صنعت ایران باید گفت که کم توجهی به فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،یکی از دالیل مهم آن است که باعث نوآوری کمتر  ،کیفیت پایین محصوالت و
قیمت تمام شده باالتر میشود .همان طوری که از جدول ( )7مالحظه میشود در بخش صنعت
ایران تقریباً  1/9درصد ارزش افزوده صرف فعالیتهای تحقیق و توسعه میشود که نسبت به بقیه
کشورها بسیار کم است .شاخص هزینه واحد کار هر واحد محصول( نسبت دستمزدها به ارزش
افزوده) که نشان دهنده رقابتپذیری نیروی کار است ،در بخش صنعت ایران در سال  7113نسبت
به چین و هند در وضعیت بدتری قرار دارد که دلیل آن وفور نسبی و ارزانی نیروی کار در
کشورهای مذکور نسبت به ایران است .در سال  ،7101توان رقابتپذیری نیروی کار ایران در
بخش صنعت کاهش یافته و نسبت به مصر نیز بدتر شده است .بنابراین ،تحوالت دستمزدها و
بهرهوری نیروی کار در بخش صنعت ایران طی دوره  7101-7113نامناسب ارزیابی میشود که
حاکی از رشد بیشتر دستمزدها در مقایسه با رشد بهرهوری نیروی کار است .بنابراین ،یکی از
مشکالت بخش صنعت ایران ،عدم تناسب بین دستمزدها و بهره وری است.
برای نشان دادن روشنتر این موضوع ،به نتایج رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد( )WEFدر
خصوص شاخص رقابتپذیری جهانی میپردازیم .شایان ذکر است ،یکی از ارکان  07گانه
شاخص رقابتپذیری جهانی ،کارایی بازار کار است .در جدول ( )9نتایج رتبهبندی مجمع جهانی
اقتصاد در خصوص برخی از شاخصهای منتخب رکن کارایی بازار کار برای ایران و چند کشور
منتخب ارایه شده است .رکن کارایی بازار کار ،نشان میدهد تا چه حد نیروی کار میتواند در
کمترین زمان و با کمترین هزینه بین بخشهای اقتصادی جابجا شود و به میزان مناسب به این
نیروی کار مشوق هایی برای تالش بیشتر در کار ارائه شده است ،یعنی رابطه شفافی بین دستمزدها
و میزان تالش کارکنان برقرار شده باشد .همانطور که از جدول ( )9مشاهده می کنید ،رتبه ایران در
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زمینه کارایی بازار کار ،در مقایسه با سایر کشورهای منتخب بمراتب بدتر بوده و نشانگر عدم
مزیت رقابتی در این شاخص میباشد.1
جدول  -2مقايسه تطبیقی شاخصهاي نسبت صادرات به ارزش ستانده ،هزينه واحد كار ،سهم هزينه تحقیق و
توسعه از ارزش افزوده و متوسط نرخ رشد صادرات بخش صنعت ايران با كشورهاي منتخب در 2010-2002
شاخص هزينه واحد كار هر
عنوان

نسبت صادرات به ارزش

واحد محصول يا شاخص

ستانده (درصد)

رقابتپذيري نیروي
كار(درصد)

سهم هزينههاي تحقیق و

متوسط نرخ رشد

توسعه از ارزش

صادرات

افزوده(درصد)

صنعتی(درصد)

2002

2010

2002

2010

2002

2010

2002-2010

مالزی

21/30

33/24

90/37

73/39

1/97

1/33

3/17

چین

73/97

99/33

03/73

….

3/41

2/97

03/39

کره جنوبی

99/32

37/19

77/47

….

3/19

07/13

01/93

ترکیه

73/13

37/19

47/04

47/92

7/33

4/17

1/3

مصر*

33/12

97/33

73/30

70/07

1/74

1/4

4/94

ایران

00/34

04/73

70/47

74/13

1/79

1/71

90/33

هند

71/97

70/12

03/99

70/23

1/37

7/10

02/73

ماخذ :یونیدو WDI ،و  WITSو محاسبات تحقیق حاضر
*آمارهای کشور مصر از سال  7111در سایت یونیدو موجود است.

یکی دیگر از نتایج مهم قابل استخراج از گزارش رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد(-7107
 )7109مربوط به شناسایی مسئلهسازترین عوامل برای انجام کسب و کار از دید مدیران شرکت-
هاست .بر اساس نظرسنجی به عمل آمده از مدیران شرکتها ،مهمترین مشکالت فضای کسب و
کار ایران در سال  7109عبارتند از:
-0بیثباتی سیاسی 71/0(1درصد) -7مقررات ارزی( 04/4درصد)  -9دسترسی به منابع
مالی( 09/3درصد)  -4تورم( 07/3درصد)  -3بوروکراسی ناکارآمد دولتی(  01/9درصد) -3
عرضه ناکافی زیرساختها(  3درصد)  -2فساد ( 3درصد)  -1سایر موارد ( 4/2درصد)-.شامل
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محدودیتهای مقررات بازار کار( 7/3درصد) ،ناکافی بودن نیروی کار ماهر( 7/3درصد) ،ضعف
اخالق کار در نیروی کار ملی( 7/0درصد) ،بی ثباتی دولت( 0/3درصد) ،نرخهای مالیات(0/3
درصد) ،عدم کفایت ظرفیت نوآوری( 0/3درصد) ،مقررات مالیات( 0/9درصد) ،جرم و دزدی(1/1
درصد) فقر سالمتی عمومی( 1/0درصد).
نتایج نظرسنجی فوق نشان میدهد ،مشکالتی مانند بیثباتی سیاسی ،مقررات ارزی و بازار کار،
برای کسب و کار شرکتها مشکل ایجاد میکند و بدنبال آن بر صادرات آنها نیز تاثیر منفی
میگذارد.
جدول  -3مقايسه تطبیقی رتبه شاخصهاي كارايی بازار كار ايران با كشورهاي منتخب جهان در سال 2012
ايران

عنوان

تركیه

چین

مصر

رکن کارایی بازار کار

040

7

74

074

40

047

29

همکاری در روابط کارگر و کارفرما

003

7

03

014

32

071

073

انعطاف پذیری در تعیین دستمزد

094

4

77

93

22

33

39

انعطاف پذیری در استخدام و اخراج و ساعات کار کارکنان

13

7

94

44

47

003

013

هزینه های اخراج کارکنان اضافی (داده آماری)

014

3

011

073

002

097

002

وجود ارتباط بین دستمزد و بهره وری

074

7

9

43

03

007

3

077

00

79

37

41

094

41

اعتماد به مدیریت حرفه ای(عدم دخالت روابط در استخدام
مدیران ارشد)

سنگاپور مالزي

كره
جنوبی

ماخذ:گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 7109-7107

 -2تصريح الگو و داده هاي آماري
در این مطالعه به منظور آزمون فرضیات تحقیق ،فرم عمومی تابع صادرات صنعتی به صورت زیر
نمایش داده میشود:
()3

)X=F(RER , VER , VA ,ULC
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 Xصادرات صنعتی ایران بر حسب میلیون دالر  RER ،نرخ واقعی ارز VER ،نوسانات نرخ
واقعی ارز VA ،ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت سال  0932و  ULCهزینه واحد کار
برای تولید یك واحد محصول میباشد.
دادههای آماری متغیر صادرات صنعتی ایران ،از بانك اطالعاتی بانك مرکزی جمهوری اسالمی
استخراج شده است.
برای محاسبه نرخ واقعی ارز به عنوان متغیر مستقل از رابطه زیر استفاده شده که  eنرخ اسمی ارز،
US
IR
 CPIشاخص قیمت کاالها در خارج (امریکا)  CPI ،شاخص قیمت کاالها در داخل می-

باشد.
CPI US
CPI IR

RER  e .

تمامی داده های آماری از مجموعه اطالعاتی بانك جهانی با عنوان شاخص توسعه جهانی
) (WDIاستخراج شده است .متغیر مستقل دیگر به کار رفته در این مدل هزینه واحد کار برای


تولید یك واحد محصول)  ) ULCمیباشد که نرخ دستمزد پولی (  ) Wاز تقسیم جبران خدمات
مزد و حقوق بگیران به قیمت ثابت  23بر تعداد مزد و حقوق بگیران کارگاههای صنعتی  01نفر
کارکن و بیشتر به دست آمده و بهرهوری

(Y L ) 

از تقسیم ارزش افزوده به قیمت ثابت بر تعداد

مزد و حقوق بگیران به دست آمده است .دادههای مذکور از نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای
صنعتی  01نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران استخراج شده است .به عبارت دیگر ،هزینه واحد
کار در صنایع  01نفر کارکن و بیشتر به عنوان پراکسی هزینه واحد کار در کل بخش صنعت در
نظر گرفته شده است .در ضمن آمارهای ارزش افزوده کل بخش صنعت به قیمت ثابت سال 0923
که ظرفیت صادرات صنعتی را مشخص میکند ،از حسابهای ملی بانك مرکزی جمهوری اسالمی
ایران استخراج شده است.
برای محاسبه نوسانات نرخ واقعی ارز  ،در این تحقیق از مدل گارچ 1نمایی استفاده شده است.
واریانس شرطی مدل گارچ نمایی به صورت زیر محاسبه میشود :
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() 3
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Log ( t2 )   0  1Log ( t21)   2

محاسبه لگاریتمی واریانسهای شرطی باعث میشود تا نیازی به استفاده از مربع جمالت خطا
نباشد و لذا ،مدل از حالت تقارن خارج گردد (نلسون 2.)0330،واریانس شرطی محاسبه شده به
وسیله مدل گارچ نمایی در این مقاله به عنوان جایگزین برای نوسانات نرخ واقعی ارز به کار برده
شده است.
 -3روش اقتصاد سنجی برآورد الگو
روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این پژوهش روش گشتاورهای تعمیم یافته

(3)GMM

میباشد .از منظر تجربی ،دلیل استفاده از روش  GMMدر تحقیق حاضر این است که مقدار
صادرات صنعتی در دوره جاری تابعی از مقدار صادرات در سالهای گذشته است ،یعنی به سهم
سال گذشته صادرات کشور در بازارهای جهانی بستگی دارد .بنابراین ،الگوی مناسب برای تحلیل
صادرات صنعتی ،یك الگوی پویا است GMM .یك مدل پویا میباشد که عالوه بر متغیرهای
اصلی ،متغیرهای با وقفه نیز به منظور تخمین مدل بهتر و واقعیتر ،وارد الگو میشوند.
در صورتی که میانگین ،واریانس و کوواریانس یك متغیر ،مستقل از عامل زمان باشد ،آن متغیر
ایستا یا به عبارت دیگر مانا (پایا) 1میباشد (شیرین بخش و خونساری .)0914،بنابراین بایستی
قبل از تخمین مدل نسبت به ایستایی متغیرها اطمینان حاصل کرد .نتایج ناشی از تخمین آزمون
ریشه واحد یکی از معمولترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص ایستایی متغیرها مورد
استفاده قرار میگیرد .معروفترین آماره برای آزمون فرضیه صفر مبنی بر مانا بودن سری زمانی،
آمارهای به نام  KPSSاست که توسط «کوویت کووسکی ،فیلیپس ،اشمیت و شین» 2معرفی شد که
عبارتست از :نسبت واریانس نمونهای بر واریانس بلندمدت که این واریانس نمونهای به طور
متناسب ،مجموع جزئی سری مقیاس بندی شده است .گفتنی است ،این آزمون از نوع آزمون

LM

میباشد .دراین آزمون ،ناحیه بحرانی سمت راست در نظر گرفته میشود به گونهای که اگر تابع
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آزمون در ناحیه بحرانی سمت راست قرار بگیرد ،فرضیه  H0رد می شود و سری ناماناست و در
غیر این صورت ،مانا است( .محمدی.)0912،
آزمونهای مختلفی برای بررسی ثبات ضرایب تخمینزده شده در رگرسیون ،مطرح شدهاند.
پسران و شین )0332(3به کارگیری آزمونهای  CUSUMو  CUSUMSQبرای تعیین ثبات
پارامترهای کوتاهمدت و همچنین بلندمدت را در مدل تصحیح خطا پیشنهاد کردهاند .البته این
آزمونها اولین بار توسط براون ،دوربین و اوانس )0323(4مطرح شدند .مزیت روشهای
 CUSUMو  CUSUMSQنسبت به سایر روشهای متداول در آزمون ثبات تابع ،آن است که نیاز
به پیشداوری و قضاوت در مورد زمان وقوع تکانه نیست و ماهیت روشهای مذکور به گونهای
است که به دنبال کنترل زمان وقوع تکانه در طول دوره مورد بررسی است .فرضیهی صفر مبنی بر
عدم شکست ساختاری و ثبات ضرایب مدل در طول زمان و فرضیهی مقابل مبتنی بر وجود
شکست ساختاری و بیثباتی ضرایب آزمون میباشد .اگر جمع تجمعی جمالت پسماند از منطقه
بین دو خط بحرانی خارج شود نشانگر عدم ثبات ساختاری معادله است( .صدیقی ،اقتصاد سنجی
رهیافت کاربردی ،ص .)094
سازگاری تخمین زننده  GMMبستگی به معتبر بودن ابزارهای به کار رفته دارد .برای آزمون
این موضوع از آماره پیشنهاد شده توسط آرلونو و باند ،بلندل و باند و آرلونو و بارو 1استفاده می-
کنیم .این آزمون که سارگان 2نام دارد ،اعتبار کل ابزارهای به کار رفته را میسنجد .آماره این
2
آزمون ( )J-statisticکه از توزیع  با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بیش از حد

مشخص ،برخوردار است .فرضیه صفر مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را
آزمون میکند ( تقوی.)0931 ،
 .1برآورد مدل و تجزیه و تحلیل آن
نتایج آزمون  KPSSجهت بررسی مانایی ( عدم وجود ریشه واحد) و نامانایی ( وجود ریشه
واحد) متغیرها در جدول ( )4ارایه شده است .مقدار بحرانی در سطح معناداری یك درصد
1/293است .همان طور که در جدول مشاهده میشود ،تمامی متغیرها در سطح یك درصد مانا
(پایا) هستند.
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جدول  -4نتايج آزمون ريشه واحد  KPSSدر سطح معناداري  1درصد
سري زمانی در سطح

مقدار آماره آزمون بدون روند در سطح  1درصد

نتیجه آزمون

لگاریتم صادرات صنعتی

1/20

مانا

نرخ واقعی ارز

1/43

مانا

نوسانات نرخ واقعی ارز

1/02

مانا

هزینه واحد کار

1/34

مانا

ارزش افزوده بخش صنعت

1/31

مانا

منبع :یافته های پژوهشگر

نتایج انجام آزمون  CUSUMبه کمك نرم افزار  Eviews-6نشانگر این است که جمع تجمعی
جمالت پسماند در زمان ،در سال  0931از خطوط بحرانی خارج شده است و در نتیجه شکست
ساختاری در این مدل مشاهده میشود .بنابراین ،برای برآورد مدل سالهای  0931-0913در نظر
گرفته شده است .همچنین جمع تجمعی جمالت پسماند در زمان ،در سال  0933-0929نیز از
خطوط بحرانی خارج شده است .بنابراین ،برای در نظر گرفتن شرایط ویژه این سالها ،از یك
متغیر مجازی به نام  DUاستفاده شده است.

نمودار  -3نتايج آزمون  CUSUMدر مورد ثبات ضرايب الگو و شكست ساختاري
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در ادامه به بررسی نتایج حاصل از تخمین الگو در حالت لگاریتمی در دوره 0931-0931
میپردازیم .نتایج حاصل از برآورد الگو به روش  GMMدر جدول زیر ارایه شده است.
جدول  -2نتیجه برآورد الگوي صادرات صنعتی ايران به روش  GMMدر دوره 1310-1330
احتمال

آماره

t

انحراف
معیار

متغیر

ضريب

1/111

03/3

1/17

1/42

)LX(-1

لگاریتم صادرات صنعتی با یك وقفه

1/117

9/4

1/10

1/13

)Log(RER

لگاریتم نرخ واقعی ارز

1/1114

-4/7

1/111

-1/19

)Log(VER

لگاریتم نوسانات نرخ واقعی ارز

1/111

-2/11

1/07

-1/30

)Log(ULC

لگاریتم هزینه واحد کار

1/111

21/2

1/112

1/33

)Log(VA

لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت ثابت23

1/111

04/3

1/19

1/32

DU

متغیر مجازی سالهای 0929-0933

1/03

J-statistic

1/34

2

R

منبع :یافته های پژوهشگر

همان طوری که پیشتر مطرح شد ،قبل از تفسیر ضرایب الگوی تخمین زده شده به روش
 ،GMMالزم است آزمون معتبر بودن محدودیت های گشتاوری (آزمون سارگان) انجام شود.مقدار
آماره آزمون ( )J-statisticدر این مدل برابر با  1/03میباشد که بزرگتر از  1/13بوده و در نتیجه،
معتبر بودن محدودیت های گشتاوری را نشان می دهد و نتایج تحقیق جهت تفسیر تأیید می-
شود.قدرت تشریح تعدیل شده الگو  34درصد است ،یعنی حدود  34درصد تغییرات صادرات
صنعتی توسط متغیرهای ملحوظ در الگو تبیین میشود.
در ادامه به تفسیر نتایج برآورد الگوی تحقیق می پردازیم .مقدار ضریب متغیر لگاریتم صادرات
با وقفه مطابق انتظار نظری مثبت و کوچکتر از  0است .ضریب مذکور نشانگر آن است که
صادرات دوره جاری تابعی از مقدار صادرات در سالهای گذشته است ،یعنی به سهم گذشته
صادرات کشور در بازارهای جهانی بستگی دارد و استفاده از الگوی پویا را تأیید میکند.ضریب
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تعدیل الگو برابر  1/39است ،یعنی حدود  0/3سال طول میکشد تا مقدار واقعی صادرات صنعتی
به مقدار مطلوب(تعادلی) خود برسد.
متغیر نرخ واقعی ارز دارای ضریب مثبت و معنیدار  1/13میباشد که نشاندهنده رابطه
مستقیم بین نرخ واقعی ارز و صادرات صنعتی است .یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،به
ازای یك درصد افزایش در نرخ واقعی ارز ،صادرات صنعتی  1/13درصد افزایش خواهد یافت.
این نتیجه در راستای مبانی نظری و تئوریهای مطرح شده میباشد .در واقع ،این ضریب نشان
میدهد هر قدر نرخ واقعی ارز بیشتر شود ،کاالی داخلی برای مصرف کننده خارجی ارزانتر شده
و تقاضا برای کاالهای ایرانی افزایش یافته و در نتیجه صادرات افزایش مییابد .به عبارت دیگر،
افزایش نرخ واقعی ارز به معنای ارتقای توان رقابت بنگاههای داخلی در بازارهای جهانی است .در
اکثر مطالعات داخلی و خارجی نیز چنین رابطهای میان نرخ واقعی ارز و صادرات برقرار است.
متغیر نوسانات نرخ واقعی ارز دارای ضریب  -1/19و معنا دار میباشد که نشان دهنده رابطه
معکوس بین نوسانات نرخ واقعی ارز و صادرات صنعتی است .به این معنا که با فرض ثابت بودن
سایر عوامل ،به ازای یك درصد افزایش در این متغیر ،صادرات صنعتی  1/19درصد کاهش خواهد
یافت .با توجه به ضریب به دست آمده که مطابق انتظار است ،میتوان به نقش منفی نوسانات نرخ
واقعی ارز بر صادرات صنعتی پی برد .نوسانات نرخ واقعی ارز با ایجاد اختالل در پیشبینی درآمد
ریالی حاصل از صادرات و ایجاد اشکال در برنامهریزی بلندمدت به دلیل عدم اعتماد به نرخها،
منجر به کاهش فعالیت صادرکنندگان ریسك گریز شده و کاهش صادرات در کشور را در پی دارد.
متغیرهزینه واحد کار دارای ضریب معنی دار و  -1/30میباشد که نشان دهنده رابطه معکوس
و قوی آن با صادرات صنعتی است .یعنی با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،به ازای یك درصد
کاهش در این متغیر ،صادرات صنعتی  1/30درصد افزایش خواهد یافت .از آنجایی که تغییرات در
هزینه واحد کار از تفاوت در نرخهای رشد دستمزد و بهرهوری نیروی کار حاصل میشود و بهره-
وری کار بیانگر کاهش در مقدار نهاده کاری است که برای تولید یك واحد محصول به کار می-
رود ،لذا افزایش بهرهوری میتواند اثری را که یك افزایش در نرخ دستمزد به هزینه واحد کار
اعمال مینماید را خنثی نماید .در نتیجه ،این فرض که با اتخاذ سیاستهای بهبود بهرهوری انسانی
و افزایش کمتر دستمزدها در مقایسه با افزایش بهرهوری نیروی کار میتوان از طریق کاهش هزینه
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واحد کار و نهایتاً هزینههای تولید ،صادرات کاالهای ساخته شده و صنعتی را افزایش داد ،مورد
تأیید قرار میگیرد .افزایش کمتر دستمزدها نسبت به افزایش شاخص بهره وری نیروی کار به این
دلیل است که افزایش شاخص مذکور تماماً بدلیل افزایش توانمندی و یا تالش بیشتر نیروی کار
نیست و بخشی از آن بدالیل مختلفی مانند پیشرفت فناوری ،سرمایهبر شدن تکنیك تولید ،بهبود
مدیریت و یا رفع موانع تولید میباشد .1هزینه واحد کار عامل اصلی در تعیین قیمت محصوالت
کشورهای در حال توسعه با نیروی کار ارزان و تکنیكهای کاربر به شمار میرود و این خود میزان
رقابتپذیری بینالمللی را آشکار میسازد.
متغیر ارزش افزوده بخش صنعت دارای ضریب مثبت و معنی دار  1/33میباشد که نشان
دهنده رابطه مستقیم آن با صادرات صنعتی است .با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،به ازای یك
درصد افزایش در ارزش افزوده ،صادرات صنعتی  1/33درصد افزایش خواهد یافت .بنابراین رفع
موانع سرمایه گذاری و تولید در بخش صنعت میتواند به افزایش صادرات صنعتی کمك زیادی
کند.

از مقایسه کششهای صادرات نسبت به متغیرهای نرخ واقعی ارز و نوسانات آن ،هزینه واحد
کار هر واحد محصول و ارزش افزوده این نتیجه حاصل می شود که هزینه واحد کار هر واحد
محصول مهمترین متغیر تاثیرگذار بر صادارات صنعتی است .بنابراین اتخاذ سیاستهای بهبود
بهرهوری انسانی و افزایش کمتر دستمزدها در مقایسه با افزایش بهرهوری نیروی کار به افزایش
صادرات صنعتی کمك زیادی مینماید.
نتايج و پیشنهادات
بر اساس نتایج به دست آمده از برآورد الگوی صادرات صنعتی به روش  GMMدر دوره
 ،0931-0931نرخ واقعی ارز تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی ایران دارد و نتیجتا فرضیه
اول تحقیق در این خصوص تایید می شود .همچنین ،نوسانات نرخ واقعی ارز تاثیر منفی و
معناداری بر صادرات صنعتی دارد و فرضیه دوم تحقیق نیز تایید میشود .در بین متغیرهای کنترل،
هزینه واحد کار هر واحد محصول تاثیر منفی و معنادار و ارزش افزوده واقعی بخش صنعت تاثیر
مثبت و معناداری بر صادرات صنعتی دارند .بنابراین ،نتایج بدست آمده مطابق انتظار نظری می-
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باشند .یافته دیگر آن که ،متغیر هزینه واحد کار هر واحد محصول در مقایسه با سایر عوامل،
بیشترین تاثیر را بر صادرات صنعتی دارد.
نتایج مقایسه تطبیقی شاخصهای ارزش صادرات به ارزش ستانده صنعتی  ،هزینه واحد کار
هر واحد محصول(شاخص رقابتپذیری نیروی کار) و سهم هزینه تحقیق و توسعه از ارزش
افزوده ،نشانگر آن است که ایران در جایگاه نامناسبی بین کشورهای در حال توسعه موفق قرار
دارد و توان رقابتپذیری نیروی کار ایران طی سالهای  7101-7113کاهش یافته است که حاکی
از عدم تناسب بین رشد دستمزدها با بهرهوری کار است .نتایج نظرسنجی به عمل آمده از مدیران
شرکتهای ایرانی در سال  ،7109-7107نشانگر آن است که بین  01چالش مهم برای کسب و کار،
بیثباتی سیاسی و مقررات ارزی و بازار کار جزو عوامل مشکلساز هستند و میتوانند بر صادرات
تأثیر منفی بگذارند.
بر اساس یافتههای این مطالعه میتوان به اختصار پیشنهادات زیر را در جهت توسعه صادرات
صنعتی ایران مطرح کرد:
 )0مدیریت صحیح بر نرخ ارز با رویکرد اجتناب از کاهش نرخ واقعی ارز در بلندمدت.
 )7اتخاذ سیاستهای مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ واقعی ارز و استفاده از ابزارهایی
جهت پوشش ریسك ناشی از تغییرات نرخ

ارز.

 )9اتخاذ سیاستهای مناسب جهت کاهش موانع تولید و سرمایهگذاری و همچنین از رفع
تحریمها به منظور افزایش رشد ارزش افزوده بخش صنعت ودر نتیجه افزایش صادرات
صنعتی.
 )4اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری در بنگاهها با تاکید بر گسترش فعالیتهای تحقیق و
توسعه
 )3افزایش کمتر دستمزدها در مقایسه با افزایش بهرهوری نیروی کار به منظور ارتقای توان
رقابتپذیری نیروی کار(کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول).
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