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 اهداف فصلنامه تحلیلی - پژوهشی اقتصاد خاوران
11 اشاعه1و1نشر1یافته1های1علمی،1پژوهشی1و1تحقيقاتی1مرتبط1با1اقتصاد،1حسابداری1و1مدیریت1و1.

تالش1جهت1رفع1نيازهای1علمی1و1تحقيقاتی1استان.1
21 فراهم1نمودن1زمينه1تبادل1افکار1و1اطالعات1بين1مراکز1دانشگاهی1و1تحقيقاتی1استان1در1زمينه1.

مسائل1راهبردی1علم1اقتصاد.
31 دانشجویان،1. کارشناسان،1 مدیران،1 علمی1 دانش1 سطح1 ارتقاء1 جهت1 پژوهشی1 بسترسازی1

صاحبنظران1و1پژوهشگران1استان.
41 ارتقاي1سطح1مطالعات1و1پژوهش1هاي1کاربردی1اقتصادي1در1زمينه1موضوعات1مورد1نياز1استان..

شرايط پذيرش مقاله ها و نحوه ارسال آن
11 در1مقاله1از1آخرین1آمارها1و1اطالعات1که1متناسب1با1عنوان1مقاله1باشد،1استفاده1شود.1.
21 مقاله1در1هيچ11یک1از1کنفرانس1ها،1سمينارها1و1سایر1نشریات1داخلی1و1خارجی1چاپ1یا1ارسال1.

نشده1باشد.
31 تعداد1صفحات1مقاالت151-120صفحه1بيشتر1نباشد..
41 فرمول1ها،1جداول،1نمودارها1عکس1نباشد1همچنين1فرمول1ها1در1نرم1افزار1تایپ1شود..
51 نحوه1ارسال1مقاالت1از1طریق1سایت1فصلنامه1اقتصاد1خاوران1به1نشانی1الکترونيکی1.

www.skeq.ir 1ارسال1گردد.

راهنمای تدوين مقاالت 
11 متن1فارسی1مقاله1قلم1Mitra1فونت1131در1برنامه120071word1تایپ1شود.1معادالت1و1نماد1.

متغيرها1و1زیرنویس1های1انگليسی1با1قلم1Times New Roman1غير1ایتاليک1و1با1فونت1
111و1زیر1نویس1های1انگليسی1با1قلمTimes new Roman1 و1با1فونت1101تایپ1شود.

21 تهيه1چکيده1با1حداکثر11501کلمه1به1زبان1فارسی1و1انگليسی1به1همراه1حداکثر151واژه1کليدی.1.
31 تعيين1طبقه1بندی1JEL1پيش1از1کليد1واژه1فارسی1و1انگليسی..
41 عنوان1ها1و1زیر1نویس1ها1کوتاه1باشند1و1منابع1در1صفحه1مستقل1و1در1انتهای1مقاله1ذکر1شوند..



51 مأخذ1داده1ها1به1طور1دقيق1بيان1گردد1و1در1صورت1نياز1داوران1یک1نسخه1از1آن1به1دفتر1مجله1.
ارسال1گردد.

61 فرمول1ها1و1معادالت1مقاله1به1صورت1پياپی1در1سمت1راست1به1فارسی1شماره1گذاری1شوند.1.
71 ذکر1معادل1انگليسی1واژه1های1تخصصی1مورد1استفاده1در1مقاله1در1پانوشت1همان1صفحه1ارائه1شود..
81 ضرورت1دارد1فایل1جداول1و1نمودارها1بگونه1ای1ارائه1شوند1تا1امکان1اصالحات1جزئی1و1تغيير1.

یادآوری1می1شود1جداول1وسط1چين،1فارسی1و1دارای1عناوین1و1 باشد.1 امکان1پذیر1 اندازه1آن1
مأخذ1باشند.1مقياس1ها1در1باالی1جدول1و1در1سمت1چپ1آن1قيد1شود.1در1صورت1تنوع1مقياس1ها،1
پيشنهاد1می1شود1هریک1از1آنها1در1باالی1ستون1مربوط1ذکر1شود.1عالوه1بر1این،1عنوان1نمودارها1

در1زیر1آنها1قيد1شود1و1واحدها1مشخص1باشند.
91 اعداد1جداول1و1داخل1متن،1فارسی1)قلمB Mitra1 10(1باشد1و1برای1ارقام1اعشاری1از1مميز1.

استفاده1شود.
101 مقاالت1ارسالی1حتمًا1دارای1چکيده1انگليسی1باشد.1.
111 منابع1مقاله1اعم1از1کتاب1یا1مقاله،1به1ترتيب1الفبایی1بر1حسب1نام1خانوادگی1نویسندگان1مطابق1.

با1نمونه1های1ذیل1تنظيم1شود.1

11-1. نمونه کتاب
نویسا،1 پارس1 انتشارات1 تهران:1 و1سياست1ها،1 نظریه1ها1 اقتصاد1کالن1 شاکری،1عباس1)1387(،1

چاپ11.
11-2. نمونه مقاله

طيبی،1سيد1کميل1و1گوگردچيان،1احمد1)1385(،1"بررسی1عوامل1جذب1سرمایه1گذاری1مستقيم1
خارجی1در1صنایع1پتروشيمی1ایران1به1روش1داده1های1تابلویی"،1فصلنامه1پژوهش1های1اقتصادی1

ایران،1سال1هشتم،1شماره1،261صص11811-2031.



11-3. نمونه مجموعه مقاله
بر1 اقتصادی1 نوسانات1 اثرات1 بر1 "نگرشی1 1،)1389( قاسم1 محمد1 رضایی1 و1 ابراهيم1 رضایی،1
درآمدهای1مالياتی:1شواهدی1جهت1بسط1پایه1های1مالياتی1مصرف1-1محور11در1ایران"،1مجموعه1
مقاالت1چهارمين1همایش1سياست1های1مالی1و1مالياتی1ایران،1تهران:1سازمان1امور1مالياتی1کشور.

11-4. نمونه انگلیسی کتاب
Leontief,Wassily(1966), Input Output Economics, New 
York,Oxford University Press.

11-5. نمونه انگلیسی مجموعه مقاله
Diamond, Peter A. (2000) “Administrative Costs and Equilibrium 
Charges with Individual Accounts”, in Administrative Costs and 
Social Security Privatization John Shavened, Chicago:University 
of Chicago Press, Chapter 4. 

11-6. نمونه انگلیسی مقاله در مجله
Aizenman, Joshua, And Yothin Jinjarak (2005), “The Collection 
Efficiency Of The Value Added Tax : Theory and  International 
Evidence”, The Journal of International Trade & Economic 
Development, Vol. 17, No. 3, PP. 391-410. 





بررسی تأثیر تالطم نرخ ارز حقیقی و جريان سرمايه گذاری مستقیم 
خارجی بر صادرات محصوالت مواد غذايی با روش هم جمعی

محسن1اسحاقی1نسب1
کرم1جعفری1پرویزخانلو2

مبينا1افضلی1گروه3
چکیده

می1رود.1 شمار1 به1 کشورها1 اقتصادی1 توسعه1 و1 رشد1 در1 مهم1 استراتژی1 یک1 نفتی1 غير1 صادرات1
صادرات1باعث1افزایش1درآمدهای1ارزی1شده1و1منجر1به1رشد1اقتصادی1می1گردد.1این1تحقيق1تأثير1
سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1بی1ثباتی1نرخ1ارز1بر1صادرات1مواد1غذایی1را1در1طول1دوره1زمانی1
1390-11349مورد1بررسی1قرار1داده1است.1برای1برآورد1بی1ثباتی1نرخ1ارز1از1روش1خودرگرسيون1
تعميم1یافته1تحت1شرایط1ناهمسانی1واریانس1استفاده1شده1است.1مدل1برآورد1شده1بی1ثباتی1نرخ1ارز1
)1EGARCH1)1,1بود.1سپس1واریانس1شرطی1محاسبه1شده1به1عنوان1بی1ثباتی1نرخ1ارز1مورد1استفاده1

قرار1گرفت.1برای1بررسی1تاثير1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1بی1ثباتی1نرخ1ارز1بر1صادرات1مواد1
جوسيليوس1 جوهانسون1-11 همجمعی1 روش1 از1 11349-1390 زمانی1 دوره1 طول1 در1 ایران1 غذایی1
استفاده1شد.1نتایج1به1دست1آمده1نشان1دادند1که1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی،1درجه1باز1بودن1
اقتصاد1و1توليد1ناخالص1داخلی1دنيا،1تأثير1مثبت1بر1صادرات1مواد1غذایی1ایران1دارند.1همچنين1نتایج1

نشان1داد1که1تالطم1نرخ1ارز1در1ایران1باعث1کاهش1صادرات1مواد1غذایی1می1گردد.

کلمات کلیدي
صادرات،1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی،1بی1ثباتی1نرخ1ارز،1درجه1باز1بودن1اقتصاد،1جوهانسون-

EGARCH1،جوسيليوس

eshaghi.trade@gmail.com               ،1.1کارشناسی1ارشد1توسعه1اقتصادی1و1برنامه1ریزی،1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1کرمان
jafari.eco1392@gmail.com                              ،1.2دانشجوی1دکترای1اقتصاد،1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1تهران1جنوب
Nasimafzali14@gmail.com              ،1.3کارشناسی1ارشد1توسعه1اقتصادی1و1برنامه1ریزی،1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1کرمان



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و سوم )پیایی 11(/ بهار 895

1- مقدمه
کننده1رشد1 فعاليت1های1تسریع1 در1بطن1 الملل1و1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی12 بين1 تجارت11
اقتصادی1قرار1گرفته1و1در1افزایش1درجه1خلق1و1توسعه1روابط1تجاری1بين1المللی1نقشی1کليدی1دارد.1
از1لحاظ1تجربی1رابطه1تجارت1و1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1نشانگر1ارتباط1مستقيم1ميان1رشد1
درآمد1و1درجه1بين1المللی1شدن1تجارت1است.1در1واقع1ارتباط1متقابل1و1مکملی1با1همدیگر1دارند.1از1
طرفی1نرخ1ارز1که1یکی1دیگر1از1عوامل1موثر1بر1صادرات1و1واردات1می1باشد،1متأثر1از1سياست1هاي1
اقتصادي1داخلي1و1خارجي1و1تحوالت1اقتصادي1مي1باشد.1بي1ثباتي1نرخ1ارز13و1شدت1نوسانات1آن1و1
تاثير1آن1بر1عملکردهاي1متغيرهاي1اقتصاد1کالن1و1به1ویژه1تجارت1خارجي1یک1کشور1کانون1توجه1
محققان1در1سال1هاي1اخير1بوده1است.1از1طرفی1صادرات1غير1نفتی1به1عنوان1یک1استراتژی1رشد1و1
توسعه1اقتصادی1در1بسياری1از1کشورها1مطرح1می1باشد.1صادرات1کاالها1و1خدمات1باعث1افزایش1
درآمدهای1ارزی1و1نيز1اشتغال1می1گردد.1پس1از1فروپاشي1نظام1برتون-وودز1و1ظهور1نظام1ارز1شناور1
در1سطح1بين1المللي1نرخ1ارز1اسمي1و1واقعي1با1بي1ثباتي1شدید1مواجه1بوده1است.1از1همان1زمان،1اثر1
بي1ثباتي1هاي1نرخ1ارز1بر1تجارت1بين1المل1مورد1توجه1طرفداران1دو1سيستم1نرخ1ارز1ثابت1و1شناور1
قابل1 غير1 نوسانات1 با1 همراه1 ریسک1 به1صورت1 ارز1 نرخ1 بي1ثباتي1 آن1 بر1 است.1عالوه1 گرفته1 قرار1
پيش1بيني1در1نرخ1ارز1تعریف1مي1شود،1از1این1رو1مي1تواند1متغيرهاي1کالن1اقتصادي1نظير1صادرات،1
نرخ1بهره،1درجه1باز1بودن1و...1را1تحت1تأثير1قرار1دهد1)1استانسيک،1،2006بليني11،2،2008تاواالس13
و1همکاران،12010و1چيت14و1همکاران،20101(.1بنابراین1صادرات1غير1نفتی1از1جمله1صادرات1مواد1
غذایی1ایران1نيز1تحت1تاثير1متغيرهای1اقتصادی1از1جمله1نرخ1ارز1و1بی1ثباتی1آن1و1دیگر1متغيرها1از1
جمله1توليد1ناخالص1داخلی،1توليد1ناخالص1خارجيان،1درجه1باز1بودن1اقتصاد1و1غيره1قرار1دارد.1لذا1این1
تحقيق1به1دنبال1بررسی1تاثير1بی1ثباتی1نرخ1ارز1حقيقی1و1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1بر1صادرات1
با1رهيافت1همجمعی1جوهانسون-جوسيليوس1در1طول1دوره1زمانی13491- ایران1 مواد1غذایی1در1
11390می1باشد.1بنابراین1اهدافی1که1این1تحقيق1دنبال1می1کند1عبارتند1از:1بررسی1تأثير1بی1ثباتی1نرخ1

ارز1و1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1بر1صادرات1مواد1غذایی1در1اقتصاد1ایران.

1. Trade
2. Foreign Direct Investment (FDI)
3. Exchange rate volatility
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2- مبانی نظری
 2-1- بي ثباتي نرخ ارز1

اگر1 1نتوان1تعيين1کرد.1 1احتمال1وقوع1حوادث1آتی1را 1آن، 1که1در 1دارد نااطمينانی1به1وضعيتی1اشاره
تغييرات1آتی1در1متغيرهای1اقتصادی1از1مجموع1تغييرات1پيش1بينی1شده1و1پيش1بينی1نشده1متغير1به1
دست1آید،1آنگاه1نااطمينانی1متغير1اقتصادی1شامل1تغييرات1غير1قابل1پيش1بينی1آن1متغير1خواهد1بود.1از1
آنجا1که1در1تعيين1نرخ1ارز1متغيرهای1انتظاری1مانند1قيمت1نفت،1نرخ1ارز1انتظاری1و1نرخ1بهره1انتظاری1
نقش1تعيين1کننده1ای1دارد،1پيش1بينی1نرخ1ارز1بدون1در1نظرگرفتن1نااطمينانی1ها1نمی1تواند1از1دقت1

کافی1بهره1مند1باشد.1
پس1از1فروپاشی1نظام1ارزی1برتون1-11وودز1)سيستم1نرخ1ارز1تثبيت1شده(،1و1ظهور1نظام1ارز1شناور1
در1دنيا1از1اواسط1سال1،19731نرخ1ارز1اسمی1و1نرخ1ارز1واقعی1با1بی1ثباتی1شدید1مواجه1بوده1است.1
بيني1در1نرخ1واقعي1ارز1 بي1ثباتي1نرخ1واقعي1ارز1به1صورت1ریسک1همراه1با1نوسانات1غير1قابل1پيش1
1سطح1بين1الملل1طي1ساليان1 ارزي1در نظام1هاي1 1.)1389 همکاران،1 و1 )کازروني1 تعریف1مي1شود1
تأثير1خود1 1تحت1 1را بوده1و1ساختار1اقتصادي1کشورها به1رو1 1فراز1و1نشيب1هاي1زیادي1رو1 متمادي1با
قرار1داده1است.1نظام1هاي1ارزي1مختلف1چگونگي1تعيين1نرخ1ارز1ر1ا1در1اقتصاد1نشان1مي1دهد.1نرخ1ارز1
در1طول1ساليان1متمادي1خصوصا1بعد1از1فروپاشي1سيستم1نرخ1ارز1ثابت1)نظام1برتن1وودز(11نوسانات1
بسياري1داشت.1از1همان1زمان،1اثر1بي1ثباتي1هاي1نرخ1ارز1بر1تجارت1بين1الملل1کانون1توجه1طرفداران1

دو1سيستم1نرخ1ارز1ثابت1و1شناور1بوده1است.1

2-2- روش های محاسبه بی ثباتی نرخ ارز
برای1محاسبه1نااطمينانی،1روش1های1متفاوتی1وجود1دارد.1الف(1محاسبه1فاصله1متغير1از1ميانگين،1ب(1
تغييرات1انتظار1پيش1بينی1کنندگان1)شامل1اقتصاددانان،1مشاوران1و1جز1این1ها(1از1متغير1در1طول1زمان1
است.1ج(1برآورد1نااطمينانی1بر1اساس1روش1های1اقتصادسنجی1است.1در1روش1اقتصاد1سنجی1محاسبه1
بی1ثباتی1نرخ1ارز،1پس1از1برآورد1مدل،1پيش1بينی1خود1متغير1شکل1می1گيرد.1انحراف1معيار1خطای1پيش1
بينی1در1مدل1برآوردی،1نااطمينانی1متغير1را1نشان1می1دهد.1در1این1حالت،1واریانس1مدل1بر1آوردی1را1

1. Exchange Rate Volatility
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مقدار1ثابت1در1نظر1می1گيرند.1ولی1این1امکان1وجود1دارد1که1واریانس1در1طول1زمان1تغييرکند،1در1چنين1
شرایطی1واریانس1شرطی1خطای1پيش1بينی1به1عنوان1معياری1برای1محاسبه1نااطمينانی1در1نظر1گرفته1
1GARCH11و1شکل1گسترش1یافته1ی1آن1یعنیARCH1می1شود.1در1این1شرایط،1مدل1های1عمومی
ارجحيت1دارد1که1نااطمينانی1متغير1به11وسيله1واریانس1شرطی1جمله1خطای1مدل1برآوردی1در1طول1

زمان1تغيير1می1کند،1به1دست1می1آید.1

2-3- صادرات
امروزه1تجارت1جهاني1)صادرات1و1واردات(1به1دليل1افزایش1درجه1پيوستگي1کشورها1در1مجموعه1ي1
اقتصاد1جهاني،1از11اهميت1خاصي1برخوردار1مي1باشد.1در1حال1حاضر1هر1کشوري1براي1حفظ1تجارت1
سالم1و1به1دور1از1انحراف1با1چالش1هاي11گسترده1اي1مواجه1مي1باشد1و1از1طرف1دیگر1مسئله1پيوستگي1
اقتصادي،1سياستگذاران1اقتصادي1را1مجبور1به1شناسایي1جریان1هاي1تجاري1و1عوامل1اثرگذار1بر1آن1
در1کشورهاي1مختلف1کرده1است1)بهمني1اسکویي1و1کارا،20051(11.1به1طور1کلی1توسعه1صادرات1
غير1نفتی1به1عنوان1یک1استراتژی1رشد1و1توسعه1اقتصادی1در1بسياری1از1کشورها1مطرح1می1باشد.1
صادرات1کاالها1و1خدمات1باعث1افزایش1درآمد1ارزی1و1نيز1اشتغال1می1گردد.1بنابراین1توسعه1صادرات1
غير1نفتی1یک1ضرورت1به1شمار1می1رود.1تاکنون1اقتصاددانان،1تعدادي1از1متغيرهاي1موثر1بر1جریان1
تجاري1را1معرفي1کرده1اند1از1جمله؛1سطوح1قيمت1ها،1نرخ1مبادله،1سطوح1درآمدي،1موافقت1نامه1هاي1

تجاري1و1موانع1تجاري1)الجيري،20041(2.

2-4- عوامل موثر بر صادرات 
2-4-1- نرخ ارز

با1تنزل1ارزش1پول1رایج1کشور،1قيمت1کاالهاي1خارجي1نسبت1به1کاالهاي1داخلي،1گران1تر1مي1شود1و1
رقابت1بين1المللي1بهبود1مي1یابد.1نتيجه1ی1نهایي1مي1تواند1بهبود1فعاليت1هاي1اقتصادي1باشد.1به1بيان1دیگر،1
در1اثر1کاهش1ارزش1پول1داخلي،1مخارج1از1کاالهاي1خارجي1به1کاالهاي1داخلي1تغيير1جهت1مي1دهند.1البته،1
توفيق1تنزل1ارزش1پول1در1تحریک1توازن1بازرگاني1خارجي1تا1حد1قابل1توجهي1به1جا1به1جایي1تقاضا1

1. Bahmani-Oskooe  and Kara
2. Algieri
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در1سمت1و1سوي1مناسب1و1ظرفيت1اقتصاد1در1تأمين1تقاضاي1اضافي1از1طریق1عرضه1بيشتر1کاالها،1
وابسته1است1)مندوزا19921،1(.

از1دیدگاه1اقتصاددانان1سنتي،1تأثير1تنزل1ارزش1پول1بر1اقتصاد،1به1صورت1انبساطي1است.1در1حالي1که1
ساختارگرایان1جدید،1بر1اثر1انقباضي1تنزل1ارزش1پول1بر1اقتصاد1تأکيد1مي1ورزند1)ميدا19511،2(.1شاهد1
بارز1این1مسأله1اقتصادهایي1است1که1شرط1مارشا1ل1-1لرنر1در1آنها1نقض1مي1شود1و1کاهش1ارزش1پول1
به1کاهش1توليد1مي1انجامد1)گيلفاسون1و1رادتزیکي19911،3(.1با1کاهش1ارزش1پول،1قيمت1کاالهاي1
در1 افزایش1مي1گذارد.1 وارداتي1رو1به1 1قيمت1کاالهاي1 1ولي1از1سوي1دیگر، صادراتي1سقوط1مي1کند،
شرایطي1که1بازرگاني1خارجي1در1توازن1و1رابطه1مبادله1بدون1تغيير1است،1تغييرات1قيمتي1همدیگر1را1
خنثي1مي1کنند1)درنبوش،19761(،1ولي1وقتي1واردات1بر1صادرات1فزوني1یابد،1نتيجه1نهایي1با1کاهش1

درآمد1واقعي1کشور1همراه1مي1شود1)کاليونکو1و1همکاران20081،4(.1
در1کشورهاي1صادرکننده1نفت1که1تقاضاي1کل1نسبت1به1کاهش1ارزش1پول1داراي1واکنش1ضعيف1
است1و1اقالم1صادراتي1با1دالر1قيمت1گذاري1مي1شوند،1کاهش1ارزش1پول1مي1تواند1به1موقعيت1انقباضي1
منتهي1شود1)کاندیل1و1ميرزایي20081،5(.1کاهش1ارزش1پول،1کسب1سودهاي1باد1آورده1در1مبادالت1
بين1الملل1را1نيز1ممکن1مي1سازد.1در1این1اقتصادها1اگر1افزایش1دستمزد1هاي1اسمي1نسبت1به1افزایش1
قيمت1ها،1با1تأخير1صورت1گيرد1و1ميل1نهایي1به1پس1انداز1حاصل1از1سود1بيشتر1از1ميل1نهایي1به1پس1
انداز1حاصل1از1دستمزد1ها1باشد،1در1این1صورت1پس1انداز1ملي1فزایش1یافته1و1کاهش1توليد1واقعي1را1
به1همراه1خواهد1داشت1)باربونه1و1باتيز19871،6(.1تنزل1انتظاري1ارزش1پول1که1سلب1اعتماد1سرمایه1
گذاران1خارجي1و1داخلي1را1به11دنبال1داشته1نيز1مي1تواند1به1کاهش1توليد1منتهي1گردد1)کامين1و1رگرز1،7

12000و1برونمنت1و1پاساگوالري20031،8(.1
1مقوله1عرضه1کاالها،1بحث1اثرات1کاهش1ارزش1پول1بر1عملکرد1اقتصاد1را1پيچيده1تر1مي1کند.1در1

1. Mendoza
2. Meade
3. Gylfason  and Radetzki
4. Kalyoncu  et al
5. Kandil  and Mirzaie
6. Barbone  and  Batiz
7.  Kamin  and Rogers
8. Berument  and Pasaogullari
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اقتصادهاي1نيمه1صنعتي،11نظير1اکثر1کشورهاي1خاورميانه1که1واحدهاي1توليدي1شدیدا1به1نهاده1هاي1
1هزینه1بنگاه1ها1 قابل1دسترس1نمي1باشند، در1داخل1کشور1 1به1سهولت1 نهاده1ها وارداتي1وابسته1اند1و1
کاالهاي1تجاري1داخلي1به1شدت1 قيمت1هاي1نازل1 مي1یابد1و1 به1دنبال1کاهش1ارزش1پول1افزایش1
تقاضا1 1به1تغييرات1منحني1هاي1عرضه1و1 نهایي1را اثر1 افزایش1مي1یابند.1گيلفاسن1و1اشميد11)1983(1
وابسته1مي1دانند1که1این1مسأله1در1اثر1کاهش1ارزش1پول1به1وقوع1مي1پيوندد.1در1اثر1تنزل1ارزش1پول1
1افزوده1 1نيز توليد 1شدت1هزینه1هاي1 بر 1ولي1 1یافته 1خالص1صادرات1بهبود 1ارز(، نرخ داخلي1)افزایش1
مي1شود.1به1طور1مشابه،1با1بهبود1ارزش1پول1داخلي1)کاهش1نرخ1ارز(1از1خالص1صادرات1کاسته1شده1و1
هزینه1هاي1توليد1سقوط1مي1کنند.1از1بررسي1ترکيب1ناشي1از1دو1کانال1عرضه1و1تقاضا1است1که1مي1توان1
نتيجه1نوسانات1نرخ1ارز1را1بر1اقتصاد1کشور1مشخص1نمود.1تجربيات1بحران1هاي1حاصل1از1شوك1هاي1
غيرقابل1پيش1بيني1نوسانات1نرخ1ارز،1اهميت1پيش1بيني1هاي1واحدهاي1اقتصادي1از1این1گونه1شوك1ها1
را1در1طراحي1سياست1هاي1نرخ1ارز1مناسب،1حائز1اهميت1نموده1است.1از1این1رو1است1که1در1بررسي1هاي1

نظري1به1دو1شوك1قابل1پيش1بيني1و1غيرقابل1پيش1بيني1در1تحقيقات1اخير1توجه1ویژه1شده1است.

2-4-2- تالطم نرخ ارز
تالطم1نرخ1ارز1یکي1از1محدویت1هاي1اصلي1در1سر1راه1تجارت1مي1باشد.1تالطم1نرخ1ارز1در1اصل1
ناشي1از1شوك1هاي1مختلف1اقتصادي1)سياست1داخلي(1است،1که1بر1نرخ1ارز1و1سطح1قيمت1هاي1
داخلي1اثر1مي1گذارد1و1به1این1ترتيب1نرخ11ارز1واقعي1را1بي1ثبات1مي1کند1)درودیان19991،2(.1آغاز1
ارز1 نرخ1 در1خصوص1 را1 نااطميناني1 و1 بي1ثباتي1 در1سال119731یک1 انعطاف1پذیر1 ارز1 نرخ1 سيستم1
ایجاد1کرد.1این1امر1به1عنوان1یکي1از1مسائل1و1موضوعات1موثر1بر1جریان1تجاري1کشورها1در1بين1
پژوهشگران1و1سياستگذاران1اقتصادي1مطرح1گردید.1در1مورد1جهت1و1چگونگي1تاثير1بي1ثباتي1نرخ1
ارز1بر1تجارت1خارجي1به1ویژه1صادرات1اتفاق1نظر1وجود1ندارد.1مدل1هاي1نظري1تعادل1جزئي1نشان1
مي1دهند1که1بي1ثباتي1نرخ1ارز11بر1تجارت1تاثير1منفي1دارد،1به1ویژه1مواقعي1که1مقابله1با1تجارت1غير1
ممکن1و1یا1هزینه1بر1است.1این1امر1براي1بنگاه1هاي1ریسک1گریزي1که1مجبور1هستند1در1مورد1تجارت1

1. Gylfason and Schmid
2. Doroodian
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به1هنگام1نا1اطميناني1نرخ1ارز1تصميم1بگيرند،1بيشتر1صدق1مي1کند11)کالرك19731،1(.11بي1ثباتي1در1
نرخ1واقعي1ارز1باعث1افزایش1ریسک1و1نااطميناني،1کاهش1سرمایه1گذاري،1کوتاه1تر1شدن11افق1سرمایه1
گذاري،1بي1ثباتي1بازارهاي1مالي،1کاهش1حجم1تجارت1خارجي،1تخصيص1منابع1به1فعاليت1هاي1غير1
توليدي،1کاهش1ارزش1افزوده1بخش1صنعت،1نرخ1رشد1توليدي1و1اقتصادي1مي1گردد1)ایزدي،13901(.11
با1مراجعه1به1بسياري1از1کارهاي1تجربي1انجام1شده1به1نتایج1متناقض1مي1توان1رسيد.1در1برخي1از1آن1ها،1
بي1ثباتي1نرخ1ارز1بر1حجم1تجارت،1اثر1معني1داري1نداشته1است.1در1بعضي1از1موارد،1این1اثر1معني1دار1

ولي1مثبت1بوده1است.1
1الزاما1به1این1معني1 کوته1)1994(،1معتقد1است1که1فرض1ریسک1گریزي1دست1اندرکاران1تجارت،
نيست1که1یک1افزایش1در1ریسک1به1کاهش1تجارت1منجر1شود،1بلکه1رفتار1آن1ها1به1توابع1مطلوبيت1
1)1976( 1بارون12 1و مدل1هاي1سنتي1کالرك1)1973( که1در1 وي1معتقد1است1 1بستگي1دارد.1 بنگاه1ها
ارتباط1منفي1بين1ریسک1نرخ1ارز1و1صادرات1به1دليل1وجود1فرض1ریسک1گریزي1عوامل1توليد1و1تجارت1
تصميمات1 1بر1 1ریسک1نرخ1ارز 1باشند، 1ریسک1پذیر اقتصادي1ریسک1خنثي1یا 1عوامل1 اگر مي1باشد.1
بنگاه1اثر1منفي1ندارد.1گراوو13)1993(1معتقد1است1که1افزایش1در1ریسک1دو1اثر1درآمدي1و1جانشيني1
دارد1که1در1جهت1متفاوت1عمل1مي1کنند.1با1افزایش1ریسک،1اثر1جانشيني1باعث1جانشين1شدن1سایر1
فعاليت1هاي1کم1ریسک1به1جاي1فعاليت1هاي1پر1ریسک1مي1شود1که1این1امر1کاهش1مطلوبيت1انتظاري1
حاصل1از1فعاليت1در1تجارت1محسوب1مي1شود.1)ري20061،41(1از1سوي1دیگر،1بنگاه1ها1براي1جبران1
این1کاهش1درآمد،1فعاليت1خود1را1افزایش1خواهند1داد.1نتيجه1ي1دو1اثر1درآمدي1و1جانشيني1به1شکل1
توابع1مطلوبيت1آن1ها1بستگي1دارد.1از1طرفي1افزایش1بي1ثباتي1نرخ1ارز1مي1تواند1فرصت1سودآوري11
براي1بنگاه1ها1ایجاد1کند،1به1شرط1آن1که،1آن1ها1بتوانند1با1ایجاد1محدودیت1هایي1خود1را1از1آثار1منفي1

محافظت1کنند1و1یا11آنکه1توانایي1تعدیل1حجم1تجارت1را1با1تغيير1نرخ1ارز1داشته1باشند.1
فرانک15)1991(1و1سرکو1و1وانهول6)1992(1توضيح1مي1دهند1که1افزایش1در1نااطميناني1نرخ1ارز1

1. Clark
2. Barbone
3. Grawe
4. Rey
5. Franke
6. Sercu and Vanhulle
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مي1تواند1ارزش1بنگاه1هاي1صادراتي1را1افزایش1و1بنابراین1فعاليت1هاي1صادراتي1را1ارتقاء1دهد.1دي1
گرو11)1994(1نشان1مي1دهد1که1افزایش1در1بي1ثباتي1نرخ1ارز1مي1تواند1توليد1و1بنابراین1حجم1تجارت1
را1افزایش1دهد،1به1شرط1این1که1بنگاه1ها1بتوانند1توليد1خود1را1در1واکنش1به1تغييرات1قيمت1تعدیل1
کند.1برول1و1فکورت12)1999(1بيان1مي1دارد1که1یک1بنگاه1بين1المللي1با1داشتن1بازار11داخلي1گسترده1
مي1تواند1به1وسيله1تخصيص1مجدد1توليداتش1در1بين1بازار1داخلي1و1بازارهاي1خارجي1از1تغييرات1نرخ1
ارز،1سود1به1دست1آورد.1بنابراین،1بي1ثباتي1)نااطميناني(1باال1مي1تواند1سود1بالقوه1تجارت1بين1المللي1

را1افزایش1دهد.

2-4-3- سرمايه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه1گذاري1مستقيم1خارجي1به1صورت1مستقيم1و1غيرمستقيم1مي1تواند1بر1صادرات1کشور1ميزبان1
موثر1باشد.1در1فرآوري1و1صادرات1مواد1خام،1بنگاه1هاي1خارجي1ممکن1است1به1خاطر1مهارت1هاي1
بازاریابي،1تماس1هاي1وسيع1تر1با1بنگاه1هاي1خارجي1و1فن1آوري1باالتر1نسبت1به1بنگاه1هاي1داخلي،1از1
پتانسيل1بيشتري1برخوردار1باشند.1همچنين،1بنگاه1ها1در1کشورهاي1در1حال1توسعه1به1دنبال1آن1هستند1
که1صادرات1شان1را1به1بازارهاي1جهاني1گسترش1دهند.1البته1قرار1گرفتن1در1شبکه1هاي1پخش1جهاني1
و1حفظ1و1نگهداري1بازار1با1تغييرات1سریع1در1سليقه1مشتریان1و1استانداردهاي1ایمني1و1شکل1جدید1
توليد1بسيار1مهم1بوده1که1به1مهارت1هایي1نظير1طراحي،1بسته1بندي،1توزیع1و1خدمات1پس1از1فروش1
نياز1دارد.1نبود1چنين1مهارت1هایي،1از1موانع1مهم1ورود1به1بازارهاي1جهاني1براي1صادرات1کشورهاي1در1
حال1توسعه1است.1شرکت1هاي1چند1مليتي1ممکن1است1با1انتقال1این1فن1آوري1به1صادرات1کشورهاي1
در1حال1توسعه1برای1ورود1به1بازارهای1جهانی1کمک1نماید1)زانگ1و1سانگ،20001(.1عالوه1بر1این1
بنگاه1های1خارجي1مي1توانند1به1راه1هاي1مختلفي1بر1ساختارهاي1صادراتي1کشور1ميزبان1موثر1باشند.1
1همچنين1 چندمليتي1و شرکت1هاي1 صادراتي1 مشاهده1فعاليت1 با1 است1 ممکن1 داخلي1 بنگاه1هاي1
براي1 این1شرکت1ها1 که1 مالي1 و1خدمات1 ارتباطات1 نقل،1 و1 مانند1حمل1 از1زیرساخت1هایي1 استفاده1
فعاليت1صادراتی1تدارك1دیده1اند،1صادرات1خود1را1گسترش1بدهند1)حداد1و1هریسون،19931(.11هلپمن1
)1984(،1بر1این1دیدگاه1تاکيد1دارد1که1بر1اساس1این1که1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1به1صورت1

1. De Grauwe
2. Broll and  Eckwert
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عمودی،1یا1افقی1صورت1می1گيرد،1می1تواند1بر1تجارت1موثر1باشد.1این1دیدگاه1بيانگر1این1می1باشد1که1
با1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1عمودی1بخش1های1مختلف1توليد1از1هم1جدا1می1شوند1و1هر1بخش1
متناسب1با1عوامل1مختلف1توليد1مستقر1می1شود.1به1طوری1که1هر1بخش1در1کشوری1که1عامل1توليد1
مورد1نياز1در1آن1فراوان1است،1ایجاد1می1شود.1همچنين،1هر1یک1از1کارخانه1ها1محصوالت1خود1را1به1
عنوان1کاالی1واسطه1ای1به1کارخانه1دیگر1صادر1می1کند.1بنابراین،1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1
عمودی1اثر1مثبت1بر1تجارت1دارد.1اما1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1افقی،1ارتباط1منفی1بين1سرمایه1

گذاری1مستقيم1خارجی1و1تجارت1وجود1دارد.

3- سابقه تحقیق
1راسخي1و1همکاران1)1391(1در1مطالعه1اي1با1عنوان،1اثر1نامتقارن1نرخ1ارز1و1نوسان1آن1بر1صادرات1
غير1نفتي1ایران،1به1آزمون1فرضيه1اثر1نامتقارن1نرخ1ارز1واقعي1و1ریسک1)نوسانات(1آن1بر1صادرات1
غير1نفتي1ایران1پرداختند.1منظور1از1اثر1نامتقارن،1اثرگذاري1متفاوت1نرخ1ارز1و1نوسان1آن1در1طول1
دوره1هاي1ترقي1و1افت1بر1صادرات1مي1باشد.1براي1آزمون1این1فرضيه،1ابتدا1با1استفاده1از1یک1الگوي1
گارچ1نمایيEGARCH(1(1نوسانات1نرخ1ارز1واقعي1را1اندازه1گيري1کردند1و1سپس،1معادله1صادرات1
غير1نفتي1را1با1لحاظ1نمودن1این1نوسانات1براي1دوره1زماني13381-11386برآورد1نمودند.1نتایج1برآورد1
آنها1نشان1داد1که1نرخ1ارز1واقعي1بر1صادرات1غير1نفتي1ایران1در1طول1این1دوره1مثبت1و1نامتقارن1
بوده1است.1همچنين،1اثر1نوسانات1نرخ1ارز1واقعي1بر1صادرات1غير1نفتي1ایران1منفي1و1نامتقارن1بوده1
است.1بر1اساس1نتایج1این1تحقيق،1سياست1گذاران1اقتصادي1بایستي1در1زمان1افت1نرخ1ارز،1متفاوت1
از1زماني1که1نرخ1ارز1ترقي1مي1یابد،1رفتار1کنند1تا1بتوانند1اثرات1منفي1ناشي1از1نوسانات1نرخ1ارز1را1به1

حداقل1برسانند.
اصغرپور1و1همکاران1)1391(1در1تحقيقي1با1عنوان،1بررسي1اثر1بي1ثباتي1نرخ1ارز1بر1صادرات1بخش1
کشاورزي1ایران،11به1بررسي1تاثير1بي1ثباتي1نرخ1ارز1حقيقي1بر1صادرات1بخش1کشاورزي1در1ایران1طي1
دوره1ي1زماني19741-12007پرداخته1اند.1براي1این1منظور1ابتدا1شاخص1بي1ثباتي1نرخ1ارز1حقيقي1را1با1
استفاده1از1مدل1EGARCH)0,1(1برآورد1کردند1و1سپس11تاثير1این1شاخص1به1همراه1دیگر1متغييرهاي1
موثر1بر1صادرات1بخش1کشاورزي1را1مورد1ارزیابي1قرار1دادند.1نتایج1آزمون1هم1انباشتگي1سيکنن-لوتکيپول1
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انباشتگي1بين1متغيرهاي1مدل1داشته1و1از1این1رو1رابطه1ي1 داللت1بر1وجود1حداقل1یک1بردار1هم1
1)FMOLS(1بلند1مدت1بين1متغيرهاي1مدل1را1با1استفاده1از1روش1حداقل1مربعات1کامال1اصالح1شده
برآورد1کردند.1نتایج1یافته1هاي1آنها1نشان1داد1که1متغيرهاي1واردات1محصوالت1کشاورزي1و1درجه1ي1
باز1بودن1تجاري1تاثير1مثبت1و1معني1دار1بر1صادرات1بخش1کشاورزي1دارد1و1اثر1متغيرهاي1رابطه1ي1

مبادله1و1بي1ثباتي1نرخ1ارز1حقيقي1بر1صادرات1بخش1کشاورزي1منفي1و1معني1دار1بوده1است.1
ارز1بر1صادرات1 بلند1مدت1نرخ1 اثر1کوتاه1مدت1و1 با1عنوان،1 آلبرتو1و1فریسرا11)2013(1در1تحقيق1
و1 انباشتگي1 هم1 روش1 با1 دوره1ي12011-19801 فصلي1 داده1هاي1 از1 استفاده1 با1 برزیل،1 کشاورزي1
تصحيح1خطاي1برداري1پرداختند.1نتایج1نشان1دادند1که1صادرات1بخش1کشاورزي1برزیل1نسبت1به1
نرخ1ارز1و1درآمد1جهاني1نسبتا1بي1کشش1هست،1به1عبارتي1نرخ1ارز1و1درآمد1جهاني1تاثير1مثبت1بر1

صادرات1بخش1کشاورزي1برزیل1دارد.
صادرات1 بر1 ارز1 واقعي1 نرخ1 بي1ثباتي1 اثر1 عنوان،1 تحت1 مقاله1اي1 در1 1،)2010( همکارن12 و1 چيت1
کشورهاي1شرق1آسيا،1با1استفاده1از1پانل1پویا1و1مدل1هاي1GARCH1طي1دوره1ي1زماني11983-20081
به1این1نتيجه1رسيدند1که1بي1ثباتي1نرخ1واقعي1ارز1تأثير1منفي1بر1صادرات1کشورهاي1آسياي1شرقي1

داشته1است.
بر1 ارز1 واقعي1 نرخ1 بي1ثباتي1 تأثير1 بررسي1 به1 پویا1 پانل1 از1 استفاده1 با1 1،)2010( همکاران13 و1 هال1
صادارت1کشورهاي1در1حال1توسعه1و1صنعتي1طي1دوره20051-11980پرداختند1و1نتایج1مطالعه1ي1
آنها1حاکي1از1آن1است1که1بي1ثباتي1نرخ1واقعي1ارز1براي1اقتصادهاي1نوظهور1تأثير1منفي1بر1تجارت1

را1نشان1نداده1است.

4- روش تحقیق
4-1- روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس

هم1انباشتگی1 بردار1 یک1 از1 بيش1 است1 ممکن1 زمانی،1 متغير1سری1 چند1 تحليل1 در1 کلی1 طور1 به1
بلندمدت1وجود1داشته1باشد.1جوهانسون1و1جوسيليوس1با1فرموله1کردن1روشی1برای1هم1انباشتگی14

1. Alberto and Ferreira
2. Chit
3. Hall et al
4. Cointegration



17 بررسی تأثیر تالطم نرخ ارز حقیقی و جریان سرمایه گذاری مستقیم  خارجی ...

برداری1که1در1آن1تعيين1بردار1هم1انباشتگی1از11طریق1حداکثر1راستنمایی1صورت1می1گيرد،1توانستند1
نقایص1روش1انگل-گرنجر1را1برطرف1نمایند.1اساس1کار1آن1ها1را1یک1مدل1خودرگرسيون1برداری11

)VAR(1به1صورت1رابطه1)1(1تشکيل1می1دهد.

رابطه )1(

  مقاله آقاي اسحاقي:

  دهد.) تشكيل مي1به صورت رابطه ( (VAR)1ها را يك مدل خودرگرسيون بردارياساس كار آن
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + … + ApYt-p + εt     (1) رابطه 

  
  گردد:) نوشته مي2، به صورت رابطه ((VECM)2) يك مدل تصحيح خطاي برداري1بر اساس رابطه (

Yt = π1∆Yt-1 + π2∆Yt-2 + … + πp-1∆Yt-p-1 + π∆Yt-p + εt   (2) رابطه 
  كه در آن 

π = - (I – A1 – A2 - … - Ap)       (3) رابطه 
  شود:آزمون مي Trace(λ(اين فرضيه با آماره آزمون اثر 
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EGARCHنمايي يا  GARCHمدل   -2-

) پيشنهاد گرديد. اين مدل روش ديگري براي فرمول بندي 1991( 3نمايي توسط نلسون GARCHيا  EGRCHمدل 
  باشد كه عبارت است از:كردن واريانس شرطي مي
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 باشد:ي زير مي، به صورت رابطهEGARCH(1،1)نتايج برآورد مدل 
                 

  �����2 � 0.7859 � 4.095 � ���1
����12

� � 	0.6858 ���1
����12

� 0.4849������12    

 
   Z 2,37 -1,07 -5,65 0,34آماره 

  اصالح: عبارات زير دو بار در متن كپي شده است و يكي بايد حذف شود.
  Trace(λ( -1-4در قسمت 
   |ε��1|و  	EGARCH :δ�2نمايي يا  GARCHمدل   -2-4در قسمت 

  
  مقاله خانم مختاري:

                                                            
١ Vector Auto-Regressive 
٢ Vector Error Correction Model
٣ Nelson 

نوشته1 رابطه1)2(1 به1صورت1 1،)VECM( برداری12 رابطه1)1(1یک1مدل1تصحيح1خطای1 بر1اساس1
می1گردد:

رابطه )2(   

  مقاله آقاي اسحاقي:

  دهد.) تشكيل مي1به صورت رابطه ( (VAR)1ها را يك مدل خودرگرسيون بردارياساس كار آن
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + … + ApYt-p + εt     (1) رابطه 

  
  گردد:) نوشته مي2، به صورت رابطه ((VECM)2) يك مدل تصحيح خطاي برداري1بر اساس رابطه (

Yt = π1∆Yt-1 + π2∆Yt-2 + … + πp-1∆Yt-p-1 + π∆Yt-p + εt   (2) رابطه 
  كه در آن 

π = - (I – A1 – A2 - … - Ap)       (3) رابطه 
  شود:آزمون مي Trace(λ(اين فرضيه با آماره آزمون اثر 
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) پيشنهاد گرديد. اين مدل روش ديگري براي فرمول بندي 1991( 3نمايي توسط نلسون GARCHيا  EGRCHمدل 
  باشد كه عبارت است از:كردن واريانس شرطي مي
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 باشد:ي زير مي، به صورت رابطهEGARCH(1،1)نتايج برآورد مدل 
                 

  �����2 � 0.7859 � 4.095 � ���1
����12

� � 	0.6858 ���1
����12

� 0.4849������12    

 
   Z 2,37 -1,07 -5,65 0,34آماره 

  اصالح: عبارات زير دو بار در متن كپي شده است و يكي بايد حذف شود.
  Trace(λ( -1-4در قسمت 
   |ε��1|و  	EGARCH :δ�2نمايي يا  GARCHمدل   -2-4در قسمت 

  
  مقاله خانم مختاري:

                                                            
١ Vector Auto-Regressive 
٢ Vector Error Correction Model
٣ Nelson 

که1در1آن1
رابطه )3(

  مقاله آقاي اسحاقي:

  دهد.) تشكيل مي1به صورت رابطه ( (VAR)1ها را يك مدل خودرگرسيون بردارياساس كار آن
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + … + ApYt-p + εt     (1) رابطه 

  
  گردد:) نوشته مي2، به صورت رابطه ((VECM)2) يك مدل تصحيح خطاي برداري1بر اساس رابطه (

Yt = π1∆Yt-1 + π2∆Yt-2 + … + πp-1∆Yt-p-1 + π∆Yt-p + εt   (2) رابطه 
  كه در آن 

π = - (I – A1 – A2 - … - Ap)       (3) رابطه 
  شود:آزمون مي Trace(λ(اين فرضيه با آماره آزمون اثر 
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) پيشنهاد گرديد. اين مدل روش ديگري براي فرمول بندي 1991( 3نمايي توسط نلسون GARCHيا  EGRCHمدل 
  باشد كه عبارت است از:كردن واريانس شرطي مي
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  اصالح: عبارات زير دو بار در متن كپي شده است و يكي بايد حذف شود.
  Trace(λ( -1-4در قسمت 
   |ε��1|و  	EGARCH :δ�2نمايي يا  GARCHمدل   -2-4در قسمت 

  
  مقاله خانم مختاري:

                                                            
١ Vector Auto-Regressive 
٢ Vector Error Correction Model
٣ Nelson 

11𝜋11استوار1می1باشد.1اگر1رتبه1ماتریس𝜋1به1طور1کلی1اساس1تحليل1در1این1روش1روی1ماتریس
معلوم1باشد1و1تعداد11متغيرها1P1فرض1شود،1در1این1صورت1سه1حالت1ممکن1پيش1می1آید.

11 اگر1r=p1باشد،1در1آن1صورت1𝜋1دارای1رتبه1کامل1است1و1تمام1متغيرها1مانا1خواهند1بود.1در1این1-
صورت1می1توان1از1روش1VAR1برای1سطح1متغيرها1استفاده1کرد.

21 اگر11r<p<01باشد،1در1این1صورت1r1بردار1هم1انباشتگی1وجود1دارد1که1مانا1هستند1و1r-p1روند1-
تصادفی1یا1نامانا1خواهد1بود.

31 اگر1r=01باشد،1تمام1متغيرها1دارای1ریشه1واحد1بوده1و1می1توان1از1روش1VAR1روی1تفاضل1مرتبه1-
اول1متغيرها1ضرایب1را1تخمين1زد.

بحث1جوهانسون1و1جوسيليوس1بر1حالت1دوم1بنا1نهاده1شده1است1که1در1آن1رتبه1ماتریس1کوچک1تر1
از1تعداد1متغيرهاست.1در1این1روش1از1دو1آماره1حداکثر1مقدار1ویژه13و1آزمون1اثر14برای1تعيين1تعداد1

بردارهای1هم1انباشتگی1استفاده1می1گردد.
آزمون1اثر1به1بررسی1این1فرضيه1می1پردازد1که1تنها1r1مقدار1ویژه1ی1اوليه،1مخالف1صفر1است1و1بقيه1

برابر1صفر1هستند.1یعنی:
H0:1λi1=101,1i=1r+1,1K,1k

1. Vector Auto-Regressive
2. Vector Error Correction Model
3. Maximal Eigenvalue
4. Trace 
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این1فرضيه1با1آماره1آزمون1اثرλTrace(1(1آزمون1می1شود:

  مقاله آقاي اسحاقي:

  دهد.) تشكيل مي1به صورت رابطه ( (VAR)1ها را يك مدل خودرگرسيون بردارياساس كار آن
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + … + ApYt-p + εt     (1) رابطه 

  
  گردد:) نوشته مي2، به صورت رابطه ((VECM)2) يك مدل تصحيح خطاي برداري1بر اساس رابطه (

Yt = π1∆Yt-1 + π2∆Yt-2 + … + πp-1∆Yt-p-1 + π∆Yt-p + εt   (2) رابطه 
  كه در آن 

π = - (I – A1 – A2 - … - Ap)       (3) رابطه 
  شود:آزمون مي Trace(λ(اين فرضيه با آماره آزمون اثر 
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) پيشنهاد گرديد. اين مدل روش ديگري براي فرمول بندي 1991( 3نمايي توسط نلسون GARCHيا  EGRCHمدل 
  باشد كه عبارت است از:كردن واريانس شرطي مي
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   Z 2,37 -1,07 -5,65 0,34آماره 

  اصالح: عبارات زير دو بار در متن كپي شده است و يكي بايد حذف شود.
  Trace(λ( -1-4در قسمت 
   |ε��1|و  	EGARCH :δ�2نمايي يا  GARCHمدل   -2-4در قسمت 

  
  مقاله خانم مختاري:

                                                            
١ Vector Auto-Regressive 
٢ Vector Error Correction Model
٣ Nelson 

1 که1در1آن1Q1نسبت1تابع1حداکثر1درست1نمایی،1مقيد1به1تابع1حداکثر1درست1نمایی1غير1مقيد،1
برآورد1ریشه1های1مشخصه1حاصل1از1تخمين1𝜋1و1n1تعداد1مشاهدات1است.1جوهانسون1و1جوسيليوس1

مقادیر1بحرانی1λTrace11را1از1طریق1شبيه1سازی1به1دست1آورده1اند.1
مطابق1آزمون1حداکثر1مقدار1ویژه،1فرضيه1صفر1مبنی1بر1وجود1r1بردار1هم1جمعی،1در1مقابل1r+11بردار1
هم1جمعی1آزمون1می1شود.1هنگامی1وجود1r1بردار1هم1جمعی1پذیرفته1می1شود1که1کميت1آماره1آزمون،1

از1مقدار1بحرانی1کوچکتر1باشد1)نوفرستی،13891(.

EGARCH نمايی يا GARCH 4-2-  مدل
مدل1EGRCH1یا1GARCH1نمایی1توسط1نلسون11)1991(1پيشنهاد1گردید.1این1مدل1روش1دیگری1

برای1فرمول1بندی1کردن1واریانس1شرطی1می1باشد1که1عبارت1است1از:

  مقاله آقاي اسحاقي:

  دهد.) تشكيل مي1به صورت رابطه ( (VAR)1ها را يك مدل خودرگرسيون بردارياساس كار آن
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + … + ApYt-p + εt     (1) رابطه 

  
  گردد:) نوشته مي2، به صورت رابطه ((VECM)2) يك مدل تصحيح خطاي برداري1بر اساس رابطه (

Yt = π1∆Yt-1 + π2∆Yt-2 + … + πp-1∆Yt-p-1 + π∆Yt-p + εt   (2) رابطه 
  كه در آن 

π = - (I – A1 – A2 - … - Ap)       (3) رابطه 
  شود:آزمون مي Trace(λ(اين فرضيه با آماره آزمون اثر 
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  باشد كه عبارت است از:كردن واريانس شرطي مي
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   Z 2,37 -1,07 -5,65 0,34آماره 

  اصالح: عبارات زير دو بار در متن كپي شده است و يكي بايد حذف شود.
  Trace(λ( -1-4در قسمت 
   |ε��1|و  	EGARCH :δ�2نمايي يا  GARCHمدل   -2-4در قسمت 

  
  مقاله خانم مختاري:

                                                            
١ Vector Auto-Regressive 
٢ Vector Error Correction Model
٣ Nelson 

این1مدل1دارای1چند1مزیت1می1باشد:1
11 1به1صورت1لگاریتمی1است1و1بنابراین1ضرایب1متغيرهای1-

  مقاله آقاي اسحاقي:

  دهد.) تشكيل مي1به صورت رابطه ( (VAR)1ها را يك مدل خودرگرسيون بردارياساس كار آن
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + … + ApYt-p + εt     (1) رابطه 

  
  گردد:) نوشته مي2، به صورت رابطه ((VECM)2) يك مدل تصحيح خطاي برداري1بر اساس رابطه (

Yt = π1∆Yt-1 + π2∆Yt-2 + … + πp-1∆Yt-p-1 + π∆Yt-p + εt   (2) رابطه 
  كه در آن 

π = - (I – A1 – A2 - … - Ap)       (3) رابطه 
  شود:آزمون مي Trace(λ(اين فرضيه با آماره آزمون اثر 
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  اصالح: عبارات زير دو بار در متن كپي شده است و يكي بايد حذف شود.
  Trace(λ( -1-4در قسمت 
   |ε��1|و  	EGARCH :δ�2نمايي يا  GARCHمدل   -2-4در قسمت 

  
  مقاله خانم مختاري:

                                                            
١ Vector Auto-Regressive 
٢ Vector Error Correction Model
٣ Nelson 

در1این1مدل،1متغير1وابسته1یعنی،1
1مثبت1خواهد1بود.1بدین1ترتيب1

  مقاله آقاي اسحاقي:

  دهد.) تشكيل مي1به صورت رابطه ( (VAR)1ها را يك مدل خودرگرسيون بردارياساس كار آن
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + … + ApYt-p + εt     (1) رابطه 

  
  گردد:) نوشته مي2، به صورت رابطه ((VECM)2) يك مدل تصحيح خطاي برداري1بر اساس رابطه (

Yt = π1∆Yt-1 + π2∆Yt-2 + … + πp-1∆Yt-p-1 + π∆Yt-p + εt   (2) رابطه 
  كه در آن 

π = - (I – A1 – A2 - … - Ap)       (3) رابطه 
  شود:آزمون مي Trace(λ(اين فرضيه با آماره آزمون اثر 
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  باشد كه عبارت است از:كردن واريانس شرطي مي
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  اصالح: عبارات زير دو بار در متن كپي شده است و يكي بايد حذف شود.
  Trace(λ( -1-4در قسمت 
   |ε��1|و  	EGARCH :δ�2نمايي يا  GARCHمدل   -2-4در قسمت 

  
  مقاله خانم مختاري:

                                                            
١ Vector Auto-Regressive 
٢ Vector Error Correction Model
٣ Nelson 

سمت1راست1می1توانند1مثبت1یا1منفی1باشدکه1در1هر1حالت1
نيازی1به1اعمال1محدودیت1غير1منفی1بر1روی1ضرایب1نيست.

21 در1این1مدل1اثر1شوك1های1نامتقارن1نيز1در1نظر1گرفته1می1شود.1زیرا1γ1ضریب11ut-11می1تواند1-
α1ضریبی1 مثبت1یا1منفی1باشد.1γ1اثر1شوك1های1منفی1و1مثبت1را1بيان1می1کند1در1حالی1که1
1را1در1نظر1می1گيرد.1اگر1γ1مساوی1صفر1باشد،1متقارن1و1در1غير1

  مقاله آقاي اسحاقي:

  دهد.) تشكيل مي1به صورت رابطه ( (VAR)1ها را يك مدل خودرگرسيون بردارياساس كار آن
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + … + ApYt-p + εt     (1) رابطه 

  
  گردد:) نوشته مي2، به صورت رابطه ((VECM)2) يك مدل تصحيح خطاي برداري1بر اساس رابطه (

Yt = π1∆Yt-1 + π2∆Yt-2 + … + πp-1∆Yt-p-1 + π∆Yt-p + εt   (2) رابطه 
  كه در آن 

π = - (I – A1 – A2 - … - Ap)       (3) رابطه 
  شود:آزمون مي Trace(λ(اين فرضيه با آماره آزمون اثر 
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  اصالح: عبارات زير دو بار در متن كپي شده است و يكي بايد حذف شود.
  Trace(λ( -1-4در قسمت 
   |ε��1|و  	EGARCH :δ�2نمايي يا  GARCHمدل   -2-4در قسمت 

  
  مقاله خانم مختاري:

                                                            
١ Vector Auto-Regressive 
٢ Vector Error Correction Model
٣ Nelson 

است1که1فقط1قدر1مطلق1
این1صورت1نامتقارن1می1باشد.1اگر1γ1مثبت1باشد1نشان1می1دهد1که1اثر1شوك1های1منفی1بيشتر1
از1شوك1های1مثبت1می1باشد.1به1عبارت1دیگر1اثر1شوك1های1مثبت1برابر1با1γ1و1اثر1شوك1های1

1. Nelson
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منفی1برابر1با1α1+γ1است.

4-3- تصريح مدل
1با1توجه1به1مبانی1نظری،1مدل1بررسی1تاثير1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1بی1ثباتی1نرخ1ارز1
بر1روی1صادرات1مواد1غذایی1ایران1در1طول1دوره1ی1زمانی13491-11390با1استفاده1از1متغيرهای1
مستقيم1 گذاری1 سرمایه1 جریان1 متغيرهای1 و1 وابسته1 متغير1 عنوان1 به1 ایران1 غذایی1 مواد1 صادرات1
خارجی،1درجه1باز1بودن1اقتصاد،1توليد1ناخالص1داخلی1جهانی1و1بی1ثباتی1نرخ1ارز،1به1صورت1زیر1

تصریح1شده1است.1
LFOODi1=1β01+1β1LFDIi1+1β21LTRi1+1β31LWGDP1+1β4VOL1i1+1ei1

LFOODi:1لگاریتم1صادرات1مواد1غذایی1ایران،LFDI1i11:1جریان1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1

)درصدی1از1توليد11ناخالص1داخلی(،LTRi1:1درجه1باز1بودن1اقتصاد1به1صورت1نسبت1مجموع1صادرات1
1:VOLi1،1لگاریتم1توليد1ناخالص1حقيقی1دنيا:LWGDPi1،و1واردات1به1توليد1ناخالص1داخلی11ایران
1:e1i1،)1EGARCH1بی1ثباتی1نرخ1ارز1)واریانس1شرطی1حاصل1از1برآورد1بی1ثباتی1نرخ1ارز1با1روش
بانک1 و1 ایران1 آمار1 مرکز1 سایت1های،1 از1 مذکور1 متغيرهای1 آماری1 داده1های1 و1 مدل1 اخالل1 جمله1
1FAO1و1بانک1اطالعات1جهانی1 مرکزی1ایران1و1همين1طور1از1سایت1سازمان1خوار1و1بار1جهانی1

)1WDI1)2012استخراج1شده1اند.

5- يافته های تحقیق
5-1- برآورد بی ثباتی نرخ ارز

برای1برآورد1بی1ثباتی1نرخ1ارز1حقيقی،1از1مدل1خود1رگرسيونی1تعميم1یافته1تحت1شرایط1ناهمسانی1
واریانس1نماییEGARCH(11(،1استفاده1شده1است.1قبل1از1تخمين1مدل1)EGARCH(،1الزم1است1
مدل121ARIMA1مناسب1برای1مدل1سازی1بی1ثباتی1متغير1نرخ1ارز1حقيقی1برآورد1شود.1از1آنجایی1که1
متغير1نرخ1ارز1حقيقی1در1سطح1صفر1مانا1نبوده1و1در1سطح1تفاضل1مرتبه1اول1مانا1می1باشد،1انباشته1از1

مرتبه1یک1بوده1و1بنابراین1برای1مدل1سازی1ARIMA1از1تفاضل1آن1استفاده1شده1است.1

1. Exponential Generalized Auto regression Conditional Heteroskedastisity
2. Autoregressive Integrated Moving Average



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و سوم )پیایی 11(/ بهار 2095

مدل1های1مختلف1با1درجه1AR1و1MA1برآورد1شدند1و1از1بين1مدل1های1با1درجات1p1و1q1مختلف،1
مدل1ARIMA1مناسب1که1جمالت1اخالل1آن1دارای1خود1همبستگی1سریالی1نبوده1و1دارای1ناهمسانی1
1،ARIMA)0,11,13(11مدل1با1حالت،ARIMA1واریانس1باشد،1شناسایی1گردید.1بنابراین1مناسب1ترین1مدل
تشخيص1داده1شد.1در1واقع1مدلARIMA)0,1,3(1،1ناهمسان1واریانس1بوده1و1همچنين1جمالت1اخالل1
آن1مشکل1خود1همبستگی1سریالی1را1ندارد.1نتایج1بررسی1خود1همبستگی1سریالی1جمالت1اخالل1و1

ناهمسانی1واریانس1در1جدول1های1)1(1و1)2(1نشان1داده1شده1است.
نتایج1آزمون1خود1همبستگی1سریالی11جمالت1پسماند1مدل0,11,13(1(ARIMA،1در1جدول1)3-4(1
نشان1داده1شده1است.1همان1طور1که1مشاهده1می1شود،1با1توجه1به1مقادیر1آماره1های1به1دست1آمده1
و1ارزش1احتمال1آن1ها1که1باالتر1از151درصد1می1باشد،1خود1همبستگی1سریالی1بين1جمالت1پسماند1

مدل1برآورد1شدهARIMA)0,1,3(1،1وجود1ندارد.1

ARIMA(0,1,3) جدول-1- نتايج بررسی خود همبستگی سريالی جمالت پسماند مدل
آمارهمقدار1آماره1آزمونارزش1احتمال1آماره1آزمون

0/40340/9326F-Statistic

0/35692/0605N*R2

منبع:1محاسبات1تحقيق

بررسی1نتایج1ناهمسانی1واریانس1جمالت1پسماند1مدل1برآورد1شده1یARIMA)0,1,3(1،1از1آزمون1
ARCH-2LM،1استفاده1شده1است.1نتایج1این1آزمون1در1جدول1)2(1نشان1داده1شده1است.

ARIMA(0,1,3) جدول-2- نتايج بررسی ناهمسانی واريانس جمالت پسماند مدل
آمارهمقدار1آماره1آزمونارزش1احتمال1آماره1آزمون

0/04184/4462F-Statistic

0/04084/1837N*R2

منبع:1محاسبات1تحقيق

1،ARCH-LM1همان1طور1که1در1جدول1)2(1مشاهده1می1شود،1ارزش1احتمال1آماره1های1آزمون

1. Serial Correlation 
2. Autoregression Conditional Heteroskedastisity-LM
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زیر151درصد1می1باشد.1بنابراین1مدل1ARIMA1برآورد1شده1با1ناهمسانی1واریانس1مواجه1بوده1و1لذا1
می1توان1از1روش1EGARCH1اقدام1به1برآورد1مدل1واریانس1شرطی1برای1برآورد1بی1ثباتی1نرخ1ارز1

استفاده1نمود.
شرطی1 واریانس1 معادله1 برآورد1 حقيقی،1 ارز1 نرخ1 بی1ثباتی1 شاخص1 برآورد1 برای1 پایانی1 مرحله1
جمله1اخالل1تخت1شرایط1ناهمسانی1واریانس1می1باشد.1با1توجه1به1مدل1های1مختلف1برآورد1شده،1
مناسب1ترین1مدل1بر1اساس1کمترین1معيار1شوارتز-1بيزین،1مدل1EGARCH)1,1(1می1باشد.1نتایج1

برآورد1مدلEGARCH)1,1(1،1به1صورت1رابطه1ی1زیر1می1باشد:

مدل1برآورد1شده11
EGARCH)1,1(

  مقاله آقاي اسحاقي:

  دهد.) تشكيل مي1به صورت رابطه ( (VAR)1ها را يك مدل خودرگرسيون بردارياساس كار آن
Yt = A1Yt-1 + A2Yt-2 + … + ApYt-p + εt     (1) رابطه 

  
  گردد:) نوشته مي2، به صورت رابطه ((VECM)2) يك مدل تصحيح خطاي برداري1بر اساس رابطه (

Yt = π1∆Yt-1 + π2∆Yt-2 + … + πp-1∆Yt-p-1 + π∆Yt-p + εt   (2) رابطه 
  كه در آن 

π = - (I – A1 – A2 - … - Ap)       (3) رابطه 
  شود:آزمون مي Trace(λ(اين فرضيه با آماره آزمون اثر 
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EGARCHنمايي يا  GARCHمدل   -2-

) پيشنهاد گرديد. اين مدل روش ديگري براي فرمول بندي 1991( 3نمايي توسط نلسون GARCHيا  EGRCHمدل 
  باشد كه عبارت است از:كردن واريانس شرطي مي
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 باشد:ي زير مي، به صورت رابطهEGARCH(1،1)نتايج برآورد مدل 
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   Z 2,37 -1,07 -5,65 0,34آماره 

  اصالح: عبارات زير دو بار در متن كپي شده است و يكي بايد حذف شود.
  Trace(λ( -1-4در قسمت 
   |ε��1|و  	EGARCH :δ�2نمايي يا  GARCHمدل   -2-4در قسمت 

  
  مقاله خانم مختاري:

                                                            
١ Vector Auto-Regressive 
٢ Vector Error Correction Model
٣ Nelson 

Z15.6510.34-1.07-2.37آماره

آزمون1 آماره1 با1 شده1 برآورد1 1EGARCH)1,1( مدل1 باقيمانده1 توزیع1جمالت1 بودن1 نرمال1 بررسی1
نرمال1 توزیع1 از1 مدل1 باقيمانده1های1 که1 داد1 نشان1 احتمال10/37671 با1 و1 11/95 معادل1 جارگ11برا1
آزمون1 از1 استفاده1 با1 باقيماند1 جمالت1 واریانس1 ناهمسانی1 بررسی1 همچنين1 می1باشد.1 برخوردار1

1ARCH-LMدر1جدول1)3(1نشان1داده1شده1است.

EGARCH(1,1) جدول-3- نتايج بررسی ناهمسانی واريانس باقیمانده مدل
آزمونآماره1آزموناحتمال1
0/69350/1577F-stat

0/68410/1655N*R-squared

منبع:1محاسبات1تحقيق

ارزش1 )1EGARCH)1,1مشاهده1می1گردد1که1 واریانس1مدل1 ناهمسانی1 آزمون1 نتایج1 به1 توجه1 با1
احتمال1آماره1های1آزمون1بزرگ1تر1از151درصد1می1باشند1و1بنابراین،1فرضيه1صفر1مبنی1بر1همسان1

بودن1واریانس1جمالت1باقيمانده1پذیرفته1می1گردد.
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بررسی1مانایی1جمالت1باقيمانده1مدل1EGARCH)1,1(1با1استفاده1از1آزمون1ریشه1واحد1فيليپس-
پرون1در1حالت1بدون1عرض1از1مبدا1و1روند1در1جدول1)4(1نشان1داده1شده1است.

جدول-4- نتايج بررسی مانايی باقیمانده مدل EGARCH(1,1) با آزمون فیلیپس- پرون
آزمونآماره1آزموناحتمال1
فيليپس-1پرون0/0156-2/45
منبع:1محاسبات1تحقيق

که1جمالت1 می1دهد1 نشان1 1)4( جدول1 در1 1EGARCH)1,1( مدل1 باقيمانده1 مانایی1 بررسی1 نتایج1
برآورد1شده1 رابطه1ی1 به1 توجه1 با1 بنابراین1 می1باشد.1 مانا1 درصد1 15 داری1 معنی1 در1سطح1 باقيمانده1
معيار1 انحراف1 برآورد1شده،1 از1مدل1 استفاده1 با1 و1 برآورد1گردید1 ارز1 نرخ1 )EGARCH)1,1،1بی1ثباتی1

واریانس1شرطی1به1عنوان1شاخص1بی1ثباتی1نرخ1ارز1حقيقی1در1مدل1مربوط1به1بررسی1تاثير1بی1ثباتی1
نرخ1ارز1بر1صادرات1مواد1غذایی1ایران1به1روش1هم1انباشتگی1جوهانسون-1جوسيليوس1مورد1استفاده1

قرار1گرفته1است.

5-2- بررسی مانايی1 متغیرها
مانا1یا1به1عبارتی1ایستا1بودن1متغيرهای1سری1زمانی1در1مباحث1برآوردهای1اقتصاد1سنجی1از1اهميت1
غير1قابل1انکار1برخوردار1می1باشد.1منظور1از1مانایي1سري1هاي1زماني1این1است1که1ميانگين1و1واریانس1
سري1هاي1زماني1در1طول1زمان1ثابت1باقي1بماند،1به1عبارتي1ميانگين،1واریانس1و1کوواریانس1سري1
زماني1مستقل1از1زمان1باشد،1شيرین1بخش1و1خونساري1)1388(.1قبل1از1برآوردهای1اقتصاد1سنجی،1
الزم1است1نسبت1به1مانا1بودن1آن1ها1اطمينان1حاصل1کرد،1زیرا1استفاده1از1سري1هاي1زماني1نامانا1در1
برآوردهاي1اقتصاد1سنجي1مي1تواند1منجر1به1بروز1رگرسيون1هاي1کاذب12گردد1)نوفرستي1)1389(.1

آزمون1ریشه1واحد1یکی1از1معمول1ترین1آزمون1هایی1است1که1برای1تشخيص1مانا1بودن1یک1فرایند1
سری1زمانی1مورد1استفاده1قرار1می1گيرد.1بنابراین،1در1این1تحقيق1برای1بررسی1مانایی1متغيرها1از1

1. Stationary
2. Spurious Regression
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آزمون1ریشه1واحد،1دیکی-فولر1تعميم1یافتهADF(1(1استفاده1شده1است.1در1این1آزمون1آماره1آزمون1یا1
همان1t1محاسبه1شده1با1مقادیر1بحراني1مقایسه1مي1گردد.1اگر1قدر1مطلق1مقدار1آماره1t1به1دست1آمده1
کوچک1تر1از1قدر1مطلق1مقادیر1بحراني1جدول1باشد1دليل1بر1نامانا1بودن1متغير1مورد1نظر1مي1باشد.1
بنابراین،1آزمون1دیکی-فولر1تعميم1یافته1دو1فرضيه1زیر1را11برای1بررسی1مانایی1متغيرها1مورد1آزمون1

قرار1مي1دهد:
H0:1متغير1مورد1نظر1داراي1ریشه1واحد1مي1باشد.

H1:1متغير1مورد1نظر1داراي1ریشه1واحد1نمي1باشد.

نتایج1بررسی1مانایی1متغيرهای1این1تحقيق1در1طول1دوره1زمانی13491-1،1390با1استفاده1از1آزمون1
دیکی-فولر1تعميم1یافته1در1سطح1متغيرها1در1حالت1با1عرض1از1مبدا1در1جدول1)5(1نشان1داده1شده1

است.1
جدول-5-1نتایج1آزمون1ریشه1واحد1دیکی1فولر1تعميم1یافته

متغيرآمارهt(1(سطححالت11%5%10%نتيجه

I)1(
1/1394-صفربا1عرض1از1مبداء2/6068-2/9369-3/6055-

LFOOD
8/1086-یکبا1عرض1از1مبداء2/6079-2/9389-3/6104-

I)1(
2/9191-صفربا1عرض1از1مبداء3/1946-3/5266-4/20501-

FDI
7/4927-یکبا1عرض1از1مبداء3/1964-3/5297-4/2118-

I)1(
1/3723-صفربا1عرض1از1مبداء2/6068-2/9369-3/60551-

TR
5/2095-یکبا1عرض1از1مبداء2/6079-2/9389-3/6104-

I)1(
9769/-1صفربا1عرض1از1مبداء2/6068-2/9369-1/60551-

LWGDP
4/8410-یکبا1عرض1از1مبداء2/6079-2/9389-3/6104-

I)1(
3/2779صفربا1عرض1از1مبداء2/6174-2/9571-3/65371-

VOL
5/4557-یکبا1عرض1از1مبداء2/6115-2/9458-3/6267-

ماخذ:1یافته1های1تحقيق1و1خروجی1نرم1افزار

همان1طور1که1در1جدول1)5(1مشاهده1می1شود،1ارزش1احتمال1آماره1محاسباتی1آزمون1ریشه1واحد1
دیکی1فولر1تعميم1یافته1برای1همه1متغيرهای1مورد1بررسی1در1سطح1داده1ها1بزرگ1تر1از151درصد1
می1باشد.1بنابراین،1فرضيه1صفر1آزمون1مبنی1بر1نامانا1بودن1سری1زمانی1پذیرفته1می1شود.1در1نتيجه1
سری1زمانی1متغيرها1در1سطح1صفر1مانا1نمی1باشند.1بر1این1اساس1مانایی1متغيرها1در1تفاضل1مرتبه1اول1
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مورد1بررسی1قرار1گرفت.1همچنين1همان1طور1که1نتایج1در1جدول1)5(1نشان1می1دهد1ارزش1احتمال1
آماره1آزمون1کوچک1تر1از151درصد1بوده1و1بنابراین،1همه1متغيرها1در1تفاضل1مرتبه1اول1مانا1می1باشند.1

VAR 5-3- تعیین وقفه بهینه مدل خود رگرسیون برداری
تحليل1های1هم1انباشتگی1به1روش1جوهانسون-1جوسيليوس،1مستلزم1تعيين1طول1وقف1ی1بهينه1
در1الگوی1خودرگرسيون1برداریVAR1،1می1باشد.1بدین1سبب،1قبل1از1انجام1آزمون1هم1انباشتگی1
گردد.1 تعيين1 1VAR برداری1 بهينه1مدل1خودرگرسيون1 وقفه1 است1 جوهانسون-1جوسيليوس،1الزم1
استفاده1 می1توان1 بيزین1 شوارتز1 و1 آکائيک11 معيار1های1 از1 1VAR مدل1 بهينه1 وقفه1ی1 تعيين1 برای1
نمود.1حداکثر1مقدار1معيار1آکائيک1و1شوارتز-1بيزین،1وقفه1بهينه1را1تعيين1می1کند.1در1این1تحقيق1
تعداد1وقفه1بهينه1با1استفاده1از1معيار1شوارتز-بيزین1تعيين1شده1است.1جدول1)6(1نتایج1تعيين1وقفه1
بهينه1مدلVAR(1(1را1نشان1می1دهد.1بنابراین1مشاهده1می1گردد1که1قدر1مطلق1حداکثر1مقدار1معيار1
شوارتز-1بيزین1به1مقدار1،430/401در1وقفه141می1باشد.1بنابراین1وقفه1بهينه1مدل141تعيين1می1گردد.1

 VARجدول-6- نتايج تعیین تعداد وقفه بهینه مدل

تعداد1وقفهآماره1معيار1آکائيکآماره1معيار1شوارتز-1بيزین
-418/88410/960
-401/07-373/361
-412/47-364/972
-429/24-361/943
-430/40-343/304
منبع:1محاسبات1تحقيق

5-4- بردارهای هم انباشته بر اساس حداکثر مقدار ويژه و ماتريس اثر
اثر13استفاده1 از1دو1آماره1حداکثر1مقدار1ویژه12و1ماتریس1 انباشته1 برای1تعيين1تعداد1بردارهای1هم1
می1گردد.1آماره1های1حداکثر1مقدار1ویژه1و1ماتریس1اثر،1فرضيه1صفر1آزمون1را1مبنی1بر1عدم1هم1انباشتگی1

1. Akaike Information Criterion
2. Maximum Eigenvalue Test
3. Trace Test



25 بررسی تأثیر تالطم نرخ ارز حقیقی و جریان سرمایه گذاری مستقیم  خارجی ...

مورد1آزمون1قرار1می1دهد1تا1تعداد1بردارهای1هم1انباشته1مشخص1گردد.1نتایج1آزمون1های1حداکثر1
مقدار1ویژه1برای1تعيين1تعدا1بردارهای1هم1انباشته1در1جدول1های1)7(1نشان1داده1شده1است.1با1توجه1
به1نتایج1آماره1های1حداکثر1مقدار1ویژه1در1جدول1)3(،1وجود1دو1بردار1هم1انباشته1در1سطح1معنی1داری1
15درصد1مورد1تایيد1قرار1گرفته1است،1زیرا1بر1اساس1آماره1حداکثر1مقدار1ویژه1که1از1مقادیر1بحرانی1
در1سطح1معنی1داری151درصد1تا1،21r=1بيشتر1می1باشد،1وجود1دو1بردار1هم1انباشته1برای1تفسير1رابطه1

بلند1مدت1بين1متغيرها1مورد1تایيد1قرار1می1گيرد.

جدول-7-1نتایج1آزمون1حداکثر1مقدار1ویژه1برای1تعيين1تعداد1بردارهای1هم1انباشته
فرضيه1صفرفرضيه1جایگزینآماره1آزمونمقادیر1بحرانی1در951%مقادیر1بحرانی1در%901

31/0233/6444/61R=1R=0
24/9927/4227/85R=2r<=1
19/0221/1216/74R=3r<=2
12/9814/888/50R=4r<=3
6/508/072/12R=5r<=4

منبع:1محاسبات1تحقيق

همچنين،1نتایج1آزمون1تعيين1تعداد1بردارهای1هم1انباشته1بر1اساس1آماره1ماتریس1اثر1در1جدول1
)8(،1وجود1دو1بردار1هم1انباشته1را1مورد1تایيد1قرار1داده1است.1در1واقع1فرضيه1،2r=1مقادیر1آماره1آزمون1
ماتریس1اثر1از1مقادیر1بحرانی1در1سطح1معنی1داری151درصد1بزرگ1تر1بوده1و1بنابراین،1وجود1دو1بردار1

هم1انباشته1تایيد1می1گردد.

جدول-8-1نتایج1آزمون1ماتریس1اثر1برای1تعيين1تعداد1بردارهای1هم1انباشته
فرضيه1صفرفرضيه1جایگزینآماره1آزمونمقادیر1بحرانی1در951%مقادیر1بحرانی1در%901

66/2370/49139/99R=1R=0
45/7048/8874/44R=2r<=1
28/7831/5427/03R=3r<=2
15/7517/8612/03R=4r<=3
6/508/070/87R=5r<=4

منبع:1محاسبات1تحقيق
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5-5- نتايج بردارهای نرمال شده ی رابطه بلند مدت 
با1توجه1به1نتایج1آزمون1حداکثر1مقدار1ویژه1و1ماتریس1اثر1وجود1دو1بردار1هم1انباشته1مورد1تایيد1
قرار1گرفت،1بنابراین،1با1استفاده1از1روش1جوهانسون-1جوسيليوس،1بردار1هم1انباشته1برآورد1شدند.1
نتایج1به1دست1آمده1در1جدول1)9(1نشان1داده1شده1است.1در1این1جدول1مقادیر1نرمال1شده1در1داخل1

عالمت1پرانتز1نشان1داده1شده1اند.1
جدول-9-1بردارهای1هم1انباشته1برآورد1شده1به1روش1جوهانسون-1جوسيليوس

VOLLWGDPTRFDILFOODمتغير

-0/E-33832-3/6068-0/035840/350870/20589
بردار1اول

)0/E-41861()17/5184()0/17407()-1/7042()-1/00(
-0/002224/04340/040180/7059-0/17588

بردار1دوم
)0/0126()22/9898()0/2285()4/0136()-1/00(

منبع:1محاسبات1تحقيق

با1توجه1به1نتایج1برآورد1بردارهای1هم1انباشته1در1جدول1)9(،1بر1اساس1مبانی1نظری،1بردار1برآورد1
شده11برای1تفسير1تاثير1جریان1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1و1بی1ثباتی1نرخ1ارز1همراه1با1دیگر1
قرار1 استفاده1 مورد1 11390-1349 زمانی1 دوره1ی1 طول1 در1 ایران1 غذایی1 مواد1 صادرات1 بر1 متغيرها1

گرفت.1بنابراین،1بردار1مناسب1به1صورت1رابطه1زیر1می1باشد:
LFOOD = 013/4FDI + 0/228TR + 98/22LWGDP   0/012VOL 

با1توجه1به1رابطه1باال1می1توان1اثر1عوامل1موثر1بر1صادرات1مواد1غذایی1ایران1در1طول1دوره19711-
1،2010به1صورت1زیر1بيان1داشت:

نتایج1این1تحقيق1نشان1داد1که1بی1ثباتی1نرخ1ارز1حقيقی1ایران،1با1ضریب0/0121-،1تاثير1منفی1بر1
صادرات1مواد1غذایی1ایران1دارد.1در1واقع1با1افزایش1بی1ثباتی1نرخ1ارز1حقيقی1در1ایران،1صادرات1مواد1
غذایی1ایران1کاهش1می1یابد.1بر1اساس1نتایج1جریان1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1با1ضریب14/011
تاثير1مثبت1بر1ميزان1صادرات1مواد1غذایی1ایران1دارد.1به1عبارتی1افزایش1جریان1ورود1سرمایه1گذاری1
مستقيم1خارجی1به1ایران1باعث1بهبود1صادرات1مواد1غذایی1ایران1می1گردد.1همچنين1درجه1باز1بودن1
ایران1با1ضریب1،0/221و1درآمد1خارجيان1با1ضریب1،22/981بر1صادرات1مواد1 اقتصاد1)تجارت(1در1

غذایی1ایران1تاثير1مثبت1گذاشته1و1عرضه1صادرات1مواد1غذایی1ایران1را1افزایش1می1دهند.
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6- بحث و نتیجه گیری
بي1ثباتي1در1نرخ1واقعي1ارز1باعث1افزایش1ریسک1و1نااطميناني،1کاهش1سرمایه1گذاري،1کوتاه1تر1 1
شدن1افق1سرمایه1گذاري،1بي1ثباتي1بازارهاي1مالي،1کاهش1حجم1تجارت1خارجي،1تخصيص1منابع1به1
فعاليت1هاي1غير1توليدي،1کاهش1ارزش1افزوده1بخش1صنعت،1نرخ1رشد1توليدي1و1اقتصادي1مي1گردد.1
همچنين1افزایش1بی1ثباتی1نرخ1ارز1حقيقی1دارای1دو1اثر1جانشينی1و1اثر1درآمدی1می1باشد.1با1افزایش1
بی1ثباتی1نرخ1ارز1)ریسک(،1اثر1جانشيني1باعث1جانشين1شدن1سایر1فعاليت1هاي1کم1ریسک1به1جاي1
فعاليت1هاي1پر1ریسک1مي1شود1که1این1امر1کاهش1مطلوبيت1انتظاري1حاصل1از1فعاليت1در1تجارت1
1افزایش1 1فعاليت1خود1را جبران1این1کاهش1درآمد، 1براي1 1بنگاه1ها از1سوي1دیگر، محسوب1مي1شود.1
خواهند1داد.1نتيجه1ي1دو1اثر1درآمدي1و1جانشيني1به1شکل1توابع1مطلوبيت1آن1ها1بستگي1دارد.1از1طرفي1
افزایش1بي1ثباتي1نرخ1ارز1مي1تواند1فرصت1سود1آوري1را1براي1بنگاه1ها1ایجاد1کند،1به1شرط1آن1که،1
آن1ها1بتوانند1با1ایجاد1محدودیت1هایي1خود1را1از1آثار1منفي1محافظت1کنند1و1یا1آنکه1توانایي1تعدیل1
حجم1تجارت1را1با1تغيير1نرخ1ارز1داشته1باشند.1بنابراین،1به1نظر1می1رسد1در1ایران1اثر1جانشينی1بر1اثر1

درآمدی1برتری1داشته1و1منجر1به1کاهش1صادرات1مواد1غذایی1شده1است.1
سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1به1صورت1عمودی1و1یا1افقی1صورت1می1گيرد،1می1تواند1بر1تجارت1
موثر1باشد.1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1عمودی1باعث1می1گردد1که1بخش1های1مختلف1توليد1از1
هم1جدا1شوند1و1هر1بخش1متناسب1با1عوامل1مختلف1توليد1مستقر11شوند.1به1طوری1که1هر1بخش1
از1 هر1یک1 ایجاد1می1شود.1همچنين،1 است،1 فراوان1 آن1 در1 نياز1 مورد1 توليد1 عامل1 که1 در1کشوری1
کارخانه1ها1محصوالت1خود1را1به1عنوان1کاالی1واسطه1ای1به1کارخانه1دیگر1صادر1می1کند.1بنابراین،1
مستقيم1 گذاری1 سرمایه1 اما1 دارد.1 تجارت1 بر1 مثبت1 اثر1 عمودی1 خارجی1 مستقيم1 گذاری1 سرمایه1
دارد.1همچنين،1 وجود1 تجارت1 و1 خارجی1 مستقيم1 گذاری1 بين1سرمایه1 منفی1 ارتباط1 افقی،1 خارجی1
بنگاه1هاي1داخلي1ممکن1است1با1مشاهده1فعاليت1صادراتي1شرکت1هاي1چندمليتي1و1همچنين1استفاده1
فعاليت11 براي1 شرکت1ها1 این1 که1 مالي1 خدمات1 و1 ارتباطات1 نقل،1 و1 حمل1 مانند1 از1زیرساخت1هایي1

صادراتی1تدارك1دیده1اند،1صادرات1خود1را1گسترش1بدهند.
افزایش1درجه1باز1بودن1اقتصاد1موتور1محرکه1رشد1و1توسعه1اقتصادی1است1و1این1مسئله1منجر1
به1تشویق1کشورهای1جهان1در1افزایش1همگرایی1اقتصادشان1از1طریق1افزایش1صادرات1و1واردات1
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می1گردد.1در1واقع1با1افزایش1درجه1باز1بودن1اقتصاد1ایران،1حجم1مبادالت1با1دنيا1بيشتر1شده1و1بدین1
ترتيب1تاثير1مستقيمی1بر1صادرات1به1ویژه1صادرات1محصوالت1غذایی1خواهد1داشت.

افزایش1توليد1ناخالص1داخلي1دنياي1خارج1قدرت1تقاضاي1آن1ها1را1براي1واردات1بيشتر1مي1کند،1لذا1
از1این1طریق1صادرات1یک1کشور1صادر1کننده،1شروع1به1افزایش1مي1کند.1در1واقع1بين1درآمد1خارجيان1
و1صادرات1یک1کشور1به1عنوان1کشور1صادر1کننده1یک1رابطه1مستقيم1وجود1دارد.1همچنين1درآمد1
کشورهای1خارج1بيشترین1تاثير1را1بر1صادرات1مواد1غذایی1ایران1داشته1است.1در1واقع1کشش1پذیری1

صادرات1مواد1غذایی1ایران1نسبت1به1درآمد1خارجيان1به1شدت1کشش1پذیر1می1باشد.
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ارزيابی روند تغییرات بهره وری نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی 
استان خراسان جنوبی

محمد1بهروزی1
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محسن1مودی3
چکیده:

بهره1وری1مفهومی1است1جامع1و1کلی1که1افزایش1آن1به1عنوان1یک1ضرورت1جهت1ارتقای1سطح1
زندگی1انسانها1و1ساختن1اجتماعی1مرفه1تر1که1هدفی1ملی1برای1همه1کشورهای1جهان1است،1همواره1
مد1نظر1صاحبنظران1سياست1و1اقتصاد1می1باشد.1اندازه1گيری1بهره1وری1جزء1الینفک1و1نقطه1آغاز1
فرایند1علمی1مدیریت1بهره1وری1است.1از1طرف1دیگر11اگر1کشوری1بخواهد1سطح1بهره1وری1ملی1
خود1را1افزایش1داده1و1از1نظر1اقتصادی1رشد1وتوسعه1یابد،1باید1ابتدا1سعی1خود1را1به1سطح1سازمان1ها1
معطوف1نماید.1در1تاریخچه1بهره1وري1ابتدا1توجه1کمي1به1بهره1وري1نيروي1انساني1مي1شد1و1بيشتر1
پيشرفت1ها1در1زمينه1اي1از1بهره1وري1بود1که1آن1را1بهره1وري1سرمایه1مي1خواندند.1تغيير1رویکرد1
توجه1به1منابع1انساني1و1اهميت1قائل1شدن1براي1آن،1ناشي1از1تغيير1رویکرد1از1مدیریت1سنتي1منابع1
انساني1به1مدیریت1استراتژیک1منابع1انساني1است1به1گونه1اي1که1در1رویکرد1اخير،1بر1شناسایي1نقش1
راهبردي1که1منابع1انساني1مي1تواند1در1افزایش1بهره1وري1بخش1هاي1مختلف1اقتصادي1ایفا1کند1
تأکيد1مي1کند.1این1تحقيق1در1همين1راستا1و1در1جهت1ارزیابی1روند1تغييرات1بهره1وری1نيروی1کار1و1
همچنين1بررسی1اثر1بهره1وری1نيروی1کار1بر1رابطه1بين1اشتغال1و1ارزش1افزوده1و1همچنين1پایداری1
بهره1وری1نيروی1کار1در1بخشهای1مختلف1اقتصادی1استان1خراسان1جنوبی1بين1سال1های191-841
صورت1گرفته1است.1برای1تجزیه1و1تحليل1داده1های1این1پژوهش،1فرآیندهای1مختلفی1به1کمک1

نرم1افزارهای1Eviews1،Excel1و1R1انجام1شده1است.
کلمات1کليدی:1بهره1وری،1نيروی1کار،1ارزش1افزوده،1کارایی،1خراسان1جنوبی
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مقدمه
نيروی1کار1یکی1از1مهمترین1عوامل1در1چرخه1توليد1بوده1و1بهره1وری1نيروی1کار1با1اهميت1ترین1
1در1 1جمله 1از 1گسترده1ای 1کاربردهای که می1شود1 محسوب1 بهره1وری1 شاخص1 متداول1ترین1 و1
سياست1گذاری1دارد؛1امروزه1در1کشورهاي1توسعه1یافته1و1یا1درحال1توسعه،1به1اهميت1موضوع1
بهره1وري1نيروی1کار1به1عنوان1یکي1از1ضرورت1هاي1توسعه1اقتصادي1و1کسب1برتري1رقابتي1در1
عرصه1هاي1بين1المللي1تاکيد1دارند.1براین1اساس،1به1منظور1اشاعه1فرهنگ1بهره1وري1و1ارتقاء1آن1
به1ویژه1در1زمينه1بهره1وري1نيروی1کار،1سرمایه1گذاري1هاي1زیادي1صورت1گرفته1است.1بررسي1
عملکرد1کشورهایي1که1طي1چند1دهه1اخير1رشد1اقتصادي1قابل1توجهي1داشته1اند،1بيانگر1این1
واقعيت1است1که1اکثر1این1کشورها1سهم1عمده1اي1از1رشد1اقتصادي1خود1را1از1طریق1افزایش1
بهره1وري1نيروی1کار1به1دست1آورده1اند.1مطالعات1انجام1شده1نشان1می1دهد1افزایش1بهره1وری1
نيروی1کار1باعث1ایجاد1ارزش1افزوده،1کاهش1تورم1و1بهبود1سطح1زندگی1و1افزایش1رفاه1در1جامعه1
اهميت1 از1 آن،1 بر1 مؤثر1 عوامل1 و1شناخت1 کار1 نيروی1 بهر1ه1وری1 بنابراین1درك1عميق1 می1شود؛1
1نيروي1انساني1 1سعي1مي1کنند1به1جاي1افزایش1تعداد اکثر1کشورها و1 است1 برخوردار1 فراوانی1
شاغل،1با1اجراي1برنامه1هاي1مختلف،1بهره1وری1نيروی1کار1را1افزایش1دهند.1تغييرات1بهره1وري1
نيروي1کار1به1دالیل1مختلفي1نظير1تغيير1سطح1کيفي1نيروي1کار1به1واسطه1آموزش،1کسب1تجربه1
و1تخصص،1تغيير1شرایط1کار،1مهارت1در1مدیریت1و1...1صورت1می1گيرد.1شناسایي1علت1یا1علل1
تغيير1ميزان1بهره1وري1نيروي1کار1از1اهميت1خاصي1برخوردار1مي1باشد،1چرا1که1از1این1طریق1مي1

توان1روند1تغييرات1بهره1وري1نيروي1کار1را1در1جهت1دلخواه1تغيير1داد.1

پیشینه تحقیق:
1-1عالء1الدین1ازوجي1و1صادق1داداشي1)1390(1در1مقاله1اي1با1عنوان1»تحليل1سطح1بهره1وري1
نيروي1کار1در1اقتصاد1ایران1چالش1ها،1فرصت1ها1و1رهيافت1ها«1به1بررسي1ناتواني1نسبي1بهره1وري1
نيروي1کار1در1بخش1هاي1مختلف1اقتصادي1و1همچنين1علل1شکاف1بهره1وري1با1برخي1کشورهاي1
آسيایي1با1در1آمد1باال1پرداخته1اند.1نتایج1به1دست1آمده1از1این1مطالعه1نشان1دهنده1عدم1توازن1و1
شکاف1بهره1وري1در1اقتصاد1کشور1بوده1و1براي1دستيابي1به1سهم1برتر1سرمایه1انساني1در1توليد،1
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توجه1بيشتر1به1مقوله1بهره1وري1نيروي1کار1یک1امر1ضروري1است.
2-1دکتر1فيروز1فالحي1و1سکينه1سجودي1)1390(1در1مقاله1خود1با1عنوان1»بررسي1عوامل1مؤثر1
بر1بهره1وري1منابع1انساني1در1صنایع1ایران«1به1بررسي1اثر1متغير1تحصيالت1و1آموزش1در1کنار1
چندین1عامل1دیگر1بر1بهره1وري1نيروي1انساني1در1ميان1مؤسسات1صنعتي1ایران1پرداختند1که1
نتایج1این1بررسي1نشان1مي1دهد1سطح1تحصيالت،1سرمایه1هاي1فيزیکي،1فعاليت1هاي1تحقيق1و1
توسعه،1صادرات1و1نرخ1دستمزد1بر1بهره1وري1منابع1انساني1اثر1مثبت1و1افزایش1مخارج1آموزشي1
اثر1منفي1داشته1است.1همچنين1نتایج1تحليل1هاي1تجربي1این1پژوهش1نشان1مي1دهد1که1اثر1
نوع1مالکيت1مؤسسه1بر1بهره1وري1منابع1انساني1معنادار1نبوده1و1بر1اساس1یافته1هاي1این1مطالعه،1

مؤسسات1خصوصي،1بهره1وري1باالتري1نسبت1به1مؤسسات1دولتي1ندارند.
3-1جواد1رضایي،1محمد1رضا1توکلي1و1مرجان1فقيه1نصيري1)1387(1در1مقاله1اي1تحت1عنوان1
روش1هاي1 از1 استفاده1 با1 کشاورزي1 بخش1 در1 توليد1 عوامل1 کل1 بهره1وري1 تغييرات1 »ارزیابي1
ناپارامتري«،1رشد1عوامل1توليد1بخش1کشاورزي1در1اقتصاد1ایران1طي1دوره13841-11350را1با1
استفاده1از1روش1هاي1ناپارامتري،1برنامه1ریزي1خطي1و1با1بهره1گيري1از1شاخص1تورنکوئيست1
مورد1ارزیابي1قرار1دادند.1این1مطالعه1در1پي1پاسخ1به1این1پرسش1است1که1آیا1بخش1کشاورزي1
و1 افزوده1 ارزش1 افزایش1 براي1 الزم1 انعطاف1پذیري1 و1 قابليت1 موجود1 امکانات1 تمام1 با1 کشور1
دستيابي1به1ستاده1بيشتر1با1همين1ميزان1نهاده1را1دارد؟1نتایج1این1مطالعه1نشان1مي1دهد1که1رشد1
بهره1وري1عوامل1توليد1در1بخش1کشاورزي1ساالنه10/731درصد1بوده1که1با1هدف1برنامه1چهارم1

توسعه1)2/2درصد(1بسيار1فاصله1دارد.
تحت1 مقاله1اي1 1)1391( قائمي1 ذبيح1اهلل1 و1 عوضعلي1پور1 صادق1 محمد1 حکيمي1پور،1 نادر1 1-4
با1 ایران1 استان1هاي1 در1 بزرگ1 توليدي1صنایع1 بهره1وري1کل1عوامل1 تغييرات1 »ارزیابي1 عنوان1
استفاده1از1شاخص1مالم1کوئيست«1انجام1دادند.1نتایج1نشان1مي1دهد1بين1سالهاي881-171به1
افزایش1نسبي1داشته.1 طور1متوسط،1بهره1وري1کل1عوامل1توليد1در1صنایع1بزرگ1در1استان1ها1
متوسط1ميزان1تغييرات1بهره1وري1کل1عوامل1توليد51%،1متوسط1تغييرات1کارایي1منفي1%0/81
و1متوسط1تغييرات1تکنولوژي1برابر1با5,81%1بوده1است.1به1عبارت1دیگر1منشأ1افزایش1در1سطح1
بهره1وري1کل1عوامل1توليدي1ناشي1از1تغييرات1تکنولوژي1بوده1و1ضمن1اینکه1اثري1تقویت1کننده1
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بر1بهره1وري1داشته،1اثر1منفي1تغييرات1کارایي1را1نيز1خنثي1نموده1است.
5-1شهين1نرگسی1و1حشمت1اله1عسگری1)1392(1در1مطالعه1ای،1بهره1وری1کل1عوامل1توليد1در1
بخش1های1مختلف1اقتصادی1استان1بوشهر1را11با1استفاده1از1تابع1توليد1و1روش1داده1های1تابلویی1
نشان1 بررسی1ها1 نتایج1 دادند.1 قرار1 اندازه1گيری1 و1 بررسی1 مورد1 مانده1سولو1 بکارگيری1روش1 و1
داد1متوسط1بهره1وری1کل1عوامل1توليد،1سرمایه1و1نيروی1کار1در1طی1دوره1مورد1بررسی1از1روند1
نامنظمی1برخوردار1بوده1اند1و1دارای1نوسانات1افزایشی1و1کاهشی1می1باشند.1بخش1صنعت1و1معدن1
بيشترین1ميزان1نرخ1رشد1بهره1وری1کل1و1بهره1وری1متوسط1نيروی1کار1و1بخش1ارتباطات1نيز1
باالترین1ميزان1بهره1وری1متوسط1سرمایه1را1داشته1است.1و1به1طور1کلی1مقایسه1بهره1وری1متوسط1
سرمایه1و1نيروی1کار1در1طول1دوره1مورد1بررسی1نشان1می1دهد1که1بهره1وری1متوسط1نيروی1کار1
در1مقایسه1با1بهره1وری1متوسط1سرمایه1در1استان1بوشهر1به1مراتب1وضعيت1مناسب1تری1دارد1که1

حکایت1از1مدیریت1بهتر1نيروی1کار1نسبت1به1عامل1سرمایه1است.
6-1اعظم1عاشورزاده1)1392(1در1مقاله1خود1با1عنوان1»بررسی1آثار1موجودی1سرمایه1و1بهره1وری1
نيروی1کار1بر1رشد1اقتصادی«1به1بررسی1نحوه1اثر1گذاری1و1دوره1زمانی1اثر1تغييرات1دو1متغير1
بهره1وری1نيروی1کار1و1موجودی1سرمایه1بر1رشد1اقتصادی1پرداخته1است.1وی1برای1بررسی1رابطه1
داخلی1طی1 ناخالص1 توليد1 و1 نيروی1کار1 بهره1وری1 متغيرهای1موجودی1سرمایه،1 بين1 بلندمدت1
سال1های13531-11390و1پویایی1های1کوتاه1مدت1آنها1از1آزمون1یوهانس1و1الگوی1خود1توضيح1
برداریVAR(1(1استفاده1کرده1است.1نتایج1حاصل1از1تحقيق1حاکی1از1وجود1رابطه1تعادلی1بلند1
مدت1بين1توليد1ناخالص1داخلی1و1موجودی1سرمایه1می1باشد،1اما1در1کوتاه1مدت1ارتباط1متغير1

شاخص1بهره1وری1نيروی1کار1با1توليد1ناخالص1داخلی1بيشتر1است.
7-1بونلي1)2015(1در1تحقيق1خود1به1مطالعه1رشد1بهره1وري1نيروي1کار1در1برزیل1پرداخت.1
نتایج1مطالعه1فوق11بيانگر1آنست1که1رشد1بهره1وري1عامل1اصلي1رشد1توليد1در1برزیل1از1دهه1
11940بوده1است.1بر1اساس1این1تحقيق،1در1دهه1901ميالدي1عليرغم1رشد1کند1توليد1در1این1

کشور،1بهره1وري،1عامل1افزایش1401درصد1از1GDP1بوده1است.
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بهره وری
بهره1وري1ترجمه1واژه1Productivity1است1-1به1معناي1قدرت1توليد،1بارور1و1مولد1بودن1-1و1
عبارت1است1از1استفاده1بهينه1از1منابع1توليدي1)نيروي1کار،1سرمایه،1تجهيزات1و1تسهيالت،1انرژي1
و1مواد(1و1مدیریت1علمي،1کاهش1هزینه1هاي1توليد،1از1بين1بردن1ضایعات،1گسترش1بازارها1و1
مانند1آن.1البته1امروزه1بهره11وري1از1دیدگاه1مهندسان،1مدیران،1اقتصاددانان،1جامعه1شناسان1و1...1

داراي1مفاهيم1و1تعاربف1گوناگوني1است1)محمدنصراهلل1نيا1و1همکاران،13931(.
از1تقسيم1 )OECD(:1بهره1وری1حاصل1کسری1است1که1 اروپا1 اقتصادي1 سازمان1همکاري1
مقدار1یا1ارزش1محصول1بر1مقدار1یا1ارزش1یکی1از1عوامل1توليد1بدست1می1آید.1بدین1لحاظ1می1

توان1از1بهره1وری1سرمایه،1مواد1اوليه1و1نيروی1کار1صحبت1کرد1)کریمی،1392(.
آژانس1بهره1وري1اروپاEPA(1(:1بهره1وري1درجه1استفاده1موثر1از1هر1یک1از1عوامل1توليد1است.
مرکز1بهره1وری1ژاپنJPO(1(1بهره1وری1را1حداکثر1استفاده1از1منابع1فيزیکی،1نيروی1انسانی1و1سایر1
عوامل1توليد1به1روش1های1علمی1تعریف1کرده1است1به1طوری1که1بهبود1بهره1وری1به1کاهش1هزینه1
های1توليد،1گسترش1بازارها،1افزایش1اشتغال1و1باال1رفتن1سطح1زندگی1همه1آحاد1ملت1منجر1می1شود1
)ولی1زاده1زنوز،13881(.1مرکز1ملی1بهره1وری1ایران:1بهره1وری1شامل1دو1مولفه1کارایی1و1اثربخشی1
می1باشد؛1اثربخشی1ميزان1نيل1به1اهداف1تعيين1شده1است1و1در1واقع1چگونگی1تحقق1اهداف1را1مورد1
سنجش1قرار1می1دهد1و1کارایی1نحوه1استفاده1از1منابع1برای1دست1یابی1به1اهداف1را1نشان1می1دهد.1در1

واقع11اثربخشی1مرتبط1با1عملکرد1و1کارایی1مربوط1به1استفاده1صحيح1از1منابع1است.

تجربه چند کشور از تحقیقات آماري بهره وري
اولين1تحقيق1آماری1در1زمينه1بهره1وری،1سنجش1بهره1وری1کاردستی1وکار1با1ماشين1بود1که1
توسط1رایت11)1954(1و1برای1وزارت1کار1ایاالت1متحده1آمریکا1صورت1گرفت1)زراء1نژاد1و1انصاري،1
1386(.1پس1از1آن1مطالعات1وسيعی1در1زمينه1بهره1وری1در1بخش1های1مختلف1اقتصادی1نظير1
صنعت،1کشاورزی1،1خدمات1وتجارت1انجام1گرفته1است،1که1در1این1بخش1از1مطالعه1به1چند1نمونه1

از1این1تحقيقات1اشاره11مختصری1می1شود.1

1. Wright
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بررسي1روند1تغيير1بهره1وري1با1بستر1روشهاي1پارامتریـک،1اولـين1بـار1در1سـال119571توسط1تحقيقات1
مشهور1رابرت1سولو111مطرح1شـد.1او1در1مطالعـات1گسترده1خـود1در1بررسي1رشـد1بهره1وري1ایاالت1
متحـده،1رشد1بهره1وري1را1بـه1پيـشرفت1در1تکنولوژي1و1دانش1فني1نسبت1داد.1از1آنجائيکـه1تحقيقـات1
سـولو1به1صورتي1کاماًل1بدیع1قادر1به1پاسخگویي1و1توجيه1برخي1اتفاقات1اقتصادي1بـود1کـه1پيش1از1این1
توجيهي1براي1آنها1وجود1نداشت،1پایه1و1اسـاس1تحقيقـات1بـسياري1از1دانشمندان1قرار1گرفت1که1جهت1

تکميل1نظریة1سولو1و1رفع1اشکاالت1آن1کوشـيدند1)عليرضائي،1افشاریان1و1آنالوئي،13861(.
ژاپن1از1جمله1کشورهایی1بوده1است1که1پس1از1جنگ1جهانی1دوم1به1اهميت1بهره1وری1و1ارتقاء1
آن1اقدام1نمود1و1با1برنامه1ریزی1اصولی،1توانست1بهره1وری1ملی1را1افزایش1دهد.1مرکز1بهره1وری1

ژاپن1در1سال119501به1سبب1سه1ماموریت1اصلی1زیر1تاسيس1شد:
بهبود1بهره1وری1به1منظور1افزایش1فرصتهای1شغلی؛- 
سازگاری1ميان1مدیریت1ونيروی1کار1در1روشهای1بهبود1بهره1وری؛- 
توزیع1عادالنه11ثمرات1حاصله1از1بهبود1بهره1وری1در1ميان11اقشار1جامعه؛1- 

در1واقع1جنبش1بهره1وری1در1ژاپن1درصدد1ایجاد1روابط1مطلوب1بين1نيروی1کار1و1مدیریت1و1
خدمات1اطالع1رسانی1و1داده1پردازی1و1تحقيق1و1توسعه1درباره1بهبود1بهره1وری1از1جنبه1های1

مختلف1بوده1است1)طاهری،1378(.
پس1از1آن1درسال1،11961سازمان1منطقه1اي1بهره1وري1در1بانکوك1)کشور1تایلند(1با1عنوان1
سازمان1بهره1وري1آسياA.P.O(1(121آغاز1بکار1کرد1که1هدف1از1تاسيس1آن،1افزایش1بهره1وري1
و1سهولت1دستيابي1به1توسعه1یافتگي1در1منطقه1بود1که1کشورمان1در1سال119641ميالدي1یعني1

سه1سال1بعد1از1تاسيس1آن1درمنطقه1آسيا،1به1این1سازمان1پيوست.
سنگاپور1از1جمله1کشورهایی1است1که1چند1سال1اخير1توانسته1به1سرعت1پيشرفت1کند1و1در1زمره11
کشورهای1باالی1جهان1از1نظر1درآمد1سرانه1قرارگيرد.1این1کشور1درسال119671مرکز1بهره1وری1

)NPC(1را1با1اهداف1زیر1تاسيس1کرد:
آگاهسازی1کارگران1در1زمينه1ارتقاء1بهره1وری؛- 
برقراری1روابط1مناسب1ميان1کارکنان1و1مدیران1در1اجرای1برنامه1بهره1وری؛- 

1. Robert Solo
2. Asian Productivity Organization
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مشاوره1وکمک1به1شرکتها1در1بهبود1بهره1وری؛- 
مرکز1بهره1وری1که1بعدا1ًبه1هيات1ملی1بهره1وری1تغيير1اسم1داد،1در1اشاعه1فرهنگ1بهره1وری1
و1مشاوره1به1شرکتها1و1موسسات1دستاوردهای1موفقی1داشته1است1)شولز،1کارل1آدلف،19921(.

عوامل موثر بر بهره وری
1برای1حضور1در1صحنه1های1بين1المللی1کشورهایی1می1توانند1حضور1قوی1داشته1باشند1که1تمامی1
بخشهای1توليدی،1اجتماعی1و1خدماتی1سعی1در1استفاده1از1یک1نظام1مناسب1بهره1وری1داشته1باشند.1
تقسيم1بندی1های1زیادی1در1زمينه11عوامل1موثر1بر1بهره1وری1توسط1متخصصين1صورت11گرفته1است1
که1می1توان1آنها1را1در1قالب1عوامل1فنی،1عوامل1انسانی1و1عوامل1اقتصادی1و1عوامل1فردی1واجتماعی1
دسته1بندی1کرد.1نمودار1صفحه1بعد1الگوی1ادغام1شده1عوامل1موثر1بر1بهره1وری1را1نشان1می1دهد.
پرکو1نپکو1دسته1بندی1عوامل1موثر1بر1بهره1وری1یک1سازمان1را1به1صورت1زیر1ارائه1داده1است:

  عوامل موثر بر بهره وري يك سازمان

عوامل داخلي    عوامل خارجي

 دولت وزير ساختها منابع طبيعي تغييرات رفتاري

مكانيزيم هاي  
حفاري

سياستها و  
راهبردها

زيرساختها

موسسات 
عمومي

   انساني نيروي

زمين  

انرژي

مواد اوليه 

 اقتصادي

اجتماعي و  
جمعيتي  

عوامل سخت افزاري   عوامل نرم افزاري  

 افراد

سازمان هاو  
سيستم ها  

روش هاي كار  

شيوه هاي  
مديريت 

 محصول 

تجهيزات و  
ماشين االت
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شکل 1: (ماخذ نمودار : طاهری شهنام، مديريت بهره وری فراگیر)
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همانطورکه1نمودار1مزبور1نشان1می1دهد1عوامل1موثر1بر1بهره1وری1در1دودسته1عوامل1درونی1
)داخلی(1وعوامل1بيرونی1)خارجی(1تقسيم1شده1اند.

-1عوامل1درونی1یا1داخلی1یا1قابل1کنترل:1این1عوامل1تحت1حيطه1و1اختيارات1افراد1و1مدیران1
داخل1سازمان1است1که1با1تعميق1و1مدیریت1صحيح1می1توانند1با1بهره1وری1باال1بکارگرفته1شوند؛1

این1عوامل1را1می1توان1به1شرح1ذیل1تقسيم1بندی1کرد:
الف(1عوامل1سخت1افزاری:1عوامل1سخت1افزاری1شامل141گروه1می1باشد:

1-1محصول:1منظور1از1عامل1بهره1وري1محصول1آن1است1که1محصول1عرضه1شده1تا1چه1اندازه1
نيازهاي1ستانده1را1تامين1مي1کند.1در1بازار،1ارزش1مصرف1مبلغي1است1که1مصرف1کننده1آمادگي1
دارد1براي1محصولي1با1کيفيت1مشخص1بپردازد.1ارزش1مصرف1مي1تواند1از1طریق1طراحي1بهتر1
محصول1افزایش1یابد.1گسترش1تحقيق1و1توسعه،1بازاریابي1و1فروش1از1عوامل1کليدي1بهره1وري1
اند.1تالش1مدیریت1براي1افزایش1بهره1وري1باید1برآن1باشد1که1محصول1را1در1مکان1و1زمان1
درست1و1با1قيمت1مناسب1عرضه1نماید.1انجام1این1تالش1موجب1عرضه1زیادتر1محصول1و1به1
حقيقت1پيوستن1یک1اصل1مسلم1اقتصادي،1صرفه1جویي1در1مقياس1خواهد1شد.1طبق1این1اصل،1
عامل1هزینه1–منفعت1است1که1از1طریق1توليد1بيشتر1بر1حجم1سود1مي1افزاید1و1حال1آن1که1هزینه1

به1آن1نسبت1اضافه1نمي1شود.11
2-1ماشين1آالت1و1تجهيزات:1ماشين1آالت1و1تجهيزات1نقش1مهمی1در1برنامه1افزایش1بهره1

وری1از1طرق1زیر1ایفا1می1کنند:
تعميرات1خوب1و1به1موقع؛1- 
بهره1برداری1از1ماشين1آالت1و1تجهيزات1در1شرایط1مطلوب؛- 
افزایش1ظرفيت1کارخانه1با1حذف1کمبودها1و1اقدامات1اصالحی؛- 
کاهش1زمان1مرده1و1استفاده1بهينه1از1ظرفيت1ماشين1آالت1و1تجهيزات؛- 

بهره1وری1کارگاه1وتجهيزات1را1می1توان1با1توجه1به1بهره1برداری1بهينه1از1قبيل1مدرن1کردن1
وسایل1و1تجهيزات،1کاهش1هزینه1ها،1ساخت1تجهيزات11در1داخل1و1...1افزایش1داد.

3-1تکنولوژی:1یکی1از1مهمترین1ابزارهای1دستيابی1به1افزایش1بهره1وری،1نوآوری1تکنولوژی1
و1 کهنگی1 با1 جنگ1 آموزش،1 توسعه،1 و1 تحقيق1 توليد،1 فرایند1 طراحی1 غالبا1 تکنولوژی1 است.1
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فرسودگی1است.
4-1مواد1و1انرژی:1توجه1به1این1نکته1حائز1اهميت1مي1باشد.1با1اندکي1دقت1و1صرفه1جویی1در1
مصرف1مواد،1به1نتایجی1باور1نکردنی1در1بهره1وری1دست1خواهيم1یافت1که1این1مواد1شامل:1مواد1
خام1مستقيم1و1غيرمستقيم1مي1باشد.1در1این1رابطه1باید1انتخاب1مواد1اوليه1بطور1مناسب1صورت1
گرفته1و1فرایند1توليد1کنترل1شود1و1استفاده1از1ضایعات،1وازده1ها1و1پس1مانده1ها1نيز1کنترل1گردد.1
همچنين1براي1باال1بردن1کيفيت1مواد1اوليه1با1استفاده1از1فرایندهای1آماده1سازی،1بهبود1بخشيدن1
مدیریت1انبار1و1جلوگيری1از1نگهداری1مازاد1در1انبارها1و1افزایش1عرضه11اقدامات1الزم1صورت1

گيرد.
ب(1عوامل1نرم1افزاری:

1-1نيروی1انسانی:1عامل1اصلی1تکنولوژی1و1افزایش1بهره1وری،1افراد1و1انسان1ها1هستند1که1در1
نقش1کارگر،1مهندس،1مدیر1و1...1انجام1وظيفه1می1نمایند1و1مهمترین1رکن1نظام1اداری1و1اجرایی1
محسوب1می1شوند.1در1واقع،1توان1توليدی1کشورها1به1این1نيرو1بستگی1دارد،1بطوریکه1استفاده1
صحيح1از1نيروی1انسانی1به1مثابه1ارزشمندترین1و1بزرگترین1ثروت1هر1جامعه1حائز1اهميت1است.1
نظام1اداری1و1مدیریت1در1کشورهای1در1حال1توسعه1مانند1ایران،1به1دليل1محدودیتهای1ناشی1
از1کمبود1نيروی1انسانی1ماهر،1نقش1و1اهميت1ویژه1ای1می1یابد.1شاید1بتوان1از1منابع1فيزیکی1
موجود،1انتخاب1و1به1کارگيری1شيوه1های1صحيح1فنی1و1تکنولوژیکی1استفاده1صحيح1ودرستی1
نمود؛1لکن1استفاده1از1منابع1انسانی1و1ایجاد1انگيزش،1روحيه1تشریک1مساعی11و1همکاری،1به1
سهولت1ميسر1نيست.1بنابراین،1بهبود1بهره1وری1نيروی1انسانی1باید1یکی1از1اهداف1مهم1هر1کشور،1
سازمان1یا1نهاد1تلقی1گردیده1و1برای1آن1برنامه1ریزی1دقيق1و1صحيحی1صورت1گيرد.1به1دليل1
نامحدود1بودن1ظرفيت1های1انسانی،1عوامل1بی1شماری1بر1بهره1وری1نيروی1انسانی1موثر1بوده1

که1مهمترین1آنها1عبارتند1از:
های1 سرمایه1 ارزشمندترین1 با1 عنوان1 به1 انسانی،1 نيروی1 در1 انگيزش1 ایجاد1 انگيزش:1 الف-1
سازمان1ها،1مهم1ترین1عامل1بهره1وری1در1سازمان1می1باشد.1هر1قدر1افراد1نيازهای1ارضاء1شده1
بيشتری1داشته1باشند،1رفتارشان1عقالیی1تر1و1منطقی1تر1خواهد1بود.1لذا1یکی1از1وظایف1مهم1

سازمان1ها،1شناخت1نيازهای1کارکنان1و1ایجاد1انگيزش1در1آنان1می1باشد1)خاقانی،13821(.
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ب-1آموزش:1یکی1از1عوامل1مهمی1که1تاثير1قابل1مالحظه1ای1بر1بهره1وری1دارد1و1می1تواند1
نقش1مؤثری1در1افزایش1آن1ایفا1نماید،1آموزش1است.1فنون1و1طرح1های1جدید1ارتقاء1بهره1وری،1
نمی1تواند1بدون1پرسنل1آموزش1دیده،1ایجاد1و1بکار1گرفته1شود.1نيروی1انسانی1بر1اساس1امکانات،1
مهارتها،1دانش1و1نگرش1خویش1که1از1آموزش1کسب1کرده1است،1در1طی1مراحل1مختلف1می1
تواند1نقش1بسزایی1در1بهبود1و1افزایش1بهره1وری1داشته1باشد.1بسياری1از1سازمان1ها1آموزش1را1
هزینه1تلقی1می1نمایند1و1به1همين1منظور1بودجه1اندکی1را1به1امر1آموزش1نيروی1انسانی1اختصاص1
می1دهند1که1این1طرز1تفکر1اشتباه،1باعث1عقب1ماندگی1سازمان1از1فناوری1و1دانش1روز1شده1
است.1آموزش1هزینه1نيست،1بلکه1در1واقع،1سرمایه1گذاری1در1زمينه1تحقق1اهداف1سازمانی1می1

باشد1)فدایی،13931(.1
هماهنگی1و1توازن1بين1سه1نوع1آموزش1)رسمی،1نيمه1رسمی1و1غير1رسمی(1و1اجزای1مختلف1آن1
و1اثربخشی1و1کارایی1آنها1می1تواند1به1ميزان1زیادی1موجب1ثمربخشی1فعاليتهای1توسعه1اجتماعی1
و1اقتصادی1و1افزایش1بهره1وری1در1کشورهای1مختلف1گردد.1از1طریق1نظام1آموزشی،1می1توان1

فرهنگ1بهره1وری1را1در1جامعه1رواج1داد1و1آگاهی1های1الزم1را1به1مردم1انتقال1داد.
ج-1ارتباط1نيروی1کار1با1مدیریت:1ارتباط1نيروی1کار1با1مدیر1نقش1مهمی1در1بهره1وری1افراد1
دارد1وتجربه1نشان1داده1است1که1در1محيطهایی1که1رابطه1مدیر1با1افراد،1رابطه1ای1دوستانه1و1
پدرانه1است،1کارایی1افراد1باالتر1و1احساس1مسئوليت1عميق1تر1می1باشد.1مدیریت1منابع1انسانی1با1
استفاده1بهينه1از1استعدادها1و1توانایی1های1بالقوه1نيروی1انسانی1موجود1در1سازمان،1با1طراحي1یک1
سيستم1مناسب1پرداخت11براساس1عملکرد،1شایستگی1و1مهارت1فردی1و1نگهداری1نيروی1انسانی1

و1آموزش1و1رشد1نيروی1انسانی،1می1تواند1بهره1وری1سازمان1را1افزایش1دهد.
استقرار1روشهاي1ارتباطي1و1اطالعاتي1صحيح1در1سطوح1مختلف1سازماني،1باعث1مي1شود1زمينه1
ارائه1کار1بهتر1و1بازدهي1بيشتر1براي1تمامي1کارکنان1مهيا1گردد.1اعتماد1و1اطمينان1به1مدیریت،1
باعث1پيشرفت1وتسریع1در1امور1و1در1نهایت1سودآوري1خواهد1شد.1بنابراین1مدیریت1موظف1است1
روشهاي1ارتباطي1و1اطالعاتي1صحيح1را1در1سازمان1جاري1ساخته1و1به1این1اعتقاد1برسد1که1از1
قابليتهاي1افراد1در1شرایطي1که1احترام1و1اعتماد1متقابل1برقرار1باشد،1بهترین1استفاده1را1مي1توان1

بعمل1آورد.
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د(1محيط1کار:1فردریک1هرتزبرگ1معتقد1است1که1انسان1ها1نيازهایی1دارند1که1باید1در1محيط1کار1
برآورده1شوند.1وی1تصور1می1کند1که1اگر1نيازهای1انسانی1در1محيط1کار1برآورده1شوند،1بهره1وری1
آنها1باالتر1خواهد1رفت.1تحقيقات1بلفيلد1و1مردسن1)2002(1نشان1می1دهد1بين1بهبود1محيط1کاری1
و1علمکرد1کارکنان،1رابطه1معناداری1وجود1دارد.1نتایج1تحقيقات1و1بررسی1های1هارپياز1)1990(1

نشان1داده1است1بهبود1محيط1کاری1عملکرد1کارکنان1مرد1را1افزایش1می1دهد.
1انسان1باید1از1محيط1کار1خود1راضی1و1نسبت1به1آن1احساس1تعلق1خاطر1داشته1باشد1و1این1
انجام1خوب1یک1 برای1 عادالنه1 و1 مناسب1 پرداخت1 از1جمله:1 است1 عواملی1 در1گرو1وجود1 مهم1
کار،1وضعيت1کاری1سالم1و1ایمن،1امکان1یادگيری1و1استفاده1از1مهارتهای1جدید،1ایجاد1انسجام1
اجتماعی1در1سازمان،1حفظ1حقوق1فردی،1تعادل1در1تقسيم1زمان1کار1و1زمان1بيکاری1مجاز1و1ایجاد1

غرور1کاری1و1سازمانی1)طاهري،13781(.
بسيار1 عاملی1 که1 را1 خود1 سازمان1 فرهنگی1 محيط1 که1 است1 موفق1کسی1 مدیر1 مدیریت:1 1-2
موثر1در1رفتارهای1کارکنان1است1عميقا1بشناسد1و1درك1کند1وآن1را1در1جهت1اجرای1برنامه1های1
و1عملکرد1 تجارب1 ماهيت1شغل،1تخصص،1 براساس1 افراد1 مزایای1 و1 بکارگيرد.1حقوق1 سازمان1
افراد1در1برابر1تغييرات1و1برنامه1ها1معين1شود.1اگر1عملکرد1افراد1به1دقت1ارزیابی1نشود1و1مطابق1
شایستگی1به1آنان1امتياز1داده1نشود1یا1به1تعبير1دیگر،1افراد1شایسته1از1امتيازات1بيشتر1در1سازمان1

برخوردار1نشوند،1در1آن1سازمان1بتدریج1فرهنگ1کم1کاری1بوجود1می1آید.
3-1روش1های1کار:1درکشورهای1در1حال1توسعه11و1به1دليل1سرمایه1محدود،1تکنولوژی11متوسط1
و1عمدتًا1کاربر،1گاهی1بهبود1روش1های1کار1می1تواند1جهت1افزایش1بهره1وری1موثر1باشد.1این1
امر1می1تواند1از1طریق1به1کارگيری1تکنيک1های1جدید1و1حذف1عمليات1غيرضروری1و1هماهنگی1

قوانين1و1مقررات1با1مقتضيات1جامعه1و1نيروی1کار1انجام1گيرد1)شریفی،13791(.
روشهای1توليد،1نوع1و1سطح1تکنولوژی1و1چگونگی1تلفيق1آن1در1هر1بخش1از1اقتصاد،1نه1تنها1
گویای1سطح1ارتقاء1یافتگی1فنی1است،1بلکه1ميزان1آمادگی1آن1بخش1برای1بهبود1روش1ها1و1

مدیریت1بهره1وری1را1نيز1نمایان1می1سازد.1
-1عوامل1بيرونی:1به1عواملی1اطالق1می1شود1که1از1خارج1بر1سازمان1اثر1می1گذارند1و1تحت11
اختيار1افراد1و1مدیران1درون1سازمان1نيستند؛1یعنی1مدیریت1تشکيالت1قادر1نيست1در1کوتاه1مدت1
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آنها1را1تحت1کنترل1درآورد1و1یا1برآنها1تاثيرگذارد.1الجرم1سازمان11باید1خود1را1با1تغييرات1آنها1
قوانين1 و1 نامه1ها1 المللی،آیين1 بين1 1 قوانين1و1مقررات1ملی،1سياست1های1 مانند1 منطبق1سازد،1

مالياتی،1عوامل1و1روابط1اقتصادی،1سياسی،1اجتماعی1و1...
الف1-1تغييرات1ساختاری:11تغييرات1ساختاری1جامعه1در1بهره1وری1ملی1و1در1نتيجه1بهره1وری1
بنگاه1اثر1می1گذارد.1این1تغيير1در1طوالنی1مدت1دوطرفه1است،1یعنی1همان1طور1که1تغيير1ساختار1
روی1بهره1وری1اثر1می1گذارد،1بهره1وری1نيز1موجب1تعدیل1ساختار1می1شود1و1این1تغييرات1موجب1
توسعه1اقتصادی1و1اجتماعی1می1شوند.1مهمترین1تغييرات1ساختاری1عوامل1اقتصادی،1اجتماعی1
و1جمعيتی1هستند.1البته1تغيير1ساختاري1هنگامی1یک1منبع1بالقوه1رشد1می1شود1که1به1بهره1وري1
ساختاري1 1تغييرات1 1لزوم 1بر 1اقتصاددانان1توسعه 1این1رو 1از 1شود؛ 1منابع1منجر 1از 1بهتر 1و کاملتر

اقتصادي1جهت1دستيابی1به1رشد1اقتصادي1مطلوب1تأکيد1دارند1)تودارو،19811(.
ب1-1تغييرات1اقتصادی:1هرگونه1تغيير1در1وضعيت1اقتصادی،1می1تواند1بر1بهره1وری1موثر1باشد؛1
اگر1این1تغييرات1موجب1شکوفایی1و1رونق1اقتصادی1شود،1بهره1وری1افزایش1می1یابد1و1بالعکس؛1
هرگونه1رکود1اقتصادی،1سبب1کاهش1بهره1وری1می1گردد؛1زیرا1بين1توسعه1اقتصادی1و1بهره1

وری،1رابطه1تنگاتنگی1وجود1دارد.1مهمترین1تغييرات1اقتصادی1عبارتند1از:1
1-1تغيير1در1الگوی1اشتغال:1کشورها1بنابر1ماهيت1فرهنگی،1اجتماعی1و1سياسی1شان1و1همچنين1
ساختار1اقتصادی11خود1و1این1که1درچه1مرحله1ای1از1توسعه1اقتصادی1قرار1دارند،1دارای1الگوهای1
و1خدمات1 اطالعات1 بخش1 در1 که1 کار1 نيروی1 پيشرفته،1 درکشورهای1 متفاوت1هستند.1 اشتغال1
سياسی1 و1 اجتماعی1 اقتصادی،1 فرهنگی،1 ساختارهای1 داشتن1 دليل1 به1 است،1 فعاليت1 مشغول1
مناسب1کشور1خویش،1بطور1کارا1و1با1بهره1وری1باال1عمل1می1کند.1در1کشورهای1در1حال1توسعه1
به1دليل1این1که1بخش1کشاورزی1از1ماشين1آالت1و1ادوات1سنتي1استفاده1می1کند1و1بخش1صنعت1
از1تکنولوژی1پيشرفته1تری1سود1می1برد؛1لذا1بهره1وری1کل1در1بخش1صنعت1باالتر1است1وليکن1
به1دليل1این1که1تکنولوژی1در1این1کشورها1بومی1نگردیده1و1نيروی1کار1در1این1ارتباط1آموزشهای1
کافی1را1ندیده1است؛1نسبت11به1کشورهای1پيشرفته1از1بهره1وری1پایين1تری1برخوردار1هستند.1
رشد1باالی1جمعيت1و1فقدان1فرصت1شغلی1کافی،1تورم1پرسنلی1در1بخش1دولتی1و1غيره1موجب1
پایين1بودن1بهره1وری1نيروی1کار1در1کشورهای1در1حال1توسعه1شده1است.1به1هر1حال،1تغيير1
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در1الگوی1اشتغال1جامعه1می1تواند1بر1بهره1وری1یک1واحد1اقتصادی1و1نيز1کل1جامعه1موثر1باشد1
)خاکي،137611(.1در1مرحله1اول،1اشتغال1از1بخش1کشاورزی1به1صنعت1انتقال1می1یابد1و1موجب1
گسترش1این1بخش1و1رشد1سریع1بهره1وری1آن،1بخصوص1در1کشور1های1در1حال1توسعه1می1
در1 البته1 است.1 خدمات1 به1 بخش1صنعت1 از1 اشتغال1 انتقال1 ساختاری،1 تغيير1 دوم1 مرحله1 گردد.1
افزایش1بهره1وری1در1مرحله1انتقال1اشتغال1از1بخش1صنعت1به1خدمات،1همانند1انتقال1اشتغال1
از1بخش1کشاورزی1به1صنعت1نيست؛1تجربه1کشورهایی1که1مراحل1فوق1را1طی1کرده1اند،1نشان1
می1دهد1که1انتقال1اشتغال1از1بخش1صنعت1به1خدمات1با1کاهش1هزینه1انرژی1و1سرمایه1گذاری1
و1افزایش1هزینه1و1سرمایه1گذاری1در1آموزش1نيروی1کار1همراه1بوده1است1)مختاری،13911(.1

2-1روند1سرمایه1گذاری:1یکی1دیگر1از1عواملی1که1بر1بهره1وری1تاثير1بسزائی1دارد،1سرمایه1
گذاری1است.1اگر1سرمایه1گذاری1مطابق1با1اهداف1و1نياز1جامعه،1باال1خص1رشد1جمعيت1و1نيروی1
کار1افزایش1نيابد،11قطعا1توليد1کاهش1می1یابد1و1موجب1کاهش1بهره1وری1می1گردد.1در1طی1
براساس1 که1 است،1 نموده1 پيدا1 کاهش1 آمریکا1 در1 کار1 نيروی1 وری1 بهره1 1،1969-80 سالهای1
از1عوامل1مهم1این1امر،1کاهش1سرمایه1گذاری1بوده1است1)وکيلی،1 انجام1شده1یکی1 مطالعات1
بهمن،1370(.1تغييرات1در1ترکيب،1افزایش1یا1کاهش1نسبی،1طول1عمر1و1نوع1سرمایه1بر1ميزان1
بهره1وری1موثر1می1باشد.1رشد1سرمایه،1تابعی1از1پس1انداز1است1و1تغييرات1تکنولوژی1و1اختراعات1
نيز1در1تر1کيب1سرمایه1و1ميزان1سرمایه1گذاری1و1در1نتيجه1افزایش1و1کاهش1ميزان1بهره1وری1

موثرند1)مختاری،13911(.1
3-1فعاليتهای1تحقيق1و1توسعه:1تجارب1و1شواهد1نشان1می1دهد1که1یکی1از1عواملی1که1می1
تواند1نقش1مهمی1بر1بهره1وری1بویژه1در1بلند1مدت1داشته1باشد،1سرمایه1گذاری1در1امر1تحقيق1و1
توسعه1است.1مدل1های1مبتنی1بر1تحقيق1و1توسعه،1در1سطح1ثابت1سرمایه1و1کار،1پيشرفت1فناوری1
تواند1موجب1 راه1می1 دو1 از1 توسعه1 و1 تحقيق1 توليد1مطرح1می1کنند.1 افزایش1 از1دالیل1 یکی1 را1
رشد1اقتصادی1و1افزایش1بهره1وری1گردد:1اول1اینکه1نوآوری1و1معرفی1محصوالت1جدید،1نقش1
بيشتری1در1توليد1نسبت1به1کاالهای1سرمایه1ای1موجود1دارد؛1دوم1اینکه1فعاليت1های1تحقيق1و1
توسعه1باعث1ایجاد1اثرات1جانبی1در1موجودی1علم1و1دانش1شده1که1به1نوبه1خود1باعث1کاهش1
هزینه1های1تحقيق1و1توسعه1می1شود.1بطور1کلی،1تخصيص1منابع1بيشتر1به1تحقيق1و1توسعه،1
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منجر1به1افزایش1نوآوری1و1متعاقبًا1بهره1وری1می1شود1)مهرگان1و1سلطانی1صحت،13931(.
ج-1تغييرات1جمعيتی1و1اجتماعی:1نرخ1زیاد1زاد1و1ولد1و1نرخ1کاهشی1مرگ1و1مير1در1جهان،1
باعث1افزایش1جمعيت1شده1است.1جابجایی1جمعيت،1افزایش1درصد1اشتغال1زنان،1به1تأخير1افتادن1
بازنشستگی1به1دليل1استفاده1از1امکانات1بهداشتی،1کار1افراد1مسن،1افزایش1جمعيت1و1افزایش1
بطور1 که1 هستند1 عواملی1 اینها1 1... و1 مسکن1 اجتماعی،1 تأمين1 بهداشت،1 آموزش،1 های1 هزینه1

مستقيم1و غيرمستقيم1روی1بهره1وری1تأثير1می1گذارند1)شجری1پور1موسوی،13921(.
د-1منابع1طبيعی:1نيروی1انسانی،1زمين،1سوخت1و1مواد1خام؛1مهمترین1منابع1طبيعی1می1باشند.1
توانایی1ملت1ها1در1استفاده1بهينه1از1این1منابع1تاثير1بسيار1زیادی1در1بهبود1بهره1وری1دارد.1ترکيب1
حائز1 نقش1 وری،1 بهره1 به1حداکثر1 دستيابی1 راستای1 در1 توليد1محصول1 منابع1جهت1 این1 بهينه1

اهميتی1در1نيل1به1اهداف1رشد1و1توسعه1ایفا1می1نماید.
هـ-1دولت1و1زیرساخت1ها1:1حکومت1یکی1از1عواملی1است1که1می1تواند1از1طریق1سياستها،1
خط1مشی1ها،1مکانيزم1های1کنترل،1برنامه1ریزي1و1قانون1گذاری1بر1بهره1وری1تاثير1بگذارد.1
از1جمله1عمليات1سازمانهای1 از1طرق1مختلف1 آن1 برنامه1های1 و1 استراتژیها1 سياستهای1دولت،1
دولتی،1مقررات،1حمل1ونقل1و1ارتباطات،1انرژی1و1نيرو1و1معيارها1و1انگيزه1های1مالی،1تا1حد1زیادی1

بر1بهره1وری1تاثير1می1گذارد1)خاکي،13761(.
تأثير1سياست1های1مالی1بر1ميزان1بهره1وری،1از1طریق1دو1مجرای1اندازه1دولت1و1ترکيب1هزینه1
و1 اقتصادهای1شکوفا1 در1 شود.1 می1 محقق1 دولت1 درآمد1 الگوهای1کسب1 و1همچنين1 آن1 های1
پررونق،1هزینه1های1دولت1سهم1زیادی1از1توليد1ناخالص1داخلی1را1به1خود1اختصاص1می1دهد.1در1
واقع1با1افزایش1شکوفایی1و1رونق1اقتصادی،1تقاضا1برای1کاالهای1عمومی1)مانند1زیرساخت1ها1و1
نظام1های1تأمين1اجتماعی(1افزایش1می1یابد.1ثبات1منابع1تأمين1مالی1دولت1عامل1دیگری1است1
که1به1طور1بالقوه1می1تواند1بر1سطح1بهره1وری1اقتصاد1مؤثر1باشد،1زیرا1بدهی1دولت1معموال1یا1از1
طریق1ماليات1و1یا1از1طریق1کاهش1هزینه1های1دولت1تأمين1می1شود.1افزایش1بدهی1های1دولت1
می1تواند1تأثير1منفی1بر1سرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1داشته1باشد1و1رشد1بهره1وری1را1کاهش1
دهد.1عالوه1بر1این،1سياست1های1مالی1از1طریق1تأثير1بر1چرخه1های1تجاری1بر1بهره1وری1تأثير1
می1گذارند؛1به1این1صورت1که1هر1چه1تناوب1چرخه1های1تجاری1بيشتر1شود،1دوره1های1زمانی1
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که1بنگاه1ها1منابع1مالی1برای1سرمایه1گذاری1بلندمدت1در1اختيار1دارند،1کاهش1می1یابد.1از1سوی1
دیگر،1سياست1های1پولی1نيز1می1تواند1تأثير1بلندمدت1بر1بهره1وری1داشته1باشد؛1به1عنوان1مثال،1
افزایش1حجم1پول1و1ایجاد1تورم،1پيش1بينی1قيمت1ها1را1دشوار1و1سرمایه1گذاری1را1کاهش1می1
دهد1که1در1نهایت1بر1بهره1وری1اثر1می1گذارد.1ادبيات1تجربی،1درستی1این1موضوع1را1در1مورد1
تورم1های1باال1نشان1می1دهد.1اگر1چه1ثبات1اقتصادی1به1تنهایی1نمی1تواند1بهره1وری1جوامع1را1
افزایش1دهد،1ولی1بی1ثباتی1به1شدت1به1اقتصاد1صدمه1می1زند.1در1این1شرایط1دولت1نمی1تواند1
خدمات1مؤثری1ارائه1دهد1و1بنگاه1ها1نيز1نمی1توانند1عملکرد1مؤثری1داشته1باشند1و1بهره1وری1

کاهش1خواهد1یافت1)مجمع1واردات،13921(.

چرخه بهبود بهره وری 
باید1همواره1توجه1داشت1که1بهره1وری1دارای1یک1سيرتکامل1می1باشد1وکشورهایی1که1درصدد1
از1سطح1خرد1)شرکتها1و1سازمانها(1شروع1کنند1و1برای1رسيدن1 باید1 بهبود1بهره1وری1هستند،1
به1این1هدف1باید1برنامه1روشمندی1داشته1باشند؛1یعنی1بهره1وری1در1آنها1بر1مفاهيمی1استوار1
باشد،1که1می1توان1آن1را1چرخه1بهره1وری1ناميد.1چرخه1بهره1وری1شامل1گذشتن1از1مراحل1زیر1
می1باشد:1.11اندازه1گيری1بهره1وری1؛11.211ارزیابی1بهره1وری2؛1.311برنامه1ریزی1بهره1وری13و11111

1.4بهبود1بهره1وری11.4شکل121این1چرخه1را1به1طور1کامل1نشان1می1دهد:
 

 اندازه گيري بهره وري

 بهبود بهره وري ارزيابي بهره وري

 برنامه ريزي بهره وري

شکل 2: چرخه بهره وری -  ماخذ : خاکی، آشنايی با مديريت بهره وری، ص 59

1. Productivity Measurment
2. Productivity Evaluation
3. Productivity Planning
4. Productivity Improvement
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برنامه1بهبود1بهره1وری1را1ابتدا1باید1با1اندازه1گيری1بهره1وری1آغاز1کرد؛1هنگامی1که1سطوح1بهره1
وری1اندازه1گيری1شد،1آنها1را1نسبت1به1مقادیر1برنامه1ریزی1شده11مقایسه1و1ارزیابی1می1کنند.1
برمبنای1این1برنامه1ریزی،1اهداف1جزئی1بهره1وری1برای1کوتاه1مدت1و1بلندمدت1تعيين1می1شود.1
برای1دستيابی1به1اهداف1جزئی،1می1بایست1به1بهبود1بهره1وری1پرداخت؛1سپس1برای1ارزیابی1ميزان1
تحقق1بهبود،1سطوح1بهره1وری1را1مجددا1اندازه1گيری1نمود.1از1مفهوم1چرخه1بهره1وری1استنباط1می1
شود1که1اندازه1گيری1بر1ارزیابی،1برنامه1ریزی1و1بهبود1بهره1وری1تقدم1دارد.1باید1توجه1داشت1که1

برنامه1بهره1وری1پروژه1ای1نيست1که1یکبار1انجام1گيرد،1بلکه1فرایندی1مستمر1است.

متغیرهای پژوهش
با1توجه1به1اینکه1هدف1این1پژوهش،1بررسی1رابطه1بين1نوسانات1بهره1وری1و1پيش1بينی1بهره1

وری1می1باشد،1لذا1متغيرهای1پژوهش1به1شرح1زیر1خواهند1بود:
متغير1وابسته،1بهره1وری1سال1جاری1می1باشد1که1به1تفکيک1بخش1های1مهم1اقتصادی1در1مدل1

ها1به1کار1گرفته1می1شود.
بهره1وری1سال1گذشته1به1عنوان1متغير1مستقل1در1نظر1گرفته1شده1است.

جهت1محاسبه1بهره1وری1بخش1های1مختلف1اقتصاد1استان،1از1متغيرهای1ارزش1افزوده1و1تعداد1
شاغلين1در1هر1یک1از1این1بخش1ها1استفاده1شده1که1در1ادامه1توضيح1داده1می1شود.

ارزش1افزودهV(1(:1ارزشي1که1در1فرآیند1توليد،1به1ارزش1کاالهاي1واسطه1اي1افزوده1مي1شود.1
ارزش1افزوده1با1دو1روش1قابل1محاسبه1می1باشد:1روش1اول1تفریق1و1روش1دوم1جمع1می1باشد.1
روش1اول1عبارت1است1از1تفریق1ارزش1کاالهای1واسطه1ای1مورد1استفاده1در1امر1توليد1کاال1و1

خدمات،1از1ارزش1محصوالت1توليد1شده.
مواد1اوليه1و1کاالي1واسطه1اي1خریداری1شده1-1فروش=1ارزش1افزوده
مواد1اوليه1و1کاالي1واسطه1اي1خریداری1شده1-1ستانده=1ارزش1افزوده

دومين1روش1محاسبه1ارزش1افزوده،1روش1جمع1می1باشد1که1در1آن،1ارزش1افزوده1از1طریق1
جمع1مبالغ1پرداختی1به1کليه1عوامل1موثر1در1امر1توليد1به1دست1می1آید.
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V=L+T+RC+KPD+PR
در1رابطه1فوق:1V1ارزش1افزوده؛1L1حقوق1و1مزایای1کارکنان،1T1ماليات؛1RC1بهره1پرداختی؛1

1KPDميزان1استهالك1و1PR1سود1و1زیان1ویژه1است1)خاکی،1غالمرضا،1ص1461،1451(.
در1مطالعه1حاضر،1از1آمار1ارزش1افزوده1طی1دوره13911-11384منتشره1توسط1مرکز1آمار1ایران1

که1به1روش1تفریق1محاسبه1شده،1استفاده1گردیده1است.
تعداد1شاغلين:1طبق1تعریف1مرکز1آمار1ایران،1تمام1افراد1101ساله1و1بيشتر1که1در1هفته1قبل1از1
آمارگيری،1حداقل1یک1ساعت1کار1کرده1و1یا1بنا1به1دالیلي1به1طور1موقت1کار1را1ترك1کرده1باشند،1
شاغل1محسوب1مي1شوند.1شاغالن1به1طور1عمده1شامل1دو1گروه1مزد1و1حقوق1بگيران1و1خود1
اشتغاالن1مي1شوند.1ترك1موقت1کار1در1هفته1مرجع1با1داشتن1پيوند1رسمي1شغلي،1براي1مزد1و1
حقوق1بگيران1و1تداوم1کسب1و1کار1براي1خود1اشتغاالن،1به1عنوان1اشتغال1محسوب1مي1گردد.1
در1این1مطالعه،1از1آمار1تعداد1شاغلين1بخشهای1اقتصادی1طی1دوره13911-11384منتشره1توسط1

مرکز1آمار1ایران1استفاده1گردیده1است.1

روش تحقیق:
داده1های1مورد1استفاده1در1این1پژوهش،1ارزش1افزوده1و1تعداد1شاغلين1در1141بخش1مختلف1اقتصادی1
استان1خراسان1جنوبی1شامل:1»کشاورزي،1شکار،1جنگلداري1و1ماهيگيری«،1»معدن«،1»صنعت«،1
»تأمين1آب،1برق1و1گاز1طبيعي«،1»ساختمان«،1»عمده1فروشي،1خرده1فروشي،1تعمير1وسایل1نقليه1
و1کاالها«،1»هتل1و1رستوران«،1»حمل1و1نقل،1انبارداري1و1ارتباطات«،1»واسطه1گري1هاي1مالي«،1
»مستغالت،1کرایه1و1خدمات1کسب1و1کار«،1»اداره1امور1عمومي1و1خدمات1شهري«،1»آموزش«،1
»بهداشت1و1مددکاري1اجتماعي«1و1»سایر1خدمات1عمومي،1اجتماعي1شخصي1و1خانگي«1بوده1که1
از1طریق1پایگاه1آماری1مرکز1آمار1ایران1جمع1آوری1شده1است.1قبل1از1انجام1محاسبات1و1تجزیه1و1
تحليل1روی1داده1ها،1الزم1است1با1توجه1به1اینکه1داده1های1ارزش1افزوده1به1دست1آمده1به1صورت1
اسمی1می1باشد،1مقدار1حقيقی1آن1ها1محاسبه1گردد.1برای1از1بين1بردن1اثر1تورم1بر1قيمت1ها،1تمامی1
داده1ها1با1استفاده1از1شاخص1قيمت1توليد1کنندهPPI(1(1همان1بخش1که1از1پایگاه1آماری1بانک1
مرکزی1اخذ1گردیده،1به1قيمت1ثابت1سال1831تعدیل1شده1است.1بدین1منظور،1ارزش1افزوده1اسمی1هر1
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بخش1بر1شاخص1قيمت1توليدکننده1همان1بخش1تقسيم1گردیده1تا1ارزش1افزوده1حقيقی1به1دست1آید.1
برای1تجزیه1و1تحليل1داده1های1این1پژوهش،1فرآیندهای1مختلفی1به1کمک1نرم1افزار1اکسل1،1نرم1افزار1
ایویوز12و1نرم1افزارR11 انجام1شده1است.1در1این1پژوهش،1صرفا1از1روش1حذف1سيستماتيک1با1توجه1

به1شرایط1و1محدودیت1های1پژوهش1برای1انتخاب1نمونه،1استفاده1شده1است.

برآورد مدل و تحلیل نتايج
اولين1قدم1در1تجزیه1و1تحليل1داده1ها1شناسایی1موقعيت1های1فاقد1مشاهده1)در11هر1متغير(1و1
داده1های1دور1افتاده1است.1برای1شناسایی1داده1های1دور1افتاده،1از1روش1هاینينگ)1991(1استفاده1
شده1است.1پس1از1شناسایی1داده1های1دور1افتاده1و1نظر1کارشناسی1این1داده1ها1حذف1و1سپس1
تمامی1مشاهدات1فاقد1مشاهده1)داده1ها1ی1فاقد1مشاهده1در1ابتدای1جمع1آوری1و1داده1های1دور1
افتاده1حذف1شده(1به1وسيله1ميانگين1داده1ها1)در1هر1متغير(1جایگزین1گردید.1سپس1با1استفاده1از1

داده1های1موجود1و1رابطه1زیر،1بهره1وری1نيروی1کار1به1دست1آمد:

 = بهره وري نيروي كار ارزش	افزوده
 تعداد	نيروي	كار

قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B٠ + B١LDP + B٢LBC + B٣LGI + B٤LGC + B٥LP + B٦LD٥٧ + B٧D٥٩ 
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p ≥ ٠  ,   q ≥ ٠ 

 α٠ < ٠ ,  αi ≥ ٠ 

βi ≥ ٠ 

�� � 	�٠ �	�٢����١ �	�١���١ 

β١	≤	١		,		α٠�٠		,		α١	≤	٠	
Gsit	�	��TRit,GDPPERit,INDUSit,URBANit,UINit�	
Gsit	�	αi	�	β١TRit	�	β٢GDPPERit	�	β٣INDUSit	�	β٤URBANit	�	β٥UINit	�	εit	

  

این1شاخص،1نشان1دهنده1ميزان1ثروت1توليد1شده1به1ازای1هر1نيروی1کار1می1باشد.1درجدول111
مقادیر1بهره1وری1نيروی1کار1بخش1های1مختلف1اقتصادی1استان1خراسان1جنوبی1طی1سال1های1

11384تا113911نشان1داده1شده1است.

1. - Excel
2. - Eviews
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جدول1: بهره وری نیروی کار بخش های مختلف اقتصادی استان خراسان جنوبی 

طی سالهای 1384 تا 1391
13841385138613871388138913901391شرحفعاليتهاکد

 کشاورزي، شكار،1
33.132.541.838.140.843.646.747.6جنگلداري و ماهیگیری

66.087.159.054.959.265.345.834.7معدن2

23.223.322.026.729.928.022.131.3صنعت3

 تأمین آب، برق و گاز4
68.758.631.248.688.9164.5239.5طبیعي

21.557.456.140.638.629.833.433.1ساختمان5

6
 عمده فروشي، خرده
 فروشي، تعمیر وسایل

نقلیه و کاالها
118.6146.9125.2130.1127.669.974.790.0

85.733.630.239.816.615.532.53.9هتل و رستوران7

 حمل و نقل، انبارداري و8
44.045.145.552.563.466.475.2112.2ارتباطات

91.9108.094.077.199.5111.982.380.7واسطه گري هاي مالي9

 مستغالت، کرایه و10
570.2445.3412.6535.4488.0539.1573.8خدمات کسب و کار

 اداره امور عمومي، و11
70.270.260.263.076.6116.3103.5خدمات شهري

65.060.549.870.555.453.160.763.0آموزش12

 بهداشت و مددکاري13
160.5172.4156.9149.497.3154.2106.390.1اجتماعي

14
 سایر خدمات عمومي،
 اجتماعي شخصي و

خانگي
60.087.257.368.652.493.885.571.2

ارائه1شده1 اقتصادی1درجدول121 به1تفکيک1بخش1های1 نيروی1کار1 آمار1توصيفی1بهره1وری1
است.1معيارهای1بدست1آمده1شامل:1ميانگين،1ميانه،1مينيمم،1ماکزیمم،1نما،1ضریب1چولگی1و1

کشيدگی1برای1هر1یک1از1بخش1های1اقتصادی1پژوهش1می1باشد.
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جدول2: آمار توصیفی متغیر بهره وری نیروی کار

 انحرافماکزيمممینیمممیانهمیانگینبخش اقتصادیکد
معیار

 ضريب
چولگی

 ضريب
کشیدگی

1کشاورزي،1شکار،1
1/115-0/332-40/5341/2932/5447/65/65جنگلداري1و1ماهيگيری

58/9959/08734/7187/0915/400/321/24معدن2

1/654-25/8124/9821/9931/283/65650/408صنعت3

1تأمين1آب،1برق1و1گاز4
1/314-113/7578/8131/247239/52479/610/716طبيعي

0/563-38/8136/0221/47257/3912/450/518ساختمان5

6
1عمده1فروشي،1خرده

1فروشي،1تعمير1وسایل1نقليه
و1کاالها

110/37121/8969/86146/8928/36-0/458-1/431

32/231/3543/93685/6524/621/5563/438هتل1و1رستوران7

1حمل1و1نقل،1انبارداري1و8
63/0557/9444/03112/22522/931/6032/799ارتباطات

1/344-93/16892/9677/1111/8612/780/243واسطه1گري1هاي1مالي9

1مستغالت،1کرایه1و1خدمات10
1/853-0/274-496/186511/721404/96573/7868/48کسب1و1کار

1اداره1امور1عمومي،1و11
89/03673/4260/21152/1432/301/120/726خدمات1شهري

0/496-59/758860/63749/7770/536/750/032آموزش12

1بهداشت1و1مددکاري13
1/84-0/546-135/86151/76990/09172/3932/42اجتماعي

1سایر1خدمات1عمومي،14
1/63-72/0069/952/4193/8115/340/2اجتماعي1شخصي1و1خانگي

ميزان1ميانگين1بهره1وری1نيروی1کار1در1بخش1های1مختلف1اقتصادی1استان،1تفاوت1این1بخش1
ها1را1نشان1می1دهد.1به1نظر1می1آید1بخش1مستغالت،1کرایه1و1خدمات1کسب1و1کار،1بيشترین1
بهره1وری1را1برای1استان1به1همراه1داشته1است؛1پس1از1آن،1بهداشت1و1مددکاري1اجتماعي1در1
از1 ترین1ميزان1 پایين1 اند.1 قرار1گرفته1 رتبه1سوم1 تأمين1آب،1برق1و1گاز1طبيعي1در1 رتبه1دوم1و1
حيث1ميانگين1ميزان1بهره1وری1نيز1متعلق1به1بخش1صنعت1بوده1و1پس1از1آن1هتل1و1رستوران1
و1ساختمان1در1جایگاه1های1بعدی1قرار1دارند.1در1این1زمينه1شاید1بتوان1بروز1پدیده1رکود1تورمی1
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واحدهای1صنعتی1 از1 برخی1 غيرفعال1شدن1 بعضا1 و1 توليد1 ميزان1 کاهش1 و1 اخير1 های1 سال1 در1
استان1و1نيز1رکود1فعاليت1های1ساختمانی1را1موثر1دانست.1از1طرفی،1انحراف1معيار11هریک1از1
بخش1های1استان1حاکی1از1آن1است1که1نوسانات1بهره1وری1در1استان،1در1برخی1از1بخش1ها1به1
طور1چشمگيری1از1سایر1بخش1ها1بيشتر1است.1به1طور1مثال1بخش1تامين1آب،1برق1و1گاز1طبيعی1

و1بخش1مستغالت،1کرایه1و1خدمات1کسب1و1کار1بيشترین1نوسانات1را1داشته1اند.1
با1توجه1به1اینکه1بهره1وری1از1حاصل1تقسيم1ارزش1افزوده1بر1ميزان1اشتغال1بدست1آمده1است،1
می1توان1با1رابطه11ارزش1افزوده1و1اشتغال،1به1برخی1از1سواالت1به1وجود1آمده1پاسخ1دهيم.1از1
این1رو1اولين1قدم،1پاسخ1دادن1به1این1سوال1است1که1آیا1رابطه1معنی1داری1بين1ارزش1افزوده1و1
اشتغال1در1استان1وجود1دارد؟1برای1پاسخ1دادن1به1این1سوال،1به1بررسی1رابطه1بين1ارزش1افزوده1

و1اشتغال1در1استان1با1استفاده1از1مدل1پانل1دیتا1خواهيم1پرداخت.111

بررسی رابطه بین اشتغال و ارزش افزوده
مورد1 تخمين1ها،1 در1 استفاده1 مورد1 متغيرهاي1 تمام1 ایستایی1 است1 مدل،1الزم1 برآورد1 از1 پيش1
آزمون1قرار1گيرد،1زیرا1نامانایی1متغيرها1چه1در1مورد1داده1هاي1سري1زمانی1و1چه1داده1هاي1پانلی،1
زمانی1 سري1 داده1هاي1 مورد1 در1 آنچه1 بر1خالف1 می1شود.1 کاذب1 رگرسيون1 مشکل1 بروز1 باعث1
مرسوم1است،1در1مورد1داده1هاي1پانلی1نمی1توان1براي1آزمون1مانایی1از1آزمون1هاي1دیکی-1فولر1
و1دیکی-1فولر1تعميم1یافته1بهره1جست،1بلکه1الزم1است1به1نحوي1مانایی1جمعی1متغيرها1آزمون1
شود.1در1این1پژوهش1به1دليل1وجود1مقاطع1)تعداد1بخش1های(1زیاد1و1سری1زمانی1کم،1از1آزمون1

ماداال1و1ویو1)1999(1استفاده1شده1است؛1نتيجه1این1آزمون1در1جدول131آمده1است
جدول 3: آزمون ريشه ي واحد جمعی برای متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال

مدل
VADEMنماد

اشتغالارزش1افزودهمتغير

اول

116/771167/48آماره1خی-دو
2828درجه1آزادی
P0/0000/000-مقدار
داده1ها1مانا1می1باشندداده1ها1مانا1می1باشندنتيجه
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همان1طور1که1مالحظه1می1شود1برای1تمامی1متغيرهاP«1-مقدار«1از10/051کمتر1بوده1است؛1
از1این1رو1می1توان1ایستایی1تمامی1متغيرها1را1پذیرفت.1در1این1مرحله1پس1از1تعيين1تأیيد1مانایی،1
باید1به1دنبال1پاسخ1فرضيه1رابطه1بين1دو1متغير1ارزش1افزوده1و1اشتغال1بود.1آزمون1فرضيه1شماره1

یک1به1صورت1زیر1بيان1می1شود:

بین ارزش افزوده و اشتغال رابطه معنی داری وجود دارد.
در1 نمودیم.1 استفاده1 را1 F-ليمر1 آزمون1 ابتدا1 پانلی،1 و1 رگرسيون1 مدل1 بين1 انتخاب1 منظور1 به1
صورتی1که1سطح1معنی1داری1آزمون1مذکور1بيش1از10/051باشد،1از1مدل1رگرسيون1و1در1صورتی1

که1که1سطح1معنی1داری1کمتر1از10/051باشد،1از1مدل1پانلی1استفاده1خواهد1شد.
جدول 4: نتايج آزمون F-لیمر برای مدل فرضیه اول

F1مقداردرجه1آزادی2درجه1آزادی1آماره-P)نتيجه)مدل1مناسب

مدل1داده1های1پانلی104/4113970/000

بنابراین1باید1از1مدل1پانلی1برای1تبيين1رابطه1بين1دو1متغير1استفاده1نمود.
پس1از1آنکه1داده1های1پانلی1انتخاب1شد،1برای1تشخيص1و1شناخت1درست1مدل1مورد1استفاده1و1
اینکه1اثرات1ثابت1موضوع1روش1تخمين1است1یا1مدل1اثر1تصادفی،1از1آزمون1هاسمن1استفاده1می1
شود.1در1صورتی1که1سطح1معنی1داری1آزمون1مذکور1بيش1از10/051باشد،1مدل1با1اثرات1تصادفی1و1
در1صورتی1که1که1سطح1معنی1داری1کمتر1از10/051باشد،1از1مدل1با1اثر1ثابت1استفاده1خواهد1شد.1

نتایج1این1آزمون1به1شرح1زیر1است:
جدول 5: نتايج آزمون هاسمن برای مدل فرضیه اول

نتيجهP-مقداردرجه1آزادیآماره1خی1دو
مدل1با1اثرات1ثابت194/4410/0000

با1 مدل1 از1 بنابراین1 است.1 کمتر1 10/05 از1 داری1 معنی1 می1شود،1سطح1 مشاهده1 که1 طور1 همان1
اثر1ثابت1استفاده1می1شود.1بنابراین1مدل1با1اثر1ثابت1می1تواند1عملکرد1بهتری1برای1بيان1رابطه1
دو1متغير1ارزش1افزوده1و1اشتغال1داشته1باشد.1برای1بررسی1خود1همبستگی1سریالی،1از1آزمون1

ویلدریج1استفاده1شد،1که1نتایج1آن1در1جدول161آمده1است.
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جدول 6: نتايج آزمون ويلدريج برای مدل فرضیه اول

نتيجهp-مقدارآماره1خی1دو
خود1همبستگی1سریالی1وجود1دارد.10/6890/001078

بنابراین1خودهمبستگی1سریالی1وجود1دارد.1برای1بررسی1همسانی1واریانس1ها1نيز1از1آزمون1بروش1
پاگن1استفاده1شده1که1نتایج1آن1به1شرح1زیر1است:

جدول 7: نتايج آزمون بروش پاگن برای مدل فرضیه اول

نتيجهسطح1معنی1داریدرجه1آزادیBPآماره1
هم1واریانسی1مورد1تائيد1نيست41/12810/000

از1این1رو1می1توان1از1روش1پانلی1تعميم1یافتهpglss(1(1استفاده1نمود.1نتایج1این1مدل1در1جدول18
آمده1است:

جدول 8: نتايج مدل فرضیه اول

مدل

ضرایب1متغير1در1متغير
مدل

انحراف1استاندارد1
نتيجهمقادیرP-Value1آمارهt1خطا

معناداری1در1مدل0/003994780/000491258/13180/000

ضریب1تعيين=0/97626
آزمون1والد:

آماره1آزمون=394/55
p-مقدار=0/000

با1توجه1به1نتایج1آماره1t1)8/1318(1مشخص1می1گردد1که1متغير1مستقل1ارزش1افزوده1در1این1
مدل،1درسطح951%1اطمينان،1از1لحاظ1آماری1معنادار1می1باشد،1زیرا1اواًل1مقادیر1قدر1مطلق1این1

آماره1بيشتر1از11/961بوده1ثانياP11-مقدار1)0/000(1نيز1کمتر1از151درصد1می1باشد.
بنابراین1می1توان1وجود1رابطه1معنی1دار1بين1ارزش1افزوده1و11اشتغال1را1در1استان1تائيد1نمود.



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و سوم )پیایی 11(/ بهار 5695

بررسی نوسانات بهره وری و رابطه بین اشتغال و ارزش افزوده  
وجود1نوسانات1در1بهره1وری1در1سال1های1مختلف،1سبب1خواهد1شد1که1نتوان1در1مورد1بهره1

وری1استان1اظهار1نظر1نمود.1در1این1راستا1سوالی1که1مطرح1می1شود1این1است1که:
آیا1نوسانات1بهره1وری1نيروی1کار،1ناشی1از1رابطه1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1بوده1است؟

برای1پاسخ1این1سوال1بر1اساس1انحراف1معيار1بهره1وری1در1هریک1از1بخش1های1مهم1اقتصادی،1
نوسانات1این1بخش1ها1تشخيص1داده1شده1و1141بخش1مهم1اقتصادی1با1توجه1به1انحراف1معيار1
آن1ها،1در1چارك1هایی1قرار1داده1و1در1هر1چارك1رابطه1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1استان1ارزیابی1

می1گردد.1نتایج1چارك1بندی1در1جدول191آمده1است:
جدول 9: چارک بندی بخش های اقتصادی بر حسب نوسانات بهره وری نیروی کار

نوع1نوسانات1بهره1وریبخش1های1اقتصادیچارك

کشاورزي،1شکار،1جنگلداري1و1ماهيگيری)کد11(،11صنعت)کد31(،1اول
کمترین1نوسانات1بهره1وریساختمان)1کد51(،1آموزش)کد121(

1معدن)کد21(،1واسطه1گري1هاي1مالي)کد91(،1سایر1خدمات1عمومي،دوم
نوسانات1نسبتا1کماجتماعي1شخصي1و1خانگي)کد141(

عمده1فروشي،1خرده1فروشي،1تعمير1وسایل1نقليه1و1کاالها)کد61(،1سوم
نوسانات1نسبتا1زیادهتل1و1رستوران)کد71(،1حمل1و1نقل،1انبارداري1و1ارتباطات)کد81(

چهارم
تأمين1آب،1برق1و1گاز1طبيعي)کد41(،1مستغالت،1کرایه1و1خدمات1

کسب1و1کار)کد101(،11اداره1امور1عمومي،1و1خدمات1شهري)کد111(1،1
بهداشت1و1مددکاري1اجتماعي)کد131(

بيشترین1نوسانات1بهره1وری

حال،1به1بررسی1رابطه1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1در1هریک1از1چارك1ها1و1انجام1آزمون1های1
آماری1مربوطه1پرداخته1می1شود1که1نتایج1حاصله1در1آمده1است:
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جدول 10: تاثیر نوسانات بهره وری بر رابطه بین ارزش افزوده و اشتغال

چارك1نوسانات1بهره1
ضریب1ارزش1افزوده1ضریب1تعيين1مدل1متناظرنوع1نوسانات1بهره1وریوری

در1مدت1متناظر

کمترین1نوسانات1بهره1چارك1اول
0/956230/011389وری

0/473280/0080896نوسانات1نسبتا1کمچارك1دوم
0/0021107-0/92792نوسانات1نسبتا1زیادچارك1سوم

بيشترین1نوسانات1چارك1چهارم
0/00419-0/91188بهره1وری

در1چارك1اول،1یعنی1بخش1های1اقتصادی1که1با1کمترین1نوسانات1بهره1وری1مواجه1بوده1اند،1
ضریب1ارزش1افزوده1برآورد1شده1به1ميزان1،0/01138911بيانگر1آن1است1که1بين1ارزش1افزوده1
و1اشتغال1رابطه1مثبت1و1معنی1داری1وجود1دارد؛1یعنی1با1افزایش1ارزش1افزوده1هر1یک1از1بخش1

های1اقتصادی،1اشتغال1هم1افزایش1پيدا1می1کند.
با1نوسانات1 اقتصادی1که1 افزوده1برآورد1شده1در1چارك1دوم1برای1بخش1های1 ضریب1ارزش1
نسبتا1کم1بهره1وری1مواجه1بوده1اند،1به1ميزان10/008089611نشان1دهنده1رابطه1مثبت1و1معنی1دار1
بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1است،1بدین1معنا1که1با1افزایش1ارزش1افزوده1هر1یک1از1بخش1های1

اقتصادی،1اشتغال1هم1افزایش1پيدا1می1کند.
در1چارك1سوم1که1دامنه1نوسانات1بهره1وری1نسبتا1زیاد1است،1ضریب1ارزش1افزوده1برآورد1شده11
)0/0021107-1(1بوده1که1داللت1بر1رابطه1منفی1بين11رشد1ارزش1افزوده1و1اشتغال1هر1یک1از1
بخش1های1اقتصادی1دارد.1در1چارك1چهارم1یعنی1بخش1های1اقتصادی1که1با1بيشترین1نوسانات1
بهره1وری1مواجه1بوده1اند1نيز1ضریب1ارزش1افزوده1محاسبه1شده1)0/00419-(1داللت1بر1وجود1
رابطه1معکوس1بين1ارزش1افزوده1و1ميزان11اشتغال1دارد.1به1طور1کلی1می1توان1نتيجه1گرفت:1هر1
چه1نوسانات1بهره1وری1در1بخش1های1اقتصادی1استان1افزایش1یابد،1رابطه1بين1ارزش1افزوده1و1

اشتغال1معکوس1می1شود..
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بررسی میزان بهره وری و رابطه بین اشتغال و ارزش افزوده 
به1انتظار1بر1این1است1که1با1افزایش1ميزان1بهره1وری،1سهم1اشتغال1کاهش1پيدا1خواهد1کرد؛1در1

این1راستا1سوالی1که1مطرح1می1شود1این1است1که:
آیا1ميزان1بهره1وری1نيروی1کار1ناشی1از1رابطه1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1بوده1است؟

برای1پاسخ1این1سوال،1بر1اساس1معيار1ميانگين1بهره1وری1نيروی1کار1هریک1از1بخش1های1مهم1
اقتصادی،1ميزان1این1بخش1ها1تشخيص1داده1شده1و1141بخش1مهم1اقتصادی1با1توجه1به1ميانگين1
آن1ها1در1چارك1هایی1قرار1گرفته1و1در1هر1چارك،1رابطه1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1استان1ارزیابی1

می1گردد.1نتایج1چارك1بندی1در1جدول1111آمده1است.
جدول 11: چارک بندی بخش های اقتصادی بر حسب میزان بهره وری نیروی کار

نوع1ميزان1بهره1وریبخش1های1اقتصادیچارك

کشاورزي،1شکار،1جنگلداري1و1ماهيگيری)کد11(،11صنعت)کد31(،1اول
کمترین1ميزان1بهره1وریساختمان)1کد51(،1هتل1و1رستوران)کد71(

بهره1وری1نسبتا1کممعدن)کد21(،1آموزش)کد121(،1انبارداري1و1ارتباطات)کد81(دوم

واسطه1گري1هاي1مالي)کد91(،1اداره1امور1عمومي،1و1خدمات1شهري)کد1سوم
بهره1وری1نسبتا1زیاد11(11،1سایر1خدمات1عمومي،1اجتماعي1شخصي1و1خانگي)کد141(.

چهارم
تأمين1آب،1برق1و1گاز1طبيعي)کد41(،1مستغالت،1کرایه1و1خدمات1کسب1و1
کار)کد101(،1عمده1فروشي،1خرده1فروشي،1تعمير1وسایل1نقليه1و1کاالها)کد1

6(،11بهداشت1و1مددکاري1اجتماعي)13(
بيشترین1ميزان1بهره1وری

حال1در1هریک1از1چارك1ها1رابطه1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1بررسی1می1گردد.1نتایج1حاصل1
از1تجزیه1و1تحليل1داده1ها1در1جدول1121نشان1داده1شده1است.1ضریب1ارزش1افزوده1برآورد1شده1
مرتبط1با1بخش1های1اقتصادی1در1چارك1اول1و1چارك1دوم1که1با1کمترین1ميزان1بهره1وری1و1
ميزان1بهره1وری1نسبتا1کم1می1باشند،1بيانگر1وجود1یک1رابطه1مستقيم1و1مثبت11بين1ارزش1افزوده1
و1اشتغال1می1باشد؛1یعني1با1افزایش1ارزش1افزوده1در1هریک1از1بخش1هاي1اقتصادي،1اشتغال1هم1
افزایش1پيدا1مي1کند1و1بر1عکس،1ضریب1ارزش1افزوده1برآوردشده1مرتبط1با1بخش1های1اقتصادی1
در1چارك1سوم1و1چهارم1که1دارای1ميزان1بهره1وری1نسبتا1زیاد1و1بيشترین1ميزان1بهره1وری1هستند،1
حاکی1از1وجود1رابطه1منفی1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1است.1به1طور1کلی1می1توان1نتيجه1گرفت1
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هر1چه1ميزان1بهره1وری1در1بخش1های1اقتصادی1افزایش1یابد،1رابطه1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1
معکوس1می1شود.

جدول 12: تاثیر میزان بهره وری بر رابطه بین ارزش افزوده و اشتغال

چارك1ميزان1بهره1
ضریب1تعيين1مدل1نوع1ميزان1بهره1وریوری

متناظر
ضریب1ارزش1افزوده1در1مدت1

متناظر
0/967630/0101837کمترین1ميزان1بهره1وریچارك1اول
0/959980/00108292ميزان1بهره1وری1نسبتا1کمچارك1دوم
0/0046557-0/92365ميزان1بهره1وری1نسبتا1زیادچارك1سوم
0/0097606-0/97295بيشترین1ميزان1بهره1وریچارك1چهارم

بررسی پايداری بهره وری
به1در1این1قسمت1پاسخ1فرضيه1پایداری1بهره1وری1در1استان1مورد1بررسی1قرار1می1گيرد.1آزمون1

فرضيه1شماره1دو1به1صورت1زیر1بيان1می1شود:

بهره وری استان خراسان جنوبی پايدار است.
می1 قرار1 استفاده1 مورد1 F-ليمر1 آزمون1 ابتدا1 پانلی،1 و1 رگرسيون1 مدل1 بين1 انتخاب1 منظور1 به1
گيرد.1در1صورتی1که1سطح1معنی1داری1آزمون1مذکور1بيش1از10/051باشد،1از1مدل1رگرسيون1و1در1

صورتی1که1که1سطح1معنی1داری1کمتر1از10/051باشد1از1مدل1پانلی1استفاده1می1شود.
جدول 13: نتايج آزمون F-لیمر برای مدل فرضیه دوم

F1مقداردرجه1آزادی2درجه1آزادی1آماره-P)نتيجه)مدل1مناسب
مدل1داده1های1پانلی2/852813830/001957

بنابراین1باید1از1مدل1پانلی1برای1تبيين1رابطه1بين1دو1متغير1استفاده1نمود.
پس1از1آنکه1داده1های1پانلی1انتخاب1شد،1برای1تشخيص1و1شناخت1درست1مدل1مورد1استفاده1
و1اینکه1اثرات1ثابت1موضوع1روش1تخمين1است1یا1مدل1اثر1تصادفی،1از1آزمون1هاسمن1استفاده1
می1شود.1در1صورتی1که1سطح1معنی1داری1آزمون1مذکور1بيش1از10/051باشد،1از1مدل1با1اثرات1
تصادفی1و1در1صورتی1که1که1سطح1معنی1داری1کمتر1از10/051باشد،1از1مدل1با1اثر1ثابت1استفاده1
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خواهد1شد.1نتایج1این1آزمون1به1شرح1زیر1است:
جدول 14: نتايج آزمون هاسمن برای مدل فرضیه دوم

نتيجهP-مقداردرجه1آزادیآماره1خی1دو
مدل1با1اثرات1ثابت31/86710/0000

همان1طور1که1مشاهده1می1شود،1سطح1معنی1داری1از10/051کمتر1است.1بنابراین1باید1از1مدل1با1
اثر1ثابت1استفاده1نمود.1برای1بررسی1خود1همبستگی1سریالی،1از1آزمون1ویلدریج1استفاده1شده1که1

نتایج1آن1در1جدول1151آمده1است:
جدول 15: نتايج آزمون ويلدريج برای مدل فرضیه دوم

نتيجهp-مقدارآماره1خی1دو
خود1همبستگی1سریالی1وجود1ندارد.0/141950/7064

بنابراین1خودهمبستگی1سریالی1وجود1ندارد؛1همچنين1به1منظور1تشخيص1وجود1یا1عدم1وجود1
همسانی1واریانس1مدل1از1آزمون1بروش- پاگن1استفاده1می1گردد.

جدول 16: نتايج آزمون بروش پاگن برای مدل فرضیه دوم

نتيجهسطح1معنی1داریدرجه1آزادیBPآماره1
هم1واریانسی1مورد1تائيد1نيست38/5510/000

از1این1رو1می1توان1از1روش1پانلی1تعميم1یافتهpglss(1(1استفاده1نمود؛1نتایج1این1مدل1در1جدول1
117آمده1است:

جدول 17: نتايج  مدل فرضیه دوم

مدل
نتيجهمقادیرP-Value1آمارهt1انحراف1استاندارد1خطاضرایب1متغير1در1مدلمتغير

معناداری1در1مدل0/2550260/0597744/26650/0000
ضریب1تعيين=0/93204

این1مدل،1 در1 افزوده1 ارزش1 متغير1مستقل1 نشان1می1دهدکه1 آمده1 به1دست1 1)4/2665( 1t آماره1
درسطح951%1اطمينان،1از1لحاظ1آماری1معنادار1می1باشد،1زیرا1اواًل1مقادیر1قدر1مطلق1این1آماره1
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بنابراین1می1توان1 از151درصد1می1باشد.1 نيز1کمتر1 P-مقدار)0/000(1 1 ثانيا1 از11/961بوده؛1 بيشتر1
وجود1رابطه1معنی1دار1بين1بهره1وری1سال1گذشته1و1جاری1را1تأیيد1نمود؛1این1بدان1معناست1که:

بهروه وری نیروی کار در خراسان جنوبی پايدار است.
بررسی نوسانات  و پايداری بهره وری 

به1وجود1نوسانات1در1بهره1وری1سال1های1مختلف1سبب1خواهد1شد1که1نتوانيم1در1مورد1بهره1
وری1استان1اظهار1نظر1نمود.1در1این1راستا1سوالی1که1مطرح1می1شود1این1است1که:

آيا نوسانات بهره وری نیروی کار، پايداری آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
برای1یافتن1پاسخ1این1سوال1بر1اساس،1انحراف1معيار1بهره1وری1نيروی1کار1هریک1از1بخش1
های1مهم1اقتصادی،1نوسانات1این1بخش1ها1تشخيص1داده1شده1و1141بخش1مهم1اقتصادی1با1
توجه1به1انحراف1معيار1آنها1در1چارك1هایی1قرار1گرفته1و1در1هر1چارك1پایداری1بهره1وری1مورد1
ارزیابی1قرار1می1گيرد.1نتایج1حاصل1از1بررسی1ميزان1تاثير1نوسانات1بهره1وری1بر1پایداری1)ميزان1
پيش1بينی1پذیری(1آن،1نشان1می1دهد1که1بر1خالف1انتظار،1بخش1هایی1که1در1آنها1نوسانات1بهره1
وری1زیاد1بوده1است1)چارك1های1سوم1و1چهارم(،1دارای1بيشترین1پایداری1بوده1ایم؛1بطوریکه1
بيش1از1901درصد1تغييرات1متغير1بهره1وری1هر1سال،1به1وسيله1بهره1وری1سال1قبل1تبيين1می1
شود.1در1مقابل،1بخش1های1اقتصادی1چارك1اول1که1کمترین1نوسانات1بهره1وری1را1داشته1اند،1
تغييرات1متغير1بهره1وری1هر1سال،1در1حدود1751درصد1توسط1بهره1وری1سال1قبل1تبيين1شده1
است؛1همچنين1این1نسبت1برای1بخشهای1با1نوسانات1نسبتا1کم1بهره1وری،1معادل1511درصد1

بوده1است.
ميزان1ضریب1محاسبه1شده1برای1متغير1بهره1وری1سال1گذشته1در1مدل1نيز1در1همه1چارك1ها1
مثبت1بوده1که1حاکی1از1رابطه1مستقيم1بين1دو1متغير11بهره1وری1و1بهره1وری1سال1گذشته1می1
باشد.1بيشترین1ميزان1محاسبه1شده1برای1این1ضریب،1مربوط1به1چارك1چهارم1یعنی1بخشهای1
اقتصادی1با1بيشترین1نوسانات1بهره1وری1بوده1و1پس1از1آن1به1ترتيب1چارك1اول1)بخشهای1با1
کمترین1نوسانات1بهره1وری(،1چارك1دوم1)بخشهای1با1نوسانات1نسبتا1کم(1و1در1نهایت1چارك1
با1نوسانات1نسبتا1زیاد(1قرار1دارند.1جدول1181به1تبيين1نتایج1بدست1آمده1می1 سوم1)بخشهای1

پردازد:
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جدول 18: تاثیر نوسانات بهره وری بر پايداری بهره وری

چارك1نوسانات1بهره1
ضریب1تعيين1مدل1نوع1نوسانات1بهره1وریوری

متناظر
ضریب1بهره1وری1گذشته1

در1مدت1متناظر
0/747650/057039کمترین1نوسانات1بهره1وریچارك1اول
0/509520/03430نوسانات1نسبتا1کمچارك1دوم
0/932390/00088نوسانات1نسبتا1زیادچارك1سوم
0/907260/33088922بيشترین1نوسانات1بهره1وریچارك1چهارم

بررسی میزان  و پايداری بهره وری
تجریه1و1تحليل1ميزان1بهره1وری1و1پایداری1آن1سبب1خواهد1شد1تا1بخش1های1اقتصادی1که1
دارای1توانایی1پيش1بينی1و11بهره1وری1باالتری1هستند،1شناسایی1شده1و1در1اولویت1قرار1گيرند.1

از1این1رو1باید1به1این1سوال1پاسخ1دهيم1که:
آيا میزان بهره وری پايداری آن را تحت تاثیر قرار می دهد؟

برای1پاسخ1این1سوال،1بر1اساس1ميانگين1بهره1وری1نيروی1کار،1هریک1از1بخش1های1مهم1
اقتصادی1در1چارك1هایی1قرار1گرفته1و1در1هر1چارك1پيش1بينی1پذیری1مورد1ارزیابی1قرار1می1

گيرد.1جدول191به1تبيين1نتایج1بدست1آمده1می1پردازد:
جدول 19: تاثیر میزان بهره وری بر پايداری بهره وری

ضریب1تعيين1مدل1ميزان1بهره1وریچارك1ميزان1بهره1وری
متناظر

ضریب1بهره1وری1گذشته1
در1مدت1متناظر

0/50550/133763کمترین1ميزان1بهره1وریچارك1اول
0/355070/99391بهره1وری1نسبتا1کمچارك1دوم
0/279040/44915بهره1وری1نسبتا1زیادچارك1سوم
0/904750/29497بيشترین1ميزان1بهره1وریچارك1چهارم

نتایج1حاصل1نشان1می1دهد1که1بر1اساس1ميزان1بهره1وری،1بخش1های1موجود1در1چارك1چهارم1
که1بيشترین1ميزان1بهره1وری1را1دارند،1دارای1قابليت1پيش1بينی1پذیری1باالتری1نسبت1به1سایر1
بهره1وری1سال1 از1روی1 آتی1 بهره1وری1سال1 تعيين1 این1اساس،1ضریب1 بر1 بخش1ها1هستند.1
از1چارك1چهارم،1 باشد.1پس1 اقتصادی1چارك1چهارم1معادل10,291می1 گذشته1در1بخش1های1
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بخش1های1اقتصادی1چارك1اول1قرار1می1گيرند،1که1تا1501درصد1و1با1ضریب10,131می1توانند1
بهرو1وری1سال1آتی1را1تبيين1کنند.1نکته1قابل1توجه1اینجاست1که1بخش1های1موجود1در1چارك1

سوم،1قابليت1تببين1بهره1وری1سال1های1آتی1را1ندارند.

جمع بندی و نتیجه گیری
برای1درك1بهتر1موضوع1و1همچنين1تعيين1ميزان1رابطه1ارزش1افزوده1و1اشتغال1از1ضریبی1به1

نام1کارایی1استفاده1شده1است.1کارایی1از1رابطه1زیر1محاسبه1می1شود:

 1β =EF  
که1در1آن1EF1کارایی،1MAV1متوسط1مقادیر1ارزش1افزوده،1ME1متوسط1مقادیر1اشتغال1بلند1 

مدت1وβ11 ضریب1متغير1ارزش1افزوده1در1مدل1می1باشد.
تفسیر کارايی :

ارزش1 تغيير1در1 ازای1یک1درصد1 به1 اشتغال1 تغييرات1در1 واقع1نشان1دهنده1ميزان1 کارایی1در1
افزوده1را1نشان1می1دهد.

با1توجه1به1نتایج1به1دست1آمده1که1در1جدول1201نشان1داده1شده1است،11بخش1های1موجود1در1
چارك1دوم1با1نوسان1بهره1وری1نسبتًا1کم1بيشترین1کشش1اشتغال1را1نسبت1به1ارزش1افزوده1دارند1
به1طوری1که1با1یک1درصد1افزایش1در1ارزش1افزوده،1ميزان1اشتغال10,571درصد1افزایش1می1یابد1
و1به1عکس.1پس1از1آن،1بخش1های1دارای1کمترین1نوسانات1بهره1وری1نيروی1کار1هستند1که1
در1این1بخش1ها1نيز1رابطه1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1مستقيم1بوده1و1با1افزایش1یک1درصدی1
در1ارزش1افزوده1ميزان1اشتغال1در1این1بخش1ها10,431درصد1رشد1خواهد1داشت.1در1بخش1های1
اقتصادی1دارای1نوسان1بهره1وری1نيروی1کار1زیاد1و1همچنين1با1بيشترین1نوسان1در1بين1بخش1
های1اقتصادی1ضریب1کارایی1منفی1بوده1و1این1بدان1معناست1که1با1یک1درصد1افزایش1ارزش1
افزوده1در1این1بخش1ها1ميزان1اشتغال1به1ميزان10,081درصد1در1بخشهای1دارای1نوسان1بهره1
وری1زیاد1و10,161درصد1در1بخش1های1با1بيشترین1نوسانات1بهره1وری،کاهش1خواهد1داشت.1
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جدول 20: میزان کارايی(کشش) اشتغال توسط ارزش افزوده در چارک های نوسانات بهره وری نیروی کار

ميزان1کارایینوع1نوسانات1بهره1وریچارك1نوسانات1بهره1وری
0/43870379کمترین1نوسانات1بهره1وریچارك1اول
0/57129639نوسانات1نسبتا1کمچارك1دوم
0/08130407-نوسانات1نسبتا1زیادچارك1سوم
0/16139862-بيشترین1نوسانات1بهره1وریچارك1چهارم

منبع1:1محاسبات1تحقيق

حال1بر1اساس1تقسيم1بندی1)چارك1بندی(1بخش1های1اقتصادی1بر1مبنای1ميزان1بهره1وری1
نيروی1کار1نتایج1ضریب1کارایی1)کشش(1اشتغال1نسبت1به1ارزش1افزوده1در1جدول1211آمده1است.1
همانطور1که1در1جدول1نشان1داده1شده1بخش1های1اقتصادی1با1کمترین1ميزان1بهره1وری1دارای1
بيشترین1کشش1اشتغال1نسبت1به1ارزش1افزوده1می1باشند،1به1طوری1که1با1یک1درصد1افزایش1در1
ارزش1افزوده،1اشتغال10,381درصد1افزایش1خواهد1داشت.1بعد1از1آن1بخش1های1اقتصادی1دارای1
بيشترین1ميزان1بهره1وری1نيروی1کار1می1باشند1که1اگرچه1کشش10,341درصدی1اشتغال1نسبت1
به1ارزش1افزوده1را1نشان1ميدهد1ولی1این1ارتباط1به1صورت1عکس1بوده1و1با1افزایش1ارزش1افزوده1

ميزان1اشتغال1کاهش1می1یابد.
همانطور1که1در1فصل1چهار1بيان1شد1و1اینجا1نيز1به1خوبی1نمایان1است،1در1بخش1های1دارای1
ميزان1بهره1وری1نسبتًا1کم1ارتباط1معناداری1بين1ارزش1افزوده1و1اشتغال1وجود1ندارد1و1تغييرات1

ارزش1افزوده1تأثير1چندانی1بر1ميزان1اشتغال1در1این1بخش1ها1نخواهد1داشت.
جدول 21: میزان کارايی(کشش) اشتغال توسط  ارزش افزوده در چارک های میزان بهره وری نیروی کار

ميزان1کارایینوع1نوسانات1بهره1وریچارك1نوسانات1بهره1وری
0/38691596کمترین1ميزان1بهره1وریچارك1اول
0/0654335ميزان1بهره1وری1نسبتا1کمچارك1دوم
0/1662235-ميزان1بهره1وری1نسبتا1زیادچارك1سوم
0/3484850-بيشترین1ميزان1بهره1وریچارك1چهارم

منبع1:1محاسبات1تحقيق
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به1طور1کلی1با1بررسی1رابطه1ارزش1افزوده1و1اشتغال1با1توجه1به1بهره1وری1نيروی1کار1در1بخش1
های1مختلف1اقتصادی1استان1خراسان1جنوبی1می1توان1چنين1نتيجه1گرفت1که1در1بخش1های1
دارای1کمترین1 که1 »ساختمان«1 و1 »صنعت«1 ماهيگيری«،1 و1 »کشاورزی،1شکار،1جنگلداری1
نوسانات1و1همچنين1کمترین1ميزان1بهره1وری1نيروی1کار1در1بين1بخش1های1اقتصادی1را1دارا1می1
باشند،1دارای1بيشترین1کشش1اشتغال1نسبت1به1ارزش1افزوده1هستند،1بدین1معنا1که1با1کمترین1
به1سایر1 نسبت1 بيشتری1 تغييرات1 اشتغال1 ميزان1 این1سه1بخش،1 در1 افزوده1 ارزش1 در1 نوسانات1
بخش1ها1خواهد1داشت.1بعد1از1این1بخش1ها،1بخش1»معدن«1و1»آموزش«1هستند1که1دارای1
کشش1نسبتًا1زیاد1اشتغال1نسبت1به1ارزش1افزوده1می1باشند،1و1با1افزایش1ارزش1افزوده،1ميزان1

اشتغال1نيز1رشد1خواهد1داشت1اما1به1نسبت1کمتری1از1سه1بخش1فوق1خواهد1بود.
اما1در1بخش1های1»تأمين1آب،1برق1و1گاز1طبيعی«،1»مستغالت،1کرایه1و1خدمات1کسب1وکار«1
و1»بهداشت1و1مددکاری1اجتماعی«1رابطه1ارزش1افزوده1و1و1اشتغال1به1شدت1بيشتری1نسبت1به1
سایر1بخش1ها1معکوس1بوده1و1با1تغييرات1ارزش1افزوده،1ميزان1اشتغال1در1خالف1جهت1تغيير1

ارزش1افزوده،1نوسان1خواهد1داشت.
در1مورد1پایداری1بهره1وری1نيروی1کار1نيز1نتایج1نشان1می1دهد،1بخش1های1»تأمين1آب،1برق1
.و1گاز«،1»مستغالت1کرایه1و1خدمات1کسب1وکار«1و1»بهداشت1و1مددکاری1اجتماعی«1دارای1
قابليت1پيش1بينی1پذیری1باالتری1نسبت1به1سایر1بخش1ها1هستند.1پس1از1این1بخش1ها1نيز1
بخش1های1»کشاورزی،1شکار،1جنگلداری1و1ماهيگيری«،1»صنعت«1و1»ساختمان«1قرار1می1

گيرند.
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پیشنهادات
همانطور1که1در1نتایج1بررسی11ها1داشتيم1در1برخی1از1بخش1ها1با1ارتقای1ارزش1افزوده1ميزان1
اشتغال1افزایش1می1یافت.1پس1دولت،1بخش1خصوصی،1نهادهای1مردمی1و1تشکل1های1صنفی1با1
یک1برنامه1مشخص1و1مشارکت1با1یکدیگر1باید1نگاهی1به1توسعه1و1ارتقای1ارزش1افزوده1در1بخش1
»صنعت«،1 ماهيگيری«،1 و1 جنگلداری1 شکار،1 »کشاورزی،1 های1 بخش1 جمله1 از1 هدف1 های1
»ساختمان«،1»معدن«1و1»آموزش«1داشته1باشند.1دولت1باید1مشوق1های1خاص1خود1را1در1این1
بخش1ها1جهت1توليد1ارزش1افزوده1در1نظر1گيرد.1کاهش1عوارض1گمرکی1برای1ورود1مواد1اوليه1و1
واسطه1ای،1بازسازی1و1نوسازی1خطوط1توليد1از1محل1تسهيالت1ارزی،1تعيين1قيمت1محصوالت1
اندازی1طرح1 راه1 اولویت1در1تخصيص1تسهيالت1مالی1و1تسریع1در1 بر1اساس1عرضه1و1تقاضا،1
های1نيمه1تمام1در1بخش1های1هدف1از1جمله1برنامه1های1ارتقای1ارزش1افزوده1است.1بخش1
خصوصی1و1تشکل1های1صنفی1نيز1می1توانند1با1ایجاد1واحد1های1تحقيق1و1توسعه،1بهره1گيری1
از1فناوری1های1جدید1و1به1روز،1بهره1برداری1بهينه1از1منابع1اوليه1و...1ضمن1افزایش1ارزش1افزوده1

بخش1های1اقتصادی1موجبات1ایجاد1اشتغال1را1نيز1فراهم1نمایند.
ایجاد1و1توسعه1صنایع1تبدیلی1و1تکميلی1که1با1توجه1به1ماهيت1آن1باعث1افزایش1ارتباط1بين1
بخش1های1اقتصادی1باالخص1کشاورزی1و1صنعت1می1شود،1از1دیگر1راه1های1افزایش1ارزش1

افزوده1و1ایجاد1اشتغال1می1باشد.
یکی1از1مهم1ترین1محدودیت1ها1در1اندازه1گيری1بهره1وری1عدم1دسترسی1به1داده1های1معتبر1
است.1به1نظر1می1رسد1چه1در1استان1و1چه1در1سطح1کشور1هنوز1فرهنگ1و1نگرش1تشکيل1پایگاه1
داده1و1مستند1سازی1قوی1و1کامل1حاکم1نيست.1علی1رقم1تالش1های1بسيار،1داده1های1مربوط1
به1بحث1اثر1بخشی1در1استان1موجود1نبود.1پيشنهاد1می1شود1در1یکی1از1سازمان1ها1یا1شرکت1ها1
یک1پایگاه1داده1جامع1تشکيل1شود،1و1اطالعات1کامل1برای1سال1های1آتی1جمع1آوری1گردد1تا1

امکان1تحليل1جامع1بهره1وری1فراهم1شود.
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منابع و مآخذ
-1نصر1اله1نيا،1محمد،1مداحی،1محمد1ابراهيم،1رحمانی1زاده،1فرزانه1)1393(،1بررسی1عملکرد1
بهره1وری1در1رشد1اقتصادی1ایران1و1برخی1کشورهای1عضو1سازمان1بهره1وری1آسيایی،1فصلنامه1

علمی1پژوهشی1دانش1مالی1تحليل1اوراق1بهادار،1سال1هفتم،1شماره1بيست1و1سوم.
-1ولی1زاده1زنور،1پروین1)1388(،1بهره1وری1نيروی1کار،1سرمایه1و1کل1عوامل1توليد،1مجموعه1

پژوهش1های1اقتصادی1بانک1مرکزی1جمهوری1اسالمی1ایران،1شماره401.
-1زراء1نژاد،1منصور1و1انصاری،1الهه1)1386(،1اندازه1گيری1بهره1وری1سرمایه1در1صنایع1بزرگ1

استان1خوزستان،1فصلنامه1بررسی1های1اقتصادی،1شماره41.
-1عليرضایی،1محمدرضا،1افشاریان،1محسن1و1آنالوئی،1بيتا1)1386(،1محاسبه1رشد1بهره1وری1کل1
عوامل1به1کمک1مدل1ناپارامتری1تحليل1پوششی1داده1ها:1مطالعه1موردی1در1صنعت1برق؛1مجله1

تحقيقات1اقتصای،1شماره1،78صفحات177-2061.
-1طاهری،1شهنام1)1387(،1بهره1وری1و1تجزیه1و1تحليل1آن1در1سازمانها1)مدیریت1بهره1وری1

فراگير(،1نشر1هستان،1چاپ1چهارم.
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چکیده
هدف1از1این1مقاله1بررسی1رابطه1بين1نااطمينانی1نرخ1ارز1و1درآمد1مالياتی1در1کشورهای1منتخب1
در1حال1توسعه1می1باشد.1نوسانات1نرخ1ارز1به1عنوان1شاخص1نا1اطمينانی1در1اقتصاد1کالن1در1نظر1
گرفته1شده1است.1با1توجه1به1اینکه1نااطمينانی1در1نرخ1ارز1سبب1بوجود1آمدن1فضایی1نامطمئن1در1
بازار1می1شود،1مردم1کمتر1اقدام1به1پرداخت1ماليات1می1کنند،1چون1از1منفعتی1که1باید1از1طریق1
پرداخت1ماليات1شامل1حال1خودشان1بشود1مطمئن1نيستند1و1این1امر1سبب1کاهش1درآمد1مالياتی1

دولت1می1شود.
در1این1مقاله1سعی1شده1است1با1استفاده1از1الگوی1داده های1تابلویی1در1سال های12013-19801
و1استفاده1از1الگوی1خود1رگرسيونی1واریانس1ناهمسانی1شرطی1تعميم1یافتهGarch(1(12برای1
اندازه گيری1نااطمينانی،1اثر1نااطمينانی1نرخ1ارز1بردرآمد1مالياتی1بررسی1شود.1نتایج1برآورد11الگوها،1
نشان1می دهد1که1افزایش1نااطمينانی1نرخ1ارز1سبب1کاهش1شدید1درآمد1مالياتی1شده1به1گونه1ای1

که1درآمد1مالياتی1را1نيز1در1کشورهای1مورد1نظر1کمتر1نموده1است.

واریانس1 1، توسعه1 در1حال1 مالياتی،1کشورهای1 درآمد1 ارز،1 نرخ1 نااطمينانی1 واژگان کلیدی:1
ناهمسانی1شرطی.
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(Email:k.azami@stu.umz.ac.ir)                                               11.1دانشجوی1دکتری1اقتصاد1دانشگاه1مازندران
2. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity
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1-مقدمه
111عدم1اطمينان1به1حالتي1گفته1مي1شود1که1در1آن1دانش1فرد1یا1افراد1محدود1است1و1توضيح1
کامل1حالت1و1یا1نتيجه1اي1که1بدست1آمده1و1یا1مي1آید1ممکن1نيست1)1هابارد200711(11.1بر1این1
اساس1نااطميناني1در1اقتصاد1کالن1را1مي1توان1به1عدم1توانایي1کارگزاران1در1پيش1بيني1دقيق1

نتایج1تصميمات1خود1تعبير1کرد.
مفاهيم1 زمينه1 در1 را1 خود1 جامع1 و1 دقيق11 علمی1 کتاب1 اولين1 آررو2)1971(1 کنت1 که1 زمانی1 از1
ریسک1و1نااطمينانی1در1فعاليت1های1اقتصادی1به1رشته1تحریر1درآورد،1بيش1از1چهار1دهه1می1گذرد.1
زمينه1 در1 بار1 اولين1 برای1 که1 دقيقی1 علمی-ریاضی1 روش1 از1 نظر1 کتاب1صرف1 این1 در1 مولف1
مفهوم1ریسک1در1فعاليت1های1اقتصادی1به11صورت1جامع1مطرح1و1تدوین1کرد،یک1پيام1کلی1را1
نيز1برای1اقتصاددانان1و1متخصصان1امور1مالی1دهه1های1آتی11مطرح1ساخت1و1آن1اینکه1ریسک1
و1نااطمينانی1امر1ذاتی11فعاليت1های1اقتصادی1در1نظام1توليدی1متکی1بر1نيروهای11بازار1آزاد1است.1
نامتقارنی11 اطالعات،1 اهميت1 به1 جدید1 کالن1 اقتصادی1 مکاتب11 بسياری1 از1 پيش1تر1 بسيار1 آررو1
در1 بازار1 اقتصادی1 نظام1 در1 اقتصادی1 در1تصميمات11 افراد1 ویژگی1های1شخصی1 و1 رفتارها1 آن،و1
اثر1معروف1خود1توجه11داشت1و1چارچوبی1مفهومی1از1موضوع1ریسک1را1ارایه1نمود1که1بعدها1به1
صورت1گسترده1و1وسيع1تقریبا1در1تمامی1عرصه1های1دانش1اقتصاد1به1خصوص1در1حوزه1های1
مالی1موضوعيت1و1کاربرد1پيدا1کرد.امروزه1ریسک1و1نااطمينانی1به11عنوان1دو1پدیده1اجتناب1ناپذیر1
نه1فقط1در1حوزه1های1نظری1و1تجربی1اقتصادی1و1مالی،بلکه11در1بسياری1دیگر1از1زمينه1های1سایر1
علوم،1جایگاه11ویژه1ای1را1به1خود1اختصاص1داده1اند1و1از1این1بابت11تحليل1های1ریسک1و1نااطمينان1
بخشی1از1حوزه11دانش1نظری1اقتصاد1و1عرصه11تصميم1گيری1تجربی1مالی1و1اقتصادی1را1تشکيل11

می1دهد.
ثبات1اقتصاد1کالن1از1طریق1تاثير1بر1روی1انگيزه1و1انباشت1سرمایه1گذاری1خصوصی،1به1رشد1
اقتصادی1و1افزایش1درآمد1مالياتی1ناشی1از1آن1کمک1می1نماید.1اگر1سرمایه1گذاریهای1عمرانی1
دولت1با1ایجاد1بی1ثباتی1در1محيط1اقتصاد1کالن1همراه1باشد،1که1غالبا1در1اکثر1کشورهای1در1حال1
توسعه1نيز1چنين1است،1نتيجه1ماليات1ستانی1به1احتمال1زیاد1رضایتبخش1نخواهد1بود.بی1ثباتی1

1. Habard
2. Kenneth J. Arrow
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اقتصاد1کالن1با1ایجاد1فضایی1از1نااطمينانی،1اخذ1اطالعات1واقعی1از1قيمت1های1نسبی1و1استفاده1
از1سيستم1مالياتی1کارا1را1دشوار1ساخته1و1به1تخصيص1ناکار1آمد1منابع1منجر1می1گردد.1درواقع1
منظور1از1دخالت1دولت1در1عرصه1اقتصاد،1هرگونه1فعاليت1دولت1است1که1مستلزم1هزینه1بری،1
تامين1درآمد،1انجام1فعاليت1اقتصادی1خالص،1نظارت1بر1فعاليت1بخش1خصوصی1و1جلوگيری1از1
فرار1مالياتی1و1مشابه1آن1باشد.1بنابراین1از1تامين1امنيت1داخلی1و1خارجی1گرفته1تا1سرمایه1گذاری1
مستقيم1و1توليد1کاالی1عمومی1و1استفاده1از1سيستم1مالياتی1کارامد،1در1زمره1فع1اليت1های1دولت1

قرار1می1گيرد.
تعيين1 را1 دولت1 مخارج1 سطح1 چيزی1 چه1 اینکه1 مورد1 در1 سياسی1 دانشمندان1 و1 اقتصاددانان1
ژاك1 و1 پيکاك1 آلن1 بریتانيایی،1 اقتصاددانان1 کرده اند.1 پيشنهاد1 را1 زیادی1 نظریه های1 می کند،1
وایزمن1،1اثر1چرخ1دنده ای12را1معرفی1می کنند.1اگر1یک1جنگ1به1عنوان1مثال1مخارج1را1افزایش1
دهد،1مخارج1دولت1بعد1از1جنگ،1به1سطح1مخارج1قبل1از1جنگ1کاهش1نخواهد1یافت.1ولی1چيزی1
که1روشن1است1این1است1که1دولت1ها1برای1رسيدن1به1یک1رشد1اقتصادی1پایدار1باید1یک1سيستم1
از1کسری1بودجه1هزینه1های1الزم1برای1رشد1 بتوانند1بدون1ترس1 تا1 مالياتی1کارا1داشته1باشند1

اقتصادی1را1تامين1نمایند.
قانون1واگنر1که1به1نام1اقتصاددان1آلمانی1آدولف1واگنر3)1917-1825(1نام1گذاری1شده1است،1
بيان1می کند1که1سهم1در1حال1رشد1دولت1از1توليد1ناخالص1ملی1به1طور1ساده،1نتيجه ی1پيشرفت1

اقتصادی1است.
نظریه1ماسگریو1و1رو1ستو14موسوم1به1الگوی1توسعه ای1دولت،1رشد1بخش1عمومی1را1نتيجه ی1

هزینه های1توسعه ای1ناشی1از1درامدهای1مالياتی1می داند.
1به1هر1حال1بودجه1عمومی1دولت1در1هر1کشور1تصویر1تمام1نمایی1از1مجموعه1متغيرهای1کالن1
اقتصادی،1اجتماعی1و1سياسی1آن1کشور،1مخصوصا1تصميم1درباره1درامد1مالياتی1و1بخش1عمومی1
در1اقتصاد1است.1نقش1دولت1در1جامعه1از1روی1قدرت1خرج1و1حوزه1دخالت1آن1درك1می1شود1که1
این1خود1در1نسبت1بودجه1عمومی1دولت1در1توليد1ناخالص1داخلی1انعکاس1پيدا1می1کند1و1دولت1

1. Alan T. Peacock, and Jack Wiseman
2. Ratchet Theory of Government Growth
3. Adolf Wagner
4. Mousgrave and Rostow
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بدون1درآمد1مالياتی1مطمئن1نمی1تواند1برنامه1ریزی1بلند1مدت1داشته1باشد1.
از1تعاریف1مکاتب1مختلف1از1دولت1چنين1برمی1آید1که1ماليات1نقش1اساسی1در1رشد1اقتصادی1
ایفا1می1کند،1بنابراین1اهميت1مطالعه1تاثيرات1فضای1اقتصادی1مناسب1بر1درآمد1مالياتی1ضروری1
به1نظر1می1رسد1والزمه1اینکه1درآمد1مالياتی1کارایی1الزم1را1در1تمام1بخش1های1توليد1داشته1باشد1
وجود1یک1فضای1مطمئن1اقتصادی1می1باشد.1شاید1یکی1از1مهم1ترین1عوامل1تاثير1گذار1بر1درآمد1
مالياتی1وجود1فضای1آرام1در1اقتصاد1کالن1می1باشد.1نااطمينانی1در1اقتصاد1کالن1معموال1در1پنج1
مورد1قابل1بررسی1است11:1-تورم21-نرخ1ارز31-توليد1ناخالص1داخلی41-رابطه1تورم51-ارزش1
سهام.1وچون1هر1کدام1ازاین1موارد1به1نحوی1بر1درآمد1مالياتی1تاثيرگذار1هستند1و1اگر1هرکدام1از1
این1موارد1شامل1نااطمينانی1باشند1از1یک1طرف1دولت1برای1رفع1نااطمينانی1و1برگردان1فضای1
مطمئن1به1بازار1باید1بخشی1از1درآمدهای1مالياتی1را1صرف1کند1و1از1طرفی1دیگر1در1شرایط1عدم1
اطمينان1انگيزه1سرمایه1گذاری1کاهش1یافته1که1این1خود1نيز1سبب1کاهش1درامد1مالياتی1می1شود.1
بنابراین1هر1دو1مورد1در1یک1جهت1عمل1کرده1و1درآمد1مالياتی1را1به1شدت1کاهش1می1دهند.1
بنابراین1برای1بررسی1تاثير1نااطمينانی1در1اقتصاد1کالن1بر1درآمد1مالياتی1مطالعه1تاثير1نااطمينانی1
در1هر1کدام1از1این1موارد1حائز1اهميت1است1و1در1این1پژوهش1سعی1شده1است1تاثير1نااطمينانی1

در1رشد1توليد1ناخالص1داخلی1بر1درآمد1مالياتی1بررسی1شود.

2) مبانی نظری
برای1اولين1بار1این1کامرون1)1978(1بود1که1به1ارتباط1بين1باز1بودن1اقتصاد1و1درامد1مالياتی1پی1
برد.1او1این1رابطه1را1برای1181کشور1عضو1سازمان1همکاری های1اقتصادی1و1توسعه،1آزمون1کرد.1
بحث1اساسی1او1این1بود1که،1افزایش1باز1بودن1تجاری1)که1با1سهم1مجموع1صادرات1و1واردات1در1
توليد1ناخالص1داخلی1نشان1داده1می شد(1دولت ها1را1وادار1به1افزایش1مخارج1عمومی1خود1برای1
ایمن1ماندن1در1برابر1ریسک های1رقابتی1اقتصاد1بين1الملل1می سازد.1سرانجام1رودریک1با1نگاه1به1

تجارت1بين الملل1توضيحي1متفاوت1براي1رشد1درامد1مالياتی1عرضه1کرده1است.1
وي1در1مقاله اي1با1عنوان1»چرا1اقتصادهاي1بازتر1دولت هاي1بزرگ تري1دارند«1براي1231کشور1
تعجب آوري1 خود1 حد1 در1 و1 مهم1 موضوع1 به1 توسعه1 و1 اقتصادي1 همکاري هاي1 سازمان1 عضو1
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پرداخته1است.1رودریک1بر1اساس1مطالعه1کامرون1)1979(1با1ارائه1شواهد1و1مدارکي1از1این1231
کشور1نشان1داد1که1هر1چه1اقتصاد1داخلي1با1دنياي1خارج1ارتباط1بيشتري1برقرار1نماید1و1در1معرض1
ریسک هاي1بين المللي1قرار1گيرد،1اندازه ی1دولت1و1درامد1مالياتی1نيز1افزایش1مي یابد.1وي1بيان1
مي کند1که1هرچه1اقتصاد1یک1کشور1بازتر1شود،1این1کشور1در1قبال1نوسانات1قيمت1کاالهاي1
وارداتي1و1صادراتي1که1به1شکل1شوك هاي1رابطه ی1تورم1ظاهر1مي شود،1آسيب پذیرتر1خواهد1
بود.1از1این1رو1دولت ها1از1طریق1ایجاد1برنامه هاي1حمایتي1مختلف1از1بيکاران1و1دیگر1برنامه هاي1
اجتماعي1مي توانند1ریسک1چنين1نوساناتي1را1براي1شهروندان1کاهش1دهند.1ارائه1چنين1خدماتي1
از1طرف1دولت1نيازمند1انجام11هزینه هاي1قابل1توجهي1است.11به1نظر1رودریک1در1کشورهاي1در1
حال1توسعه1که1دولت1فاقد1توانایي1الزم1براي1ارائه1موثر1چنين1خدماتي1است،1گسترش1دولت1
براي1استخدام1افراد1بيشتر1و1حمایت1آن ها1از1ریسک هاي1ناشي1از1تجارت1بين الملل1انتخابي1

طبيعي1مي باشد.1
در1مطالعه ی1وي1که1با1مقایسه1بين1درجه ي1باز1بودن1اقتصاد،1که1به1واسطه ي1شاخص1سهم1
تجارت1در1توليد1ناخالص1داخلی،1به1عنوان1شاخصي1براي1اندازه گيري1جهاني1شدن1اقتصاد1و1
حجم1دولت1که1به1واسطه1شاخص1سهم1مخارج1دولت1در1توليد1ناخالص1داخلی1سنجيده1مي شود،1
نشان1داده1شده1است1که1یک1ارتباط1مثبت،1قوي1و1محکم1بين1باز1بودن1اقتصاد1و1درامد1مالياتی1
وجود1دارد.1همچنين1رودریک1معتقد1است1دولت1و1بازارها1در1اقتصادهاي1باز1تا1درجه اي1مکمل1
هم1بوده1اند1و1در1اقتصادهایي1که1مزایاي1بيشتری1از1بازارهاي1جهاني1به1دست1آورده اند)بازتر1
بوده اند(،1اندازه ی1دولت ها11و1درامدهای1مالياتی1سریع تر1رشد1و1گسترش1یافته1است1.رودریک1
در1توضيح1این1امر1که1چرا1با1افزایش1تجارت1و1باز1بودن1اقتصادها،1حجم1دولت1و1درامد1مالياتی1
و1مخارج1آن1افزایش1مي یابد،1این1فرضيه1را1بيان1مي کند1که1»مخارج1دولتي1در1اقتصادهایي1که1
در1معرض1ریسک1بيروني1زیادي1واقع1شده اند،1نقش1کاهنده ی1ریسک1را1بازي1مي کند«.1وي1
الزام1دولت1به1ارائه1بيمه ی1اجتماعي1را1مهم ترین1عامل1در1افزایش1مخارج1مي داند1و1مي گوید1
با1تجارت1 از1مواجه1شدن1 این1عمل،1سهمي1را1در1تعدیل1و1کاهش1خطرات1ناشي1 با1 دولت ها1
جهاني1به1عهده1مي گيرند.1وي1توضيح1مي دهد1که1برخي1معتقدند1پایين1آوردن1مقياس1دولت،1
بدون1توجه1به1نااطميناني هاي1اقتصادي1ایجاد1شده1توسط1جهاني شدن،1ممکن1است1به1طور1
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واقعي1به1آینده ی1آزادي1تجارت1جهاني1لطمه1وارد1سازد)دادگر1و1نظري،13871(.
ایده ی1رودریک1در1تبيين1رفتار1انداز ه ی1دولت،1بر1باز1بودن1تجاری1تاکيد1دارد،1این1مجرای1

ارتباطی1در1قالب1یک1الگوی1نظری1بيان1می1گردد.
1مقدار1عرضه1ثابت1از1یک1کاالی1صادراتی،1در1نظر1می گيریم1که1دو1گونه1 X اقتصادی1را1با1
از1آن1توسط1بخش1خصوصی1و1بخش1عمومی1توليد1می شود.1این1اقتصاد1یک1واحد1نيروی1کار1
11آن1در1بخش1خصوصی1 λ− 1λميزان1آن1در1بخش1عمومی1و1 نرمال1شده1در1اختيار1دارد1که1
بر1حسب1کاالی1 قيمت1تصادفی1کاالی1صادراتی1 1Π کار1گرفته1می شود.1می پذیریم1که1 به1
و1 نشده1 داخل1مصرف1 در1 کاالی1صادراتی1 است.1فرض1می کنيم1 تورم(1 رابطه1 )یعنی1 وارداتی1
کاالی1وارداتی1نيز1در1داخل1توليد1نمی شود.1و1همچنين1تراز1تجاری1همواره1متوازن1است1پس1
1ΠΧمقدار1کاالی1وارداتی1را1خریداری1می کند.1در1اینجا1با1واردات1به1عنوان1 اقتصاد1داخل،1
را1 توليد1بخش1خصوصی1داخل1 کاالی1واسطه ای1رفتار1شده1و1فرض1می شود1که1بهره وری،1
افزایش1می دهد.1تابع1توليد1برای1کاالی1خصوصی1نسبت1به1نيروی1کار1خطی1بوده1و1به1صورت1
1می باشد.1نکته1مهم1اینست1که1با1بستگی1یافتن1توليد1داخل1به1سطح1واردات،1 ( )1 λΠΧ −

یک1مجرای1قابل1قبول1برای1سرایت1ریسک1مربوط1به1تجارت1بر1اقتصاد1داخل1بدست1می1آید.1
1مشخص1می شود. 0h′ > 1و1 0h′′ < 1با1 ( )h λ همچنين،1عرضه ی1کاالی1عمومی1به1صورت1
Π،1تعيين1می کند.1می1توان1به1این1 λ،1را1پيش1از1دانستن1 دولت1اندازه ی1بخش1عمومی1
مسئله1به1عنوان1فرآیند1تعيين1اندازه ی1بهينه ی1بخش1دولتی1در1ارتباط1با1نوسان1در1رابطه ی1
در1 را1 خصوصی1 کاالی1 و1 عمومی1 روش1 به1 شده1 توليد1 کاالی1 سادگی1 برای1 نگریست.1 تورم1
مصرف،1جانشين1کامل1یکدیگر1فرض1می کنيم؛1آنگاه1مسئله1بهينه سازی1دولت1برابر1است1با:11

( ) ( ) ( )( )1V E U h Xλ λ λ λ ≡ + Π − Max111111111111111111111111111)2-1(
1 0U ′ > و1 1 0U ′′ < که1 است1 نماینده1 خانوار1 مطلوبيت1 تابع1 نشانگر1 1، ( ).U اینجا1 در1
1است.1با1به1کارگيری1 2σΠ 1Πو1واریانس1 1Πدارای1توزیعی1با1ميانگين1 می باشد.1فرض1کنيم1
1Πو1گرفتن1انتظارات1 1حول1 ( ) ( )( )1U h Xλ λ+ Π − تقریب1مرتبه ی1دوم1تيلور1برای1

1را1به1صورت1زیر1بيان1کرد: ( )V λ می توان1
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)2-2(
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )2 2 211 1 1

2
V U h X U h X Xλ λ λ λ λ λ σΠ′′≈ + Π − + + Π − −

در1معادله1)2-2(،1مطلوبيت1انتطاری1بر1حسب1واریانس1رابطه ی1تورم،1تعریف1شده1است؛1با1
1به1عنوان1معيار1در1معرض1ریسک1خارجی1بودن،1شرط1مرتبه1اول1بهينه یابی1 R Xσ≡ تعریف1

دولت1را1داریم:
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )2 2 21 1. . 1 . 0

2 2mU U R h X U Rλ λ ′ ′′′ ′ ′′+ − − Π − =  
1111111111111111111)2-3(

نسبت1 نماینده1 خانوار1 یعنی1 است؛1 1 ( ). 0U ′′′ > قالب1 داخل1 عبارت1 بودن1 مثبت1 شرط1
مستقيم1 داللت1 می گيرد.1 انجام1 فرض1 این1 اینجا1 در1 که1 می کند،1 عمل1 احتياطی1 مصرف،1 به1
1به1یک1سطح1بهينه1 ( )0R > بهينه یابی1دولت1اینست1که1در1معرض1ریسک1خارجی1بودن1

1λمی انجامد. بزرگتر1از1
دو1اقتصاد1A1و1B1را1در1نظر1می گيریم1که1در1همه ی1زمينه ها1یکسان1بوده،1اما1به1گونه های1
1مثبت1است.1شرط1 0BR > 1و1 0AR = متفاوت1در1معرض1ریسک1خارجی1قرار1دارند؛1یعنی1
1ساده1می شود،1در1 ( )Ah Xλ′ = Π مرتبه1اول1بهينه یابی1دولت1برای1اقتصاد11A1به1صورت1
1می باشد،1آنگاه1 ( ). 0h′′ < 1است.1از1آنجایی1که1 ( )Bh Xλ′ < Π 1،B1حالی که1برای1اقتصاد
1است.1افزایش1در1ریسک1صادرات1یک1تخصيص1مجدد1منابع1اقتصادی1به1سمت1 B Aλ λ>

فعاليت1مطمئن1)دولت(1را1می طلبد1حتی1هنگامی1که1بازدهی1فعاليت های1دولت،1زیر1)ميانگين(1
بازدهی1دیگر1فعاليت ها1باشد.

در1مورد1نقش1اقتصادي1دولت،1اولين1بررسي1به1اقتصاددان1مشهور1آلماني؛1آدولف1واگنر1نسبت1
داده1شده1است1که1به1قانون1واگنر1یا1قانون1توضيح1رشد1دولت1مشهور1است.1وي1بيان1مي دارد؛1

"با1رشد1درآمد1سرانه ی1اقتصاد،1اندازه ی1نسبي1بخش1عمومي1نيز1افزایش1مي1یابد”.
1قانون1واگنر1بر1مبناي1حرکتي1تجربي1استوار1است.1افزایش1درآمدها1و1گسترش1شهرنشيني1
در1نتيجه ي1صنعتي1شدن،1مي تواند1پيامدهاي1خارجي1و1جانبي1خاص1خود1را1به1همراه1داشته1
باشد.1بدیهي1است1خود1این1امر،1مستلزم1دخالت1بيشتر1دولت1در1اقتصاد1است.1لذا1واگنر1ظهور1
بخش هاي1خدمات1بانکي1دولتي،1خدمات1قانوني،1رشد1هزینه هاي1عمومي1آموزش1و1پرورش1
و1خدمات1بهداشتي1ارائه1شده1توسط1بخش1عمومي1را1مورد1تأکيد1قرار1داده1و1کشش1درآمدي1
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تقاضاي1آنها1را1محاسبه1نموده1است.1از1نظر1واگنر،1این1خدمات1داراي1حساسيت1درآمدي1تقاضاي1
بيش1از1یک1است.1از1این1رو،1با1افزایش1درآمد1واقعي1در1اقتصاد1مخارج1عمومي1براي1این1خدمات1
به1نسبت1بيشتري1افزایش1مي یابد1و1این1به1نوبه1خود1باعث1افزایش1نسبت1مخارج1عمومي1به1

توليد1ناخالص1ملي1مي1شود.
نظریه های1دیگری1نيز1در1این1باره1وجود1دارد1که1خوب1است1به1آنها1اشاره1شود.1برای1مثال11
نظریه ی1لویاتان11بيان1می1کند1که1دولت ها1تالش1می کنند1که1کنترل1اقتصاد1را1تا1جایی1که1
امکان1دارد1به1دست1بگيرند.1این1نظریه1بر1افزایش های1سریع1در1درامد1مالياتی1و1مخارج1دولتی1

و1توقف1این1افزایش،1هنگامی1که1اندازه ی1دولت1به1حداکثر1رسيده1باشد،1داللت1دارد.
نظریه1بعدی1را1بامول12مطرح1می کند،1که1به1الگوی1اسکاندیناوی1تورم1معروف1است1و1بامول1
آن1را1یک1بيماری1تلقی1می1کند،1بهره وری1در1بخش1دولتی1به1مراتب1کمتر1از1بخش1خصوصی1
است،1در1حالی1که1افزایش1دستمزد1در1بخش1دولتی1و1خصوصی،1شبيه1هم1است1و1همين1امر1
باعث1افزایش1قيمت1کاالها1و1خدمات1دولتی1می1شود1و1در1نتيجه1سهم1اسمی1مخارج1دولتی،1در1

کل1توليد1ناخالص1ملی1افزایش1می یابد.
خاطرنشان1می سازیم1که1گفته1می شود،1دولت1برای1کمک1به1فقرا1زیاد1خرج1می کند.1اگرچه1
دولت1این1کار1را1انجام1می دهد،1اما1مقدار1مهمی1از1همه1پرداخت های1انتقالی1به1افرادی1اختصاص1
داده1می شود1که1نسبتَا1مرفه1هستند.1اقتصاددانان1تالش1می کنند1که1نشان1دهند،1افزایش1مخارج1
قرار1 فشار1 را1تحت1 داده1می شود1که1دولت1 منافع1خاص1 با1 ائتالف هایی1 به1 اواخر1 این1 دولتی،1
می دهند1تا1ثروت1را1به1آنها1منتقل1کند1که1این1می1تواند1ناشی1از1نااطمينانی1بازار1وعدم1تشخيص1

درست1دولت1باشد.1
اصطالحی1که1اقتصاددانان1برای1این1تحت1فشار1گذاشتنها1که1می1تواند1سبب1تشدید1نااطمينانی1
شود1به1کار1می برند،1رانت1جویی1است.1رانت1جویی1به1طور1قطع1رشد1کرده1است؛1برای1مثال1
برنامه1 این1 اکنون1 اما1 است1 نداشته1 در1سال119291حتی1وجود1 آمریکا1 در1 برنامه ی1کشاورزی1

ساالنه1حدود1301ميليارد1دالر1جذب1می کند.
ارز1 2-نرخ1 1-تورم1 1: است1 بررسی1 قابل1 مورد1 پنج1 در1 معموال1 کالن1 اقتصاد1 در1 نااطمينانی1

1. Leviathan
2. Baumol
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3-توليد1ناخالص1داخلی41-رابطه1تورم51-ارزش1سهام.1وچون1هر1کدام1ازاین1موارد1به1نحوی1بر1
درآمد1مالياتی1تاثيرگذار1هستند،1اگر1هرکدام1از1این1موارد1شامل1نااطمينانی1باشند1از1یک1طرف1
دولت1برای1رفع1نااطمينانی1و1برگردان1فضای1مطمئن1به1بازار1باید1بخشی1از1درآمدهای1مالياتی1
را1صرف1کند1و1از1طرفی1دیگر1در1شرایط1عدم1اطمينان1انگيزه1سرمایه1گذاری1کاهش1یافته1که1
این1خود1نيز1سبب1کاهش1درامد1مالياتی1می1شود.1بنابراین1هردو1مورد1در1یک1جهت1عمل1کرده1

و1درآمد1مالياتی1را1به1شدت1کاهش1می1دهند.
بنابراین1بررسی1تاثير1نااطمينانی1دراقتصاد1کالن1بر1درآمد1مالياتی1برای1رشد1اقتصادی1ضروری1

بنظر1می1رسد.

4) مطالعات پیشین:
1-4) مطالعات داخلی:

مطالعات1نااطمينانی1بخش1بزرگی1از1اقتصاد1امروز1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1نااطمينانی1
هم1در1سطح1خرد1و1و1هم1در1سطح1کالن1قابل1بررسی1بوده1و1شامل1پژوهش1های1متعددی1
است.1خليلی1عراقی1و1رمضان1پور)1380(1طی1مطالعه1ایی1دریافتند1که1ثبات1اقتصاد1کالن1از1
به1رشد1 زیادی1 بلند1مدت،1کمک1 برنامه1ریزی1 پيشبرد1 و1 نااطمينانی1 توجه1 قابل1 طریق1کاهش1
واقعی1اقتصادی1می1نماید.1در1این1مطالعه1برای1تبيين1اثرات1یک1محيط1بی1ثبات1اقتصاد1کالن1
بر1نرخ1رشد1GDP1واقعی1سرانه،1براساس1تفسير1بسط1یافته1ای1از1مدل1رشد1نئوکالسيک1مبتنی1
بر1تبيين1درونزای1پيشرفت1فنی1یک1معادله1رگرسيونی1رشد1برای1اقتصاد1ایران1پيشنهاد1گردیده1
است.1در1این1معادله1از1چهار1شاخص1برای1تصریح1یک1محيط1بی1ثبات1اقتصاد1کالن1استفاده1
شد1که1عبارتند1از:نسبت1کسری1بودجه1بهGDP11،1نرخ1ارز،1تغييرات1درصدی1نرخ1واقعی1ارز1و1
انحراف1معيار1رشد1رابطه1تورم،1معادله1به1روش1OLS11و1با1استفاده1از1داده1های1ساليانه1برای1
دوره771-11342برآورده1شده1است.یافته1های1تحقيق1اشاره1دارند1که1بی1ثباتی1اقتصاد1کالن1در1
ایران1یک1مانع1جدی1رشد1واقعی1است.ایجاد1و1حفظ1یک1محيط1با1ثبات1اقتصاد1کالن1مستلزم1
تغييرات1اساسی1در1ساختار1مالی1دولت1)برقراری1اصل1مهم1انضباط1مالی(بوده1و1در1این1راستا،1
مدیریت1و1سياستهای1اقتصاد1کالن)در1چگونگی1واکنش1نسبت1به1شوکهای1داخلی1و1خارجی(
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نقش1تعيين1کننده1ای1دارند.
تشکينی)1384(به1بررسی1رابطه1تورم1به1عنوان1یکی1از1شاخص1های1نااطمينانی1و1نااطمينانی1
بر1 را1 خود1 تحليل1 محقق1 پرداخت.1 11383 تااسفند1 11369 دوره1 طی1 ایران1 اقتصاد1 برای1 تورم1
تعميم1 رگرسيو1 رگرسيو)ARCH(وخود1 خود1 شرطی1 ناهمسانی1 واریانس1 مدلهای1 اساس1
نااطمينانی1 برای1 شاخصی1 عنوان1 به1 شرطی1 واریانس1 واقع1 داد.در1 یافته)GARCH(انجام1
تعریف1شد1و1سپس1با1استفاده1از1آزمون1عليت1گرنجر،1رابطه1بين1تورم1ونااطمينانی1تورم1بررسی1
گردید.1نتایج1این1مطالعه1حاکی1ازآن1است1که1افزایش1تورم1منجر1به1نااطمينانی1تورم1خواهد1شد1

ولی1رابطه1معکوس1صادق1نيست.
ابراهيمی1و1سوری1)1384(1به1بررسی1زیان1ناشی1از1نااطمينانی1درآمدهای1نفتی1بر1رشد1اقتصادی1
و1ضرورت1تشکيل1حساب1ذخيره1ارزی1پرداخته1اند.1الگوی1مورد1استفاده1آن1ها1برای1مح1اسبه،1
شاخصی1از1نااطمينانی1مدل1GARCH1)1,1(1است.1آن1ها1پس1از1تخمين1سيستم1معادالت1
گيرند. نتيجه1می1 را1 اقتصادی1 بر1رشد1 نفت1 درآمد1 نااطمينانی1 منفی1 تاثير1 نظر،1 مورد1 همزمان1
کازرونی1و1همکاران1)1386(1در1مقاله1"بررسی1مخارج1مصرفی1وسرمایه1ایی1دولت1بر1سرمایه1
گذاری1بخش1خصوصی1درایران1)84-1350("1با1روش1آزمون1همگرایی1جوهانسون1نشان1دادند1
هزینه1سرمایه1ایی1دولت،1جنبه1مکملی1و1تشویقی1و1هزینه1های1مصرفی1دولت،1جنبه1رقابتی1با1
مخارج1سرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1دارد.1در1واقع1کشش1سرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1
نسبت1به1مخارج1سرمایه1ایی1دولت1در1بخش1ماشين1آالت1وساختمان1مثبت1بدست1آمد.1بازه1

زمانی1این1پژوهش1دوره13501-11384می1باشد.
دراکثر1اقتصادها1مخارج1دولتی1به1دودسته1تقسيم1می1شود1که1در1محاسبه1بودجه1ایی1به1آن1

هزینه1های1جاری1و1هزینه1های1عمرانی1می1گویند.1
الگوی1ارائه1شده1در1این1پژوهش1به1صورت1زیر1می1باشد: قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B0 + B1LDP + B2LBC + B3LGI + B4LGC + B5LP + B6LD57 + B7D59 
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دراین1الگو1لگاریتم1سرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1به1ترتيب1تابعی1از1لگاریتم1توليد1ناخالص1
داخلی،1لگاریتم1تسهيالت1اعطایی1شبکه1بانکی1به1بخش1خصوصی،1لگا1ریتم1هزینه1های1مصرفی1
بخش1دولتی،1لگاریتم1نرخ1ارز،1متغير1مجازی1انقالب1اسالمی1ایران1ومتغير1مجازی1جنگ1ایران1
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وعراق1می1باشد.1برای1آزمون1پایایی1از1آزمون1ریشه1واحد1دیکی1فولر1استفاده1شده1است.1برای1
حداکثر1 آماره1 از1 شود،1 انجام1 الگو1 آن1 با1 باید1 انباشتگی1 هم1 آزمون1 که1 مناسبی1 الگوی1 تعيين1
مقدارویژه1استفاده1شده1است.1هم1چنين1برای1یافتن1تعداد1بردارهای1هم1انباشتگی1از1آماره1حداکثر1

مقدار1ویژه1استفاده1شده1است.1این1آماره1وجود1یک1بردار1هم1انباشته1را1تایيد1می1کند.
عسگری1و1توفيقی1)1388(1در1مطالعه1عوامل1موثربر1ناميزانی1نرخ1ارز1و1تأثير1آن1بر1رشد1اقتصاد1
ایران1نتيجه1گيری1نمودند1که1باافزایش1یک1درصدی1ناميزانی1نرخ1واقعی1ارز،1توليد1ناخالص1ملی1
12%1درصد1کاهش1می1یابد.1ضریب1بدست1آمده1معنی1دار1بوده1و1عالمت1آن1تأیيد1کننده1اثر1
منفی1ناميزانی1نرخ1ارز1بر1رشد1اقتصادی1می1باشد.1فشاری1)1388(1در1مطالعه1خود1با1استفاده1از1
الگوی1واریانس1ناهمسانی1شرطی1اتورگرسيون1تعميم1یافته1GARCH(1(1و1روش1همگرایی1
جوهانسون1و1جوسيليوس1نشان1داد1که1بی1ثباتی1نرخ1ارز1واقعی1دارای1تأثير1منفی1و1معنی1داری1

بر1توليد1ناخالص1داخلی1ایران1هستند.1

1هر1چند1مطالعات1داخلی1در1این1زمينه1بصورت1محدودی1انجام1شده1است،1اما1اکثر1مطالعات1
اقتصاد1سبب1 نااطمينانی1در1 دارند1که1وجود1 این1 به1 نوعی1داللت1 به1 زمينه1 این1 انجام1شده1در1
کاهش1رشد1اقتصادی1و1درآمد1مالياتی1و1افزایش1مخارج1ناخواسته1دولت1در1اثر1جبران1نااطمينانی1

ورسيدن1به1یک1فضای1مطمئن1اقتصادی11برای1کسب1ماليات1بيشتر1می1باشد.11

2-4)مطالعات خارجی:
کامرون1)1978(1در1مطالعه1اي1براي1181کشور1عضو1سازمان1همکاري هاي1اقتصادي1و1توسعه1
افزایش1 1 اندازه ی 1دولت1پرداخت.1وي1دریافت1که1 اقتصاد1و1 بازبودن1 به1بررسي1رابطه ي1بين1
بازبودن1تجارت1)جمع1صادرات1و1واردات1تقسيم1بر1توليد1ناخالص1داخلي(1که1افزایش1نااطمينانی1
اقتصادی1را1به1دنبال1دارد1باعث1رشد1مخارج1دولتي1مي1شود.1به1این1دليل1ریسک1رقابت1در1

اقتصاد1بين1الملل1افزایش1مي1یابد.
ابي1زاده1و1یوسفي12)1988(1عوامل1موثر1بر1افزایش1مخارج1دولت1در1کانادا1را1مورد1بررسي1قرار1

1. Cameron 
2. Abizadeh and Yosefi
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دادند.1الگوي11ارائه1شده ي1آنها1ابعاد1سياسي1و1اقتصادي1رشد1مخارج1دولت1را1شامل1مي شد.1
نتایج1مطالعه1آنها1حاکي1از1ارتباط1مثبت1و1همبستگي1شدید1بين1ریسک1باز1بودن1اقتصاد1و1نسبت1

مخارج1دولتي1به1توليد1ناخالص1داخلي1بود.
همچنين1در1زمينه1اقتصاد1کالن1بر1سرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1نيز1مقاالت1متعددی1نوشته1
شده1است1وبه1نتایج1متفاوتی1نيز1دست1یافته1اند.1زی1را1)1990(1در1مقاله1"نااطمينانی1هزینه1و1
نرخ1سرمایه1گذاری"1به1تحليل1نظری1رابطه1بين1سرمایه1گذاری1و1نااطمينانی1هزینه1پرداخته1
روی1 اثرنااطمينانی1 باشد،1 گریز1 ریسک1 گذار1 اگر1سرمایه1 که1 رسد1 نتيجه1می1 این1 به1 او1 است.1
سرمایه1گذاری1منفی1خواهد1بود.1این1مقاله1اثر1نااطمينانی1هزینه1ها1و1قيمت1کاال1را1بر1روی1نرخ1
بهينه1سرمایه1گذاری1آزمون1می1کند.1دراینجا1نرخ1تنزیل1ثابت1فرض1شده1است،1که1این1فرض1
با1فرض1ریسک1خنثی1بودن1مصرف1کننده1هم1ارزاست.1همچنين1این1مقاله1بيان1می1کند1که1
اگر1مصرف1کننده1ریسک1گریز1باشد،1اثر1نااطمينانی1روی1سرمایه1گذاری1معکوس1خواهد1شد.

که1 دریافتند1 فدرر3)1993(1 و1 مورتون2)1991(1 و1 درایور1 یافته،1 توسعه1 کشورهای1 مورد1 در1 1
نااطمينانی1اقتصاد1کالن1بر1روی1سرمایه1گذاری11ماشين1آالت1در1ایاالت1متحده1وسرمایه1گذاری1
صنعتی1در1انگلستان1اثر1منفی1دارد.1ابل1وابرلی4)1994(1نشان1دادند1که1تحت1فروض1مختلف1
مربوط1به1سود،1توابع1مطلوبيت،1هزینه1های1تعدیل1وغيره،1نااطمينانی1می1تواند1باعث1افزایش1
ارز1 نرخ1 نوسانات1 اثرمنفی1 و1همکاران5)2003(1 داربی1 مشابه1 به1طور1 نيز1شود.1 گذاری1 سرمایه1

حقيقی1بر1روی1سرمایه1گذاری1را1در1پنج1کشور1OECD6تایيد1کرد.
تفسير1رودریک7)2004(1دررابطه1با1ارتباط1بين1باز1بودن1و1درآمد1مالياتی1نشان1می1دهد1یک1
درآمد1مالياتی1بزرگ1تر1یک1پاسخ1درونی1است1به1افزایش1نااطمينانی1توسط1باز1بودن1بيشتر.1این1
واضح1است1که1بر1اساس1استدالل1ضمنی1درآمد1مالياتی1دارای1اثرات1تثبيت1است1و1با1افزایش1
نااطمينانی1و1ریسک1در1سطح1بين1المللی1درآمد1مالياتی1بزرگ1تر1می1شود.درمورد1کشورهای1در1

1. Zira
2. Driver and Moreton
3. Federer
4. Abel & Eberly
5. Darby et al.
6. Organization for Economic Co-operation and Development
7. Rodrik
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حال1توسعه1نيز1سرون1)2005(،1آیزنمن1وماریون2)2005(1و1موگوالنسکی3)2006(1دریافتند1که1
سرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1با1چندین1معيار1نااطمينانی1ونوسانات1)ازجمله1نااطمينانی1نرخ1

ارز،1تورم،1جریان1سرمایه1وغيره(1ارتباط1منفی1دارد.
سانگ1هان4)2007(1و1کزی1ماليگان5)2007(1طی1مقاله   ایی1دریافتند1که1درآمد1مالياتی1با1تورم1
به1عنوان1یکی1از1شاخص1های1نااطمينانی1رابطه1مثبتی1دارد1یعنی1با1افزایش1تورم1درآمد1مالياتی1
بزرگ 1تر1می1شود1اما1در دوره1جنگ1با1درنظر1گرفتن1هزینه1های1غيردفاعی1ارتباط1منفی1ضعيفی1

بين1آنها1وجود1دارد.
پرسون1وتبلينی6)2007(1اشاره1دارند1به1اینکه1چندین1مدل1اقتصادی1سياسی1نشان1می1دهند1
که1هزینه1های1عمومی1متورم1هستند1وتورنل1و1لين7)2008(1اظهار1داشتند1که1رشد1نااطمينانی1
وقتی1سطح1مسئوليت1ضعيف1باشد1افزایش1می1یابد1در1واقع1محدود1کردن1اختيارات1دولت1رشد1

اقتصادی1را1بهبود1می1بخشد.
کيم1و1لی8)2013(1در1مقاله1"درآمد1مالياتی1و1نوسانات1درآمد"1به1این1نتيجه1رسيدند1که1درآمد1
مالياتی1بزرگ1تر1ناشی1از1نااطمينانی1اقتصادی1بيشتر1و1نااطمينانی1اقتصادی1بيشتر1ناشی1از1درآمد1
مالياتی1بزرگ1تر1است.1ودولت1اگر1هزینه1هایی1را1صرف1کاهش1نااطمينانی1کند،1همين1هزینه1

ها1باعث1بزرگتر1شدن1درآمد1مالياتی1می1شوند.
جان1پيسانی1و1آندره1سپير9)2014(1در1مقاله1"درآمد1مالياتی1و1نااطمينانی1توليد"11که1برای1منطقه1
یورو1انجام1دادند1به1این1نتيجه1رسيدند1که1هزینه1های1دولت1در1این1منطقه1بالغ1بر1451درصد1
1GDPاست.1درحالی1که1ثبات1خودکار1می1تواند1تغييراتی1در1ترکيب1هزینه1و1درآمد1)برای1مثال1
اما1همين1 آورد،1 مالياتی1مستقيم(1بوجود1 از1سيستم1 استفاده1 اجتماعی1و1 امنيت1 افزایش1 بوسيله1
ثبات1خودکار1ممکن1است1نتواند1تلفات1بهره1وری1را1جبران1کند.1نهایتا1جایگزینی1آشکاری1بين1

1. Serven
2. Aizenman&Marion
3. Moguillansky
4. Sang Han
5. Casey Mulligan
6. Persson and Tabellini
7. Tornell and Lane
8. Daehaeng Kim and Chul-In Lee
9. Jean Pisani-Ferry, and André Sapir
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ثبات1پولی1ومالی1برای1دولت1ه1ای1بزرگ1تر1پيشنهاد1شده1است،1به1این1دليل1که1اوال1توسعه1
مالی1بيشتر1می1تواند1نياز1به1ثبات1مالی1بيشتر1را1کاهش1دهد1و1دوم1اینکه1دولت1ها1ممکن1است1
سياست1های11ثبات1دوستانه1انجام1دهند1وقتی1جایگزینی1در1دست1نداشته1باشند،که1کشورهای1

آمریکا1وژاپن1توانسته1بودند1از1این1راه11به1ثبات1اقتصادی1پایدار1برسند.
با1توجه1به1مطالعات1ناچيزی1که1در1مورد1نااطمينانی1اقتصاد1کالن1ودرآمد1مالياتی1صورت1گرفته1
است1که1به1برخی1از1آنها1اشاره1شد1و1ارتباط1مثبت1بين1باز1بودن1تجاری1ودرآمد1مالياتی1را1تایيد1
کردند1و1چون1باز1بودن1تجاری1سبب1افزایش1ریسک1ونااطمينانی1بين1المللی1می1شود11ودولت1
سبب1 خود1 این1 که1 شد1 خواهد1 هایی1 هزینه1 متحمل1 اقتصادی1 مطمئن1 فضای1 برقراری1 برای1
افزایش1نسبت1مخارج1دولت1به1توليدناخالص1داخلی1)درآمد1مالياتی(1می1شود1پس1وجود1ارتباط1

مثبت1بين1نااطمينانی1اقتصاد1کالن1ودرآمد1مالياتی1را1تایيد1می1کنند.
ARCH2,GARCH1115) معرفی شاخص

فرض1می1شودکه1نرخ1ارزتحت1فرایند1اتورگرسيو1مرتبه1یPام1به1صورت1رابطه)1(1شکل1می1گيرد:1

 = بهره وري نيروي كار ارزش	افزوده
 تعداد	نيروي	كار

قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B٠ + B١LDP + B٢LBC + B٣LGI + B٤LGC + B٥LP + B٦LD٥٧ + B٧D٥٩ 
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قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B0 + B1LDP + B2LBC + B3LGI + B4LGC + B5LP + B6LD57 + B7D59 
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1،t11براساس1اطالعات1موجود1در1زمان

قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B0 + B1LDP + B2LBC + B3LGI + B4LGC + B5LP + B6LD57 + B7D59 
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که1در1آن1
1می1باشد.1یعنی:

قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B0 + B1LDP + B2LBC + B3LGI + B4LGC + B5LP + B6LD57 + B7D59 
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LPI = B٠ + B١LDP + B٢LBC + B٣LGI + B٤LGC + B٥LP + B٦LD٥٧ + B٧D٥٩ 

���� � �٠ ����EXR��� � ε�
�

��١
 

εt   -    ht    -   (ψt-١)  -     ����٢     -    ai   -   ��٢   -   (���)  -  α١  - β١ 
εt   ψt-١ ~ N(٠,ht) 

h� � �٠ ����ε���٢

�

��١
 

h� � �٠ ����ε���٢ �	
�

��١
�β�h���
�

��١
 

p ≥ ٠  ,   q ≥ ٠ 

 α٠ < ٠ ,  αi ≥ ٠ 

βi ≥ ٠ 

�� � 	�٠ �	�٢����١ �	�١���١ 

β١	≤	١		,		α٠�٠		,		α١	≤	٠	
Gsit	�	��TRit,GDPPERit,INDUSit,URBANit,UINit�	
Gsit	�	αi	�	β١TRit	�	β٢GDPPERit	�	β٣INDUSit	�	β٤URBANit	�	β٥UINit	�	εit	

  

برای1اندازه گيری1درجه1باز1بودن1تجاری1از1نسبت1جمع1صادرات1و1واردات1به1توليد1ناخالص1
داخلی1استفاده1شده1است.1بر1اساس1فرضيه1جبرانی1رودریک1انتظار1بر1این1است1که1رابطه1بين1

شاخص1جهانی1شدن1تجارت1و1درآمد1مالياتی1مثبت1ارزیابی1شود.
:1نرخ1رشد1توليد1ناخالص1داخلی1برای1کشورi1در1سالt1 ام

 = بهره وري نيروي كار ارزش	افزوده
 تعداد	نيروي	كار

قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B٠ + B١LDP + B٢LBC + B٣LGI + B٤LGC + B٥LP + B٦LD٥٧ + B٧D٥٩ 

���� � �٠ ����EXR��� � ε�
�

��١
 

εt   -    ht    -   (ψt-١)  -     ����٢     -    ai   -   ��٢   -   (���)  -  α١  - β١ 
εt   ψt-١ ~ N(٠,ht) 

h� � �٠ ����ε���٢

�

��١
 

h� � �٠ ����ε���٢ �	
�

��١
�β�h���
�

��١
 

p ≥ ٠  ,   q ≥ ٠ 

 α٠ < ٠ ,  αi ≥ ٠ 

βi ≥ ٠ 

�� � 	�٠ �	�٢����١ �	�١���١ 

β١	≤	١		,		α٠�٠		,		α١	≤	٠	
Gsit	�	��TRit,GDPPERit,INDUSit,URBANit,UINit�	
Gsit	�	αi	�	β١TRit	�	β٢GDPPERit	�	β٣INDUSit	�	β٤URBANit	�	β٥UINit	�	εit	

  

: نرخ1رشد1صنعتی1شدن1برای1کشورi1در1سالt1 ام

 = بهره وري نيروي كار ارزش	افزوده
 تعداد	نيروي	كار

قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B٠ + B١LDP + B٢LBC + B٣LGI + B٤LGC + B٥LP + B٦LD٥٧ + B٧D٥٩ 

���� � �٠ ����EXR��� � ε�
�

��١
 

εt   -    ht    -   (ψt-١)  -     ����٢     -    ai   -   ��٢   -   (���)  -  α١  - β١ 
εt   ψt-١ ~ N(٠,ht) 

h� � �٠ ����ε���٢

�

��١
 

h� � �٠ ����ε���٢ �	
�

��١
�β�h���
�

��١
 

p ≥ ٠  ,   q ≥ ٠ 

 α٠ < ٠ ,  αi ≥ ٠ 

βi ≥ ٠ 

�� � 	�٠ �	�٢����١ �	�١���١ 

β١	≤	١		,		α٠�٠		,		α١	≤	٠	
Gsit	�	��TRit,GDPPERit,INDUSit,URBANit,UINit�	
Gsit	�	αi	�	β١TRit	�	β٢GDPPERit	�	β٣INDUSit	�	β٤URBANit	�	β٥UINit	�	εit	

  

برای1اندازه گيری1شاخص1صنعتی1شدن1از1نسبت1ارزش1افزوده1بخش1صنعت1به1توليد1ناخالص1
بنابراین1 بيشتر1است.1 مالياتی1 باشد،1درآمد1 استفاده1شده1است.1هر1چه1کشور1صنعتی تر1 داخلی1

رابطه1بين1صنعتی1شدن1و1درآمد1مالياتی1مثبت1ارزیابی1می شود.
: نرخ1رشد1ساالنه1شهری1شدن1برای1کشورi1در1سالt1 ام.

 = بهره وري نيروي كار ارزش	افزوده
 تعداد	نيروي	كار

قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B٠ + B١LDP + B٢LBC + B٣LGI + B٤LGC + B٥LP + B٦LD٥٧ + B٧D٥٩ 

���� � �٠ ����EXR��� � ε�
�

��١
 

εt   -    ht    -   (ψt-١)  -     ����٢     -    ai   -   ��٢   -   (���)  -  α١  - β١ 
εt   ψt-١ ~ N(٠,ht) 

h� � �٠ ����ε���٢

�

��١
 

h� � �٠ ����ε���٢ �	
�

��١
�β�h���
�

��١
 

p ≥ ٠  ,   q ≥ ٠ 

 α٠ < ٠ ,  αi ≥ ٠ 

βi ≥ ٠ 

�� � 	�٠ �	�٢����١ �	�١���١ 

β١	≤	١		,		α٠�٠		,		α١	≤	٠	
Gsit	�	��TRit,GDPPERit,INDUSit,URBANit,UINit�	
Gsit	�	αi	�	β١TRit	�	β٢GDPPERit	�	β٣INDUSit	�	β٤URBANit	�	β٥UINit	�	εit	

  

بناروچ1و1پاندي)2008(1بيان1می دارند1که1ارتباط1بين1شهری شدن1و1درآمد1مالياتی1می تواندمثبت1
باشد.

:1نااطمينانی1نرخ1ارزبرای1کشورiدرسالtام.

 = بهره وري نيروي كار ارزش	افزوده
 تعداد	نيروي	كار

قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B٠ + B١LDP + B٢LBC + B٣LGI + B٤LGC + B٥LP + B٦LD٥٧ + B٧D٥٩ 

���� � �٠ ����EXR��� � ε�
�

��١
 

εt   -    ht    -   (ψt-١)  -     ����٢     -    ai   -   ��٢   -   (���)  -  α١  - β١ 
εt   ψt-١ ~ N(٠,ht) 

h� � �٠ ����ε���٢

�

��١
 

h� � �٠ ����ε���٢ �	
�

��١
�β�h���
�

��١
 

p ≥ ٠  ,   q ≥ ٠ 

 α٠ < ٠ ,  αi ≥ ٠ 

βi ≥ ٠ 

�� � 	�٠ �	�٢����١ �	�١���١ 

β١	≤	١		,		α٠�٠		,		α١	≤	٠	
Gsit	�	��TRit,GDPPERit,INDUSit,URBANit,UINit�	
Gsit	�	αi	�	β١TRit	�	β٢GDPPERit	�	β٣INDUSit	�	β٤URBANit	�	β٥UINit	�	εit	

  

درنهایت1الگوی1زیر1برای1تخمين1انتخاب1می1شود:

 = بهره وري نيروي كار ارزش	افزوده
 تعداد	نيروي	كار

قاله آقاي اعظمي:م  

LPI = B٠ + B١LDP + B٢LBC + B٣LGI + B٤LGC + B٥LP + B٦LD٥٧ + B٧D٥٩ 

���� � �٠ ����EXR��� � ε�
�

��١
 

εt   -    ht    -   (ψt-١)  -     ����٢     -    ai   -   ��٢   -   (���)  -  α١  - β١ 
εt   ψt-١ ~ N(٠,ht) 

h� � �٠ ����ε���٢

�

��١
 

h� � �٠ ����ε���٢ �	
�

��١
�β�h���
�

��١
 

p ≥ ٠  ,   q ≥ ٠ 

 α٠ < ٠ ,  αi ≥ ٠ 

βi ≥ ٠ 

�� � 	�٠ �	�٢����١ �	�١���١ 

β١	≤	١		,		α٠�٠		,		α١	≤	٠	
Gsit	�	��TRit,GDPPERit,INDUSit,URBANit,UINit�	
Gsit	�	αi	�	β١TRit	�	β٢GDPPERit	�	β٣INDUSit	�	β٤URBANit	�	β٥UINit	�	εit	

7)تخمین الگو:  
ميان1 انتخاب1 براي1 است.11 شده1 برآورد1 پانل1 قدرتمند1 تکنيک1 از1 استفاده1 با1 شده1 یاد1 الگوي1

 ،)Hsiao, 2005(هیسائو ،)Baltagi, 2005(1. براي مطالعه بیشتر درباره مزایا و جزئیات روش پانل به بالتاجي
گرین)Greene, 2003( و گجراتي)Gujarati, 2004( مراجعه نمایید.
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روش1هاي1حداقل1مربعات1تلفيقي،1اثر1ثابتFE(1(11و1اثر1تصادفي)RE(12از1آزمون1هاي1چاو1،3
بروش1پاگان14)ضریب1الگرانژ)LM(5(1و1آزمون1هاسمن16استفاده1شده1است.1جهت1تخمين1مدل1

و1انجام1آزمون هاي1مذکور،1از1نرم1افزارهاي1Stata19.11و1Eviews161استفاده1شده1است.
الگوی1 و1 تلفيقی1 های1 داده1 الگوی1 بين1 انتخاب1 برای1 اینجا1 در1 چاو)Fليمر(:1 آزمون1 1)1-7
داده1های1تابلویی1بااثرثابت1از1آزمون1چاو1استفاده1شده1است.1نتایج1حاصل1ازاین1آزمون1که1در1
جدول71-11نشان1داده1شده1است،1بيان1می1کند1که1در1این1تحقيق1باید1از1الگوی1داده1های1

تابلویی1با1اثر1ثابت1استفاده1کرد.

جدول 7-1: نتايج ازمون چ او
نوع الگوآماره Fاحتمال

الگوبانااطمینانی نرخ ارز0.00060.85

منبع:1محاسبات1تحقيق

الگوی1 الگوی1داده1های11تلفيقی1و1 انتخاب1بين1 اینجا1برای1 7-2(1آزمون1بریوش1پاگان:1در1
داده1های1تابلویی1بااثر1تصادفی1از1آزمون1بریوش1پاگان1استفاده1شده1است.1نتایج1حاصل1ازاین1
آزمون1که1در1جدول71-12نشان1داده1شده1است،1بيان1می1کند1که1در1این1تحقيق1باید1از1الگوی1

داده1های1تابلویی1با1اثر1تصادفی1استفاده1کرد.
جدول7-2: نتايج آزمون بريوش پاگان

نوع الگوآماره کای دواحتمال

الگوبانااطمینانی نرخ ارز0.0003830

منبع:1محاسبات1تحقيق

7-3(1آزمون1هاسمن:1در1اینجا1برای1انتخاب1بين1الگوی11داده1های1تابلویی1بااثر1تصادفی11و1
ازاین1 نتایج1حاصل1 از1آزمون1هاسمن1استفاده1شده1است.1 ثابت1 بااثر1 تابلویی1 الگوی1داده1های1

1. Fixed Effects (FE)
2. Random Effects (RE)
3. Chow test
4. Breusch-Pagan test
5. Lagrange Multiplier (LM)
6. Hausman test



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و سوم )پیایی 11(/ بهار 8695

آزمون1که1در1جدول71-13نشان1داده1شده1است،1بيان1می1کند1که1در1این1تحقيق1باید1از1الگوی1
داده1های1تابلویی1با1اثر1ثابت1استفاده1کرد.

جدول7-3: نتايج آزمون هاسمن
نوع الگوآماره کای دواحتمال

الگوبانااطمینانی نرخ ارز0.00033.23

منبع:1محاسبات1تحقيق

تحقيق1 این1 الگوی1 برای1 ثابت1 اثرات1 الگوی1 از1 باید1 که1 دهند1 می1 نشان1 آمده1 بدست1 نتایج1
استفاده1کرد.

7-4(تخمين1الگو:1نتایج1تخمين1الگو1که1به1کمک1نرم1افزار1Eviews161انجام1گرفته1است1
در1جدول71-14نشان1داده1شده1است.1همان1طور1که1مشاهده1می1شود1تمامی1ضراب1در1سطح1

پنج1درصد1معنادار1می1باشند.

جدول7-4: برآورد الگو

متغیرهاضریب برآورد شدهآماره tاحتمال

0.000024.644113.73546

0.000012.66490.044233

0.00005.40890.000772

0.00213.08660.020666

0.00013.92390.165364

0.0008-3.3578-0.001026

منبع:1محاسبات1تحقيق
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می1 رگرسيون1 داری1کل1 معنا1 دهنده1 نشان1 که1 باشد1 می1 برآورد14511 دراین1 1F آماره1 مقدار1
1بدست1آمده1است1که1نشان1مي1دهد1متغير1هاي1 2

R باشد.1همچنين1در1مدل1منتخب1مقدار92.=
توضيحي1مورد1نظر1حدود921درصد1از1تغييرات1متغير1وابسته1را1توضيح1مي دهند.1براي1واریانس1

ناهمساني1نيز1ضرایب1مدل1سازگار1با1واریانس1ناهمساني1برآورد1شده1اند.
ارزمنفی1 نرخ1 نااطمينانی1 متغير1 برای1 شده1 برآورد1 ضریب1 شود1 می1 مشاهده1 که1 طور1 همان1
ومعنادار1می1باشد1ونتيجه1ای1که1بدست1آمده1با1واقعيت1سازگار1است،1یعنی1با1افزایش1نااطمينانی1
نرخ1ارز1درآمد1مالياتی1کم1تر1می1شود.1ضرب1برآورد1شده1برای1درجه1باز1بودن1تجاری1مثبت1و1
معنادار1می1باشد1یعنی1با1افزایش1درجه1باز1بودن1تجاری1و1افزایش1ریسک1بين1المللی1ناشی1از1
آن1هزینه1ها1و1در1نتيجه1درآمد1مالياتی1افزایش1می1یابد،1ضریب1برآورد1شده1برای1صنعتی1شدن1
معنادار1و1مثبت1است1و1ضریب1برآورد1شده1برای1رشد1شهری1شدن1معنادار1ولی1مثبت1می1باشدکه1

دور1از1انتظار1نبوده1است.
8) نتیجه گیری: هدف1از1این1مقاله1این1بود1که1آیا1بين1نااطمينانی1نرخ1ارز1ودرآمد1مالياتی1
بين1 منفی1 رابطه1 که1 دهند1 می1 نشان1 آمده1 بدست1 نتایج1 خير.1 یا1 دارد1 معناداری1وجود1 رابطه1
نااطمينانی1نرخ1ارز1و1درآمد1مالياتی1وجود1دارد1و1با1افزایش1نااطمينانی1در1نرخ1ارزدرآمد1مالياتی1
کاهش1می1یابد،1نااطمينانی1در1اقتصاد1کالن1معموال1در1پنج1مورد1قابل1بررسی1است11:1-تورم1
2-نرخ1ارز31-توليد1ناخالص1داخلی41-رابطه1تورم51-ارزش1سهام.1وچون1هر1کدام1ازاین1موارد1
به1نحوی1بر1درآمد1مالياتی1تاثيرگذار1هستند1و1اگر1هرکدام1از1این1موارد1شامل1نااطمينانی1باشند1
از1 بخشی1 باید1 بازار1 به1 مطمئن1 فضای1 برگردان1 و1 نااطمينانی1 رفع1 برای1 دولت1 طرف1 یک1 از1
درآمدهای1مالياتی1را1صرف1کند1و1از1طرفی1دیگر1در1شرایط1عدم1اطمينان1انگيزه1سرمایه1گذاری1
کاهش1یافته1که1این1خود1نيز1سبب1کاهش1درامد1مالياتی1می1شود.1بنابراین1هردو1مورد1در1یک1
جهت1عمل1کرده1و1درآمد1مالياتی1را1به1شدت1کاهش1می1دهند.1برای1کاهش1نوسانات1ونااطمينانی1
در1سطح1اقتصاد1کالن1باید1سياست1هایی1که1سبب1بوجود1آمدن1نااطمينانی1در1بازار1می1شوند1را1
کاهش1دهد.1همچنين1یک1راه1دیگر1برای1کاهش1هزینه1ها1و1در1نتيجه1درآمد1مالياتی1با1توجه1
به1محاسبات1انجام1شده1در1این1تحقيق1افزایش1رشد1صنعتی1شدن1می1باشد.در1پایان1با1توجه1
به1نتایج1پژوهش1پيشنهاد1می1شود1که1به1سياست1های1ثبات1اقتصادی1در1کنار1سياست1های1
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رشد1توجه1بيشتری1شود1بسياری1از1تصميمات1اقتصادی1که1در1کشورهای1در1حال1توسعه1گرفته1
می1شوند1تنها1به1یک1بخش1توجه1دارند1و1به1آثار1جانبی1آن1کمتر1توجه1می1شود1و1همين1باعث1

نوسان1های1پرتالطم1در1بازارهای1مالی1و1پولی1این1کشورها1می1شود.1
هم1چنين1با1توجه1به1گستردگی1کشورهای1در1حال1توسعه1و1نيز1تفاوت1های1اساسی1در1ساختار1
اقتصادی1این1کشورها،1برای1پژوهش1های1آینده1پيشنهاد1می1شود1از1کشورهایی1که1ساختارهای1
مشابه1تری1دارند1به1عنوان1مقطع1استفاده1شود.1مانند1کشورهای1نفتی،1این1باعث1می1شود1تا1

اثرات1خاص1کمتر1شده1و1برآوردها1بامعناتر1باشند.1

منابع ومأخذ:
فارسی:

11 ابراهيمی،1محسن1وسوری،1علی.1)1384(.زیان1ناشی1از1نااطمينانی1درآمدهای1نفتی1بر1رشد1(
اقتصادی1و1ضرورت1حساب1ذخيره1ارزی.نامه1اقتصادی1مفيد،1ج1،11ش43-541،1.

21 تحقيقات1( می1کند؟مجله1 تغيير1 تورم1 سطح1 با1 تورم1 آیانااطمينانی1 1.)1384( تشکينی،احمد.1
اقتصادی،1شماره731؛193-210.

31 جعفری1صميمی،1احمد.1)1391(.1اقتصاد1بخش1عمومی،1انتشارات1سمت،1چاپ1دوازدهم.(
41 خليلی1عراقی،1سيد1منصور1و1رمضان1پور،اسماعيل.1)1380(.1تحقيقات1اقتصادی1دانشگاه1(

تهران.1نشریه1اقتصاد1-شماره58،صفحه1)1تا28(1.
51 کازرونی،1عليرضا1وابقایی،1فلور.1)1386(.بررسی1تاثير1مخارج1مصرفی1وسرمایه1ایی1دولت1(

برسرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1در1ایران)84-1350(.فصلنامه1پژوهشنامه1اقتصادی،1سال1
هشتم،1شماره1اول،1صحفات1.20-11

61 دوم،1( جلد1 ابریشمی،1 حميد1 سنجی.ترجمه ی1 اقتصاد1 )1378(.مبانی1 دامودار.1 گجراتی،1
انتشارات1دانشگاه1تهران،1چاپ1پنجم.

71 و1( توليد1 تورم،1 نااطمينانی1 تورم،1 ميان1 )1388(.ارتباط1 مجاب.1 رامين1 و1 محسن1 مهرآرا،1
نااطمينانی1توليد1در1اقتصاد1ایران.1فصلنامه1پول1و1اقتصاد1،شماره21،زمستان13881.
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نقش بانك داري اسالمي در توسعه اقتصادی - اجتماعی جامعه

مجتبي1رسولي1

چکیده
بانکداری1قلب1تپنده1هر1اقتصاد1و1جاری1کننده1خون1در1رگهای1اقتصاد1جامعه1است1.1مطالعات1
،1نقش1مهمی1در1رشد1و1توسعه1 بازارهای1پول1و1سرمایه1 نظری1و1تجربی1نشان1می1دهد1که1
اقتصادی1و1اجتماعی1جامعه1دارند1.1افزایش1حجم1سرمایه،1هم1به1طور1مستقيم1به1صورت1یکی1از1
عوامل1توليد1و1هم1از1طریق1افزایش1بهره وری1دیگر1عوامل1توليد،1سبب1باال1رفتن1اشتغال،1توليد1
و1رفاه1جامعه1می1شود1و1از1طرفی1بانکداری1اسالمی1با1بهبود1فضای1کسب1و1کار1و1درگير1نمودن1
بخش1واقعی1اقتصاد1می1تواند1بستر1ساز1اقتصاد1مقاومتی1و1خلق1حماسه1اقتصادی1باشد1.1از1این1

رو1تحول1و1توسعه1بانکداری1اسالمی1در1جامعه1امری1ضروری1و1اجتناب1ناپذیر1است.
بر1اساس1مباني1نظري1بانک1داري1اسالمي،1حذف1ربا1از1نظام1بانکي،1از1طرفي،1موجب1افزایش1
سرمایه1گذاري،1توليد1و1اشتغال1و1رفاه1جامعه1و1از1طرف1دیگر،1باعث1کاهش1تورم1و1فقر1مي1شود.1

کلمات1کليدی:1بانکداری1اسالمی،1نقش1اقتصادی1بانک1ها،1ربا،1سرمایه1گذاری،1تسهيالت

مقدمه
امروزه،1بانکداری1یکی1از1مهم1ترین1بخشهای1اقتصادی1به1شمار1می1آید.1بانکها1و1مؤسسه1های1
مالی1و1اعتباری،1با1سازماندهی1و1هدایت1دریافتها1و1پرداختها،1امر1مبادالت1تجاری1و1بازرگانی1
را1تسهيل1کرده1و1موجب1گسترش1بازارها1و1رشد1و1شکوفایی1اقتصاد1می1گردند.1از1طرف1دیگر،1
با1تجهيز1پس1اندازهای1ریز1و1درشت1و1هدایت1آنها1به1سمت1بنگاه1های1توليدی1و1تجاری،1اواًل:1
سرمایه1های1راکد1و1احيانًا1مخّرب1اقتصادی1را1تبدیل1به1عوامل1مولّد1می1کنند،1ثانيًا:1دیگر1عوامل1
توليد1را1که1به1دليل1نبود1سرمایه،1بيکارند1و1یا1با1بهره1وری1پایينی1کار1می1کنند،1به1سمت1اشتغال1
کامل1با1بهره1وری1باال1سوق1می1دهند.1و1باألخره1به1عنوان1عوامل1اجرایی1سياست1های1پولی،1

rasooli56@gmail.com                                                                                           1. کارشناس اقتصادی
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مجریان1تصميمات1اقتصادی1بانک1های1مرکزی1می1باشند.1با1انقباض1و1انبساط1اعتبارات1بانکی1
و1هدایت1وجوه1از1بخشی1به1بخش1دیگر،1گذشته1از1تثبيت1اقتصاد1در1سطح1کالن،1به1تنظيم1

بخش1های1اقتصادی1نيز1می1پردازند1)فياض،1389(.
جایگاه1مهم1بانکداری1در1اقتصاد1و1فواید1زیاد1آن،1اندیشمندان1مسلمان1را1به1این1فکر1انداخت1
که1با1رفع1مشکالت1شرعی،1از1صنعت1بانکداری1استفاده1کنند.1تالشهای1اوليه1بيشتر1بر1این1نکته1
متمرکز1بود1که1نشان1دهند،1ربا1که1در1قرآن1تحریم1شده،1شامل1بهرة1بانکی1نمی1شود1و1معامالت1
بانکی،1معامالت1ربوی1نمی1باشند،1لکن1این1تالشها1مؤثر1واقع1نشد1و1عالمان1دین1و1مسلمانان1
متدّین1را1قانع1نکرد.1تا1این1که1اندیشمندان1مسلمان1به1فکر1افتادند1تا1با1حفظ1بانک،1معامالت1آن1
را1بر1اساس1تعاليم1اسالم1تعریف1کنند.1این1جا1بود1که1نوع1دیگری1از1صنعت1بانکداری1به1اسم1
»بانکداری1بدون1ربا«1یا1»بانکداری1اسالمی«1متولد1شد1و1به1سرعت1در1کشورهای1مسلمان1
گسترش1یافت،1به1طوری1که1امروزه1کشورهای1اسالمی1و1حتی1برخی1کشورهای1غير1مسلمان،1
بانکهای1بدون1ربا1دارند1و1در1برخی1کشورها1چون1ایران،1پاکستان1و1سودان،1کل1نظام1بانکی1بر1

اساس1بانکداری1بدون1ربا1طراحی1شده1است)فياض،1389(.

بانکداری اسالمی
کاربرد1 و1 است1 اسالم(1 )فقه1 اسالم1 دین1 قوانين1 مطابق1 که1 است1 بانکی1 فعالّيت1 یا1 بانکداری1
عملی1آن1در1توسعه1ی1اقتصاد1اسالمی1است.1فقه1اسالمی،1اجازه1نمی1دهد1که1برای1دریافت1وام،1
بهره1ای1)به1شرطی1که1از1پيش1تعيين1شده1باشد(1پرداخت1شود1)در1اصطالح1فقهی1به1آن1ربا1
می1گویند.(.1همچنين1از1نظر1دین1اسالم،1سرمایه1گذاری1در1تجارتی1که1فراهم1کننده1ی1سود1یا1
خدمتی1باشد1ولی1با1قوانين1اسالم1ناسازگار1باشد1نيز1ممنوع)1حرام(1است.1)1دائرةالمعارف1بزرگ1

اسالمی،1ج1،11ص280(
بانک1نهادی1حقوقی1است1که1عمليات1های1پولی،1مالی1و1اعتباری1را1بر1عهده1دارد.1بانکداری1
نيز1عبارت1است1از1ارائة1خدمات1و1عمليات1بانکی1مانند:1امانت1داری؛1نقل1و1انتقال1پول،1سرمایه1و1
اوراق1بهادار1اشخاص1حقيقی1و1حقوقی1و1به1کارگيری1آن؛1وصول1مطالبات1اسنادی؛1صدور1بروات1
و1حواله1های1تجاری؛1اعطاء1و1توزیع1اعتبارات1و1وام1به1اشخاص1حقيقی1و1حقوقی؛1تأمين1اعتبار1در1
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جهت1توسعة1بازرگانی،1کشاورزی1و1صنعت؛1خرید1و1فروش1فلزات1قيمتی1و1ارز؛1انتشار1اسکناس1
و1اوراق1بهادار1و1تنظيم1حجم1پوِل1در1گردش؛1و1اجرای1سياست1پولی1و1کنترل1حجم1اعتبارات.1

)دائرةالمعارف1بزرگ1اسالمی،1ج1،11ص280(

نقش اقتصادی بانکها
امروزه1نظام1بانکی1متشکل1از1بانک1مرکزی1و1بانکهای1تجاری1و1مؤسسه1های1مالی1واعتباری1
چرخهای1 درآوردن1 گردش1 به1 و1 اقتصادی1 فعاليتهای1 کنترل1 در1 کننده1 رهبری1 و1 عمده1 نقش1
پيشرفت1اقتصادی1ـ1اجتماعی1ایفا1می1کنند.1شبکة1گستردة1بانکهای1تجاری1و1مؤسسه1های1مالی1
و1اعتباری1با1محوریت1بانک1مرکزی،1حداقل1سه1نقش1مهم1و1کليدی1در1اقتصاد1ایفا1می1کنند1

)برهانی،13891(.1
1.1رونق1مبادالت1تجاری

ایفا1کردند،1 اقتصاد1 در1 بانکداران،1 آنها،1 دنبال1 به1 و1 ابتدا1صّرافان1 نقشهای1مهمی1که1 از1 یکی1
تسهيل1مبادالت1تجاری1،1حفظ1و1نگه1داری1پول1نقد1و1حمل1و1نقل1آن1از1مکانی1به1مکان1دیگر1
ـ1به1ویژه1در1مورد1پولهای1فلزی1ـ1سرعت1و1وسعت1مبادالت1را1با1موانع1اساسی1مواجه1می1نمود.1
ابداع1انواعی1از1حسابهای1سپرده1و1استفاده1از1شيوه1های1متنوع1خدمات1بانکی1و1از1همه1مهم1تر،1
اختراع1اسکناس1و1به1کارگيری1اشکال1مختلِف1پولهای1اعتباری1و1بانکی1تقریبًا1تمام1موانع1توسعة1
ترین1 پيشرفته1 از1 بهره1گيری1 با1 بانکها1 امروزه1 برداشته1است.1 راه1 از1سر1 را1 بازرگانی1 و1 تجارت1
تکنولوژی1و1ابزارهای1مورد1نياز1و1با1استفاده1از1گسترده1ترین1شبکة1سازمان1یافته1در1دنيا،1به1
کمک1خدمات1متنوع1کامپيوتری1توانایی1دارند1تا1سپرده1های1پولی1اشخاص1حقيقی1و1حقوقی1را1
به1بهترین1وجه1نگه1داری،1و1با1کمترین1هزینه1و1با1مطمئن1ترین1راه1در1اسرع1وقت1از1مکانی1به1
مکان1دیگر1یا1از1حسابی1به1حساب1دیگر1منتقل1کنند1و1همين1مطلب1موجب1شده1تا1بيش1از1%901
درصد1از1مبادالت1در1کشورهای1توسعه1یافته1با1استفاده1از1خدمات1بانکی1صورت1گيرد.1)مشبکی،1

پول،1ارز1و1بانکداری،1ص601(.
1.2تجهيز1و1تخصيص1بهينه1منابع

در1هر1جامعه1ای1بخشی1از1سرمایه1های1نقدی1در1دست1افرادی1قرار1دارد1که1به1دالیلی1عالقه1یا1
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توان1استفادة1کارآمد1را1از1آن1ندارند.1از1طرف1دیگر،1مدیران1خاّلق1و1کارپردازان1با1تجربه1ای1وجود1
دارند1که1سرمایة1کافی1در1اختيار1ندارند،1در1نتيجه1وجود1مؤسسه1هایی1که1بتوانند1این1دو1گروه1
از1افراد1جامعه1را1به1هم1مرتبط1سازند،1ضروری1است.1)مشبکی،1پول،1ارز1و1بانکداری،1ص601(.

بانکها1از1با1سابقه1ترین1و1کارآمدترین1ابزارهای1این1ارتباط1به1حساب1می1آیند.1بانکها1با1داشتن1
شعبه1های1متعدد1در1دورترین1نقاط1کشور1به1آسانی1پس1اندازهای1راکد1را1جمع1آوری1کرده1و1
در1اختيار1صاحبان1صنایع،1کشاورزان1و1بازرگانان1قرار1می1دهند1و1نقش1قابل1توجهی1در1رشد1و1
توسعة1اقتصادی1ایفا1می1کنند.1به1همين1دليل1است1که1گفته1می1شود1اگر1چه1در1ظاهر1نقش1اصلی1
را1در1فعاليتهای1اقتصادی،1عوامل1توليد1یعنی1سرمایه،1کار1و1تکنولوژی1ایفا1می1کند،1ليکن1مزایای1
متعدد1نظام1بانکی1در1امر1جذب1پس1اندازها1و1اعطای1تسهيالت1و1اعتبارات،1جایگاه1خاصی1برای1
بانک1در1پيشرفت1اقتصادی1جامعه1باز1می1کند،1به1طوری1که1به1اعتقاد1برخی1از1اقتصاددانان1رشد1
بانکی1 نيافتگی1کشورهای1جهان1سوم1نبود1مؤسسات1پولی1و1 و1توسعه،1یکی1از1دالیل1توسعه1

کارآمد1و1سالم1است.1)قره1باغيان،1اقتصاد1رشد1و1توسعه،1ج121ص5261(.
1.3اجرای1سياستهای1پولی1

1کنترل1و1هدایت1متغّيرهای1 1و1به1اعتقاد1برخی،1مهم1ترین1نقش1آنـ1 یکی1از1نقشهای1نظام1بانکیـ1
با1 مرکزی1 بانک1 سياستگذاران1 است.1 پولی1 سياستهای1 اجرای1 از1طریق1 اقتصاد1کالن1 اساسی1
مطالعة1دقيق1وضعيت1اقتصادی1کشور1برای1رسيدن1به1اهداف1رشد1مناسب1اقتصادی،1اشتغال1
کامل،1تثبيت1سطح1عمومی1قيمتها1و1تعادل1موازنة1پرداختهای1خارجی،1با1استفاده1از1ابزارهای1
سياست1پولی1وارد1شده1و1از1طریق1تاثيرگذاری1روی1نرخ1سود1بانکی11)هزینة1استفاده1از1پول(1و1
حجم1پول،1اهداف1مذکور1را1تعقيب1می1کنند.)1اکبر1کميجانی،1سياست1های1پولی1مناسب،1ص3(.

1
نهادهای مالی اسالمی

نهادهای1مالی1اسالمی،1اصول1و1مبانی1ماليه1اسالمی1را1به1صور1مختلف1برای1استفاده1نيازهای1
جامعه1به1کار1گرفته1اند.1حّتی1نهادهای1مالی1غير1اسالمی1هم1به1علّت1اهّميت1خاّص1بازارهای1
مالی1اسالمی،1فعالّيت1خود1را1در1این1زمينه1توسعه1و1رونق1داده1اند.1در1این1ميان1نقش1بانک1های1
سرمایه1گذاری1یا1مؤّسسات1تأمين1سرمایه1اسالمی1بسيار1با1اهّميت1است1که1در1بعضی1کشورهای1
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اسالمی1به1آن1توّجه1می1شود.1چون1بانک1ها1نقشی1تخّصصی1در1جهت1به1روز1کردن1فعاليت1
را1 نهادهای1صنعتی1کشور1 بازار1سرمایه1و1 به1خصوص1 )پولی1و1سرمایه1ای(1و1 مالی1 نهادهای1
دارند،1بانکداری1غير1ربوی1به1عنوان1جایگزینی1راه1گشا،1مطرح1شده1است1)1هدایتي،1،1372روند،1

ش14و1،15ص135(.
ربا1که1همان1بهره1یا1سود1ثابت1است1،1عامل1عمده1وجود1فقر1و1شکاف1طبقاتي1درجامعه1به1
شمارمي1آید.1نظام1هاي1بانکي1که1آلوده1به1ربا1هستند1،1موجب1ورشکستگي1واحدهاي1توليدي1
مي1شوند1و1از1آنجا1بيکاري1و1فقر1گسترش1پيدا1مي1کند1؛1به1عالوه1سبب1گران1شدن1و1ایجاد1
تورم1نيز1مي1شوند1که1به1گسترش1فقر1و1شکاف1طبقاتي1مي1انجامد.1)نظرپور11,اشراقي1392،1(
یکي1از1مباني1عقيدتي1اسالم1و1نظام1اقتصادي1مبتني1بر1اصول1اسالم1،1تحریم1بال1شرط1دریافت1
و1پرداخت1بهره1است.1بنابراین1،1عمليات1بانکداري1و1مالي1باید1بدون1بهره1صورت1گيرد1،1و1اسالم1
روشهایي1را1براي1جایگزین1کردن1بهره1و1نهادهاي1اقتصادي1مبتني1بر1آن1پيشنهاد1مي1کند،1که1

از1آن1جمله1مي1توان1به1عقود1اسالمي1به1عنوان1ابزاري1کارآمد1اشاره1کرد.1
1

تأثیر ربا از منظر قرآن و سنت
ربا1در1تمام1تاریخ،1توسط1فرستادگان1الهي1تحریم1شده1است1و1حتي1فيلسوفان1مادي1و1غيرالهي1
نيز1ربا1را1تحریم1و1رباخواري1را1تقبيح1کرده1اند.1ربا1همواره1در1جوامع1اسالمي1مانعي1بزرگ1در1
برابر1عدالت1و1تعالي،1و1چالشي1بر1سر1راه1پژوهشگران1و1مجریاني1است1که1در1تالش1براي1احياي1
شيوه1هاي1عادالنه1اسالمي1هستند.1با1توجه1به1اینکه1قرآن1مجيد1منبع1اصلي1و1سند1کاملي1براي1
بيان1 اجمالي1 به1طور1 و1سنت1 قرآن1 منظر1 از1 ربا1 تأثير1 است،1 اقتصادي1 امور1 از1جمله1 امور،1 تمام1

مي1شود1)صمصامی1و1توکلی،1:13911ص77-961(.1
قرآن1کریم1در1شش1جا،1به1طور1مستقيم1و1صریح1و1با1لحن1شدید،1به1تحریم1ربا1پرداخته1و1آن1
را1اعالم1جنگ1با1خدا1و1رسولش1دانسته1است.1آیاتي1که1در1آن1به1صراحت1نام1ربا1ذکر1شده1است،1

عبارت1اند1از:1)بقره:2751-1276و2781-279(،1)آل1عمران:1301(،1)نساء:1611(1و1)روم:1391(.
خدا1 وقتی1 فرموده1اند:1 علي)ع(1 امام1 است.1 آمده1 ربا1 تحریم1 دربارة1 بسياري1 روایات1 همچنين1
بخواهد1اهل1قریه1ای1را1هالك1کند،1ربا1در1آن1شایع1می1شود1)طباطبائي،1،13881ج1،2ص625(.
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از1 ناشي1 اموال1 افزایش1 و1عدم1 نابودي1 ربا،1همچنين1 ویرانگر1 اجتماعي1 اثرات1 به1 روایات،1 در1
آن،1اشاره1شده1است.1این1روایات1همگي1نشان1مي1دهند1که1ربا1اثرات1کالن1بر1کل1نظام1جامعه1
مي1گذارد1و1چنين1نيست1که1تنها1دامنگير1عدة1درگير1در1آن1شود.1دین1مبين1اسالم1ربا1را1باعث1
هالکت1و1نابودي1جامعه1مي1داند؛1و1در1بعد1اقتصادي،1چه1هالکت1و1انحطاطي1بدتر1از1افزایش1

تورم1و1کاهش1سرمایه1گذاري1و1توليد1کل1است؟
الميزان،1ذیل1تفسير1آیة2751-1281سورة1بقره1مي1نویسد:1 عاّلمه1طباطبائي،1در1کتاب1تفسير1
»در1اسالم1دربارة1هيچ1یک1از1گناهان،1مانند1رباخواری1سختگيری1و1تشدید1نشده1است«.1در1

جاي1دیگري1ایشان1بيان1مي1کند:
و1 قلب1 قساوت1 باعث1 ربا1 است؛1چون1 آن1 تدریجی1 فنای1 و1 مال1 ربا،1کاهش1 از1خواص1 یکی1
خسارت1می1شود1و1این1دو1باعث1بغض1و1عداوت1و1سوءظن1می1گردد1و1امنيت1و1مصونيت1را1سلب1
نموده،1نفوس1را1تحریک1می1کند1تا1از1هر1راهی1که1ممکن1باشد،1از1یکدیگر1انتقام1بگيرند؛1و1همة1
اینها1باعث1تفرقه1و1اختالف1می11شود1و1این1هم1راه1های1فساد1و1زوال1و1تباهی1مال1را1می1گشاید1و1

کمتر1مالی1از1آفت1و1یا1زوال1محفوظ1می1ماند1)طباطبائي،13881(.
ایشان1در1جایي1دیگر1در1بيان1فرق1رباي1فردي1و1اجتماعي1مي1گوید:

ربای1انفرادی،1غالبًا1صاحبش1را1هالك1می1کند؛1ولی1در1ربای1اجتماعی1که1امروز1در1ميان1ملل1و1
دولت1ها1رسميت1یافته1و1بر1اساس1آن،1قوانين1بانکی1جعل1شده،1بعضی1از1آثارسوء1ربای1فردی1را1
ندارد؛1چون1جامعه1به1خاطر1شيوع1و1رواج1آن1و1متعارف1شدنش،1از1آن1راضی1است1و1هيچ1به1فکر1
خطرها1و1زیان1های1آن1نمی1افتد؛1ولی1در1هر1صورت،1آثار1وضعی1آن1وجود1خواهد1داشت1)همان(.
همچنان11که1برکت1و1نمو1دادن1مال،1اثر1الینفک1صدقه1است.1پس1ربا،1هرچند1که1نامش1ربا1
باشند،1 زیادی1نگذاشته1 را1 نامش1 ازبين1رفتنی1است؛1و1صدقه،1هرچند1که1 ليکن1 )زیادی(1است،1
زیادشدنی1است؛1و1لذا1وصف1ربا1را1از1ربا1می1گيرد1و1به1صدقه1می1دهد1و1ربا1را1به1وضعی1که1ضد1

اسم1اوست،1توصيف1می1کند1)همان(.
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مباني نظري اثر حذف ربا بر متغیرهاي کالن اقتصادي
بر1اساس1مباني1اقتصاد1اسالمي،1حذف11ربا1از1نظام11اقتصادي11اسالم1موجب1افزایش1سرمایه1گذاري1
اقتصادي،1 نظام1 در1 ربا1 با1حذف1 مي1رود1 انتظار1 ازاین1رو،1 مي1شود.1 تورم1 کاهش1 و1 توليد1 رشد1 و1
یابد.1 کاهش1 تورم1 و1 افزایش،1 توليد1 آن،1 به1دنبال1 و1 شود1 بيشتر1 قبل1 نسبت11به1 سرمایه1گذاري1
تحليل1هاي1نظري1حذف11ربا1و1اثر1آن1بر1متغيرهاي1سرمایه1گذاري،1توليد1و1تورم،1همگي1تاحدي1
به1نتایج1یکساني1منجر1مي1شود؛1اما1از1نظر1بيان1و1روش1تحليل،1تا1اندازه1اي1متفاوت1اند.1در1اینجا،1
توکلی،1 و1 است1)صمصامی1 ارائه1شده1 نظرات1 و1مهم1ترین1 نتایج1دسته1بندي1 از1حيث1 تحليل1ها1

1:1391ص77-961(:
• افزایش1سرمایه1گذاري	

براي1 وجوه1 تقاضاي1 و1 عرضه1 افزایش1 به1 ربا،1 حذف1 که1 مي1دهد1 نشان1 نظري1 تحليل1 یک1
مطالعه1اي1 در1 )خان11و11ميرآخور،1،13701ص125(1 خان1 مسعود1 1وقار1 مي1انجامد1. سرمایه1گذاري1
مي1رود.1 انتظار1 آن1 از1 بيشتري1 دریافتي1 که1 مي1دهد1 ترجيح1 را1 روشي1 وام1دهنده1 مي1کند1 اثبات1
ازاین1رو،1وام1دهنده1)سپرده1گذار(،1بانک1داري1اسالمي1را1حتي1با1افزایش1ریسک،1با1دریافت1درآمد1
و1عایدي1باالتر1ترجيح1مي1دهد.1سرمایه1گذار1نيز1بانک1داري1اسالمي1را1ترجيح1مي1دهد؛1زیرا1با1
علت1 به1 سرمایه1گذاري1 براي1 وجوه1 تقاضاي1 رفتن1 باال1 دليل1 به1 اسالمي،1 بانک1داري1 استقرار1
کاهش1ریسک1)مشارکت1طرفين1در1سود1و1زیان(،1حتي1با1تغيير1نکردن1عرضة1وجوه،1افزایش1

مي1یابد.1بنابراین،1حجم1سرمایه1گذاري1افزایش1خواهد1یافت.
زیان1کوشيده11است11عرضه1 و1 سود1 یک11الگوي11مشارکت11در1 تحليلي11از1 رفيع1خان،1با1 شاهرخ1
انتظار1 1و1تقاضاي11وجوه11سرمایه1گذاري11را1مشخص11کند.1عرضة1وجوه1،1تابعي11از1نرخ11سود1مورد1
صاحب11سرمایه11و1ریسک11ناشي11از1سرمایه1گذاري11است.1تقاضاي11وجوه11قابل11سرمایه1گذاري11هم11
متأثر1از1نرخ11سود1مورد1انتظار1عامل11و1ریسک1مي1باشد.11مدیران11اقتصادي1،1اولویت11را1به11اجراي11
طرح1هاي11با1بازدهي11بيشتر1مي1دهند1و1سرمایه1گذاري11با1طرح1هاي11کم1بازده11مواجه11خواهند1شد؛1
افزایش1خواهد1یافت.1عامالن11و1مدیران11 با1گسترش1مقياس،1هم1زمان1 ازاین1رو،1سرمایه1گذاري1
با1هزینة11فرصت11صرف1شده11و1 انتظار1حاصل11را1 مورد1 تقسيم11نشدة1 اقتصادي،11احتمااًل1سودهاي11
هر1چه1 مقایسه11مي1کنند.1 موفقيت11طرح،1 عدم11 مورد1 متحمل11شدن11بي1اطميناني11در1 از1 اجتناب11
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ریسک،1نزول11کند،1سود1تقسيم11نشدة11مورد1انتظار1حاصل11به1طور1متوسط11بيشتر1مي1شود1و1بر1تعداد1
متقاضيان11وجوه11افزوده11مي1گردد1و1برعکس.1بنابراین،11تقاضا1و1عرضة11وجوه11بر1اساس11ریسک،1

به1ترتيب11نزولي11و1صعودي11است.
حذف1بهره1)ربا(11باعث1تأمين11تمامي11طرح1هاي11داراي11سوددهي،11هرچند1با1مقدارکم1،1نمي1شود؛1
زیرا1عرضة11وجوه11نامحدود1نيست11و1با1مقدار1ریسک1رابطة11مستقيم11دارد.11قرارداد1PLS1به1علت11
عدم11اجبار1عامل1اقتصادي1به11پرداخت11بهره11که11هزینة11متغيراست11و1عدم11تأثير1سهم11سود1بر1سطح11

قيمت1ها1به1افزایش1سرمایه1گذاري11کل11منجر1مي1شود1)خان11و11ميرآخور،1،13701ص171(.
تأیيد1اسالم1است،1عرضه1و1 بازار1نسية1کاال1و1خدمات1که1مورد1 از1 سيدکاظم1صدر،1با1استفاده1
تقاضای1کاالهای1سرمایه1ای1به1صورت1نسيه1را1موجب1پيدایش1و1تعيين1نرخ1نسيه1در1بازار1کاالی1
سرمایه1ای1دانسته1و1آن1را1به1عنوان1هزینة1فرصت1سرمایه1گذاری1معرفی1کرده1است.1نقطة1برابری1
نرخ1نسيه1و1بازدهی1نهایی1سرمایه1گذاری،1حداکثر1ارزش1حال1درآمد1خالص1از1سرمایه1گذاری1است.1
افزایش1نرخ1نسيه1باعث1کاهش1تقاضای1بنگاه1برای1سرمایه1گذاری1می1گردد.1بنابراین،1در1بازار1کاالی1
نسيه،1نرخ1نسيه1معين1می1شود1و1رابطة1سرمایه1گذاری1با1آن1منفی1خواهد1بود.1وجوه1عرضه1شده1برای1
سرمایه1گذاری،1شامل1بخش1هایی1از1پس1انداز1افراد1که1به1صورت1مشارکت1با1نيروی1کار1قرار1می1گيرد1
نيز1می1باشد.1افرادی1که1درآمد1اضافی1دارند،1چون1امکان1قرض1ربوی1برای1آنها1نيست،1وارد1عرصة1
توليد1مي1شوند.1در1این1صورت،1وجوه1مناسب1برای1سرمایه1گذاری1افزایش1می1یابد.1از1سوي1دیگر،1
از1 ناشی1 امر1مشارکت،1خسارات1 به1 با1توجه1 زیرا1 افزایش1می1یابند؛1 نيز1 متقاضيان1سرمایه1گذاری1
خطرهای1فعاليت1های1اقتصادی1بين1طرفين1عقد1مشارکت،1تقسيم1می1گردد1و1افراد1توليدکننده،1
کمتر1از1زمانی1که1با1گرفتن1وام،1پروژه1را1تأمين1مالی1می1کردند،1خسارات1احتمالی1را1تحمل1می1کنند.1
بنابراین،1تعداد1متقاضيان1سرمایه1گذاری1افزایش1می1یابد.1افزون1بر1تقسيم1زیان1های1محتمل،1وجود1
انگيزة1نظارت1و1مراقبت1شرکا1نسبت1به1یکدیگر،1کارایی1فعاليت1را1افزایش1می1دهد1و1در1مجموع،1
تقاضای1سرمایه1گذاری1زیادتر1می1گردد.1بر1اساس1این1دیدگاه،1حذف1ربا1باعث1افزایش1عرضه1و1
تقاضای1وجوه1سرمایه1گذاری1می1شود.1بنابراین،1حجم1سرمایه1گذاری1زیاد1شده،1آثار1مثبت1خود1را1
در1امر1توليد،1اشتغال،1قيمت1کاال،1تورم1و1رفاه1عمومی1بر1جای1می1گذارد1)صدر،1،13751ص290(.

اسالمی،1عامل1محدودکنندة1 اقتصاد1 در1 بهره1 نرخ1 نفی1 با1 توتونچيان1نشان1مي1دهد1که1 ایرج1
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اجرای1پروژه1ها1از1بين1می1رود1و1هزینة1فرصت1سرمایه،1برابر1صفر1خواهد1بود.1البته1پروژه1های1
از1نظر1توليد،1اجازة1سرمایه1گذاری1 تا1زمانی1که1امکانات1کشور1 با1هم1رقابت1می1کنند؛1 مختلف1
به1صفر1 نهایی1 بازده1 و1 سود1 نرخ1 تاآنجاکه1 بنابراین،1 مي1شود.1 انجام1 سودآورتر1 پروژه1 بدهد،1 را1
گرایش1دارد،1سرمایه1گذاری1ادامه1خواهد1داشت؛1اما1برای1انتخاب1نوع1پروژه1برای1سرمایه1گذاری،1
پروژه1ها1با1یکدیگر1رقابت1مي1کنند1و1هر1کدام1که1سود1بيشتری1دارد،1انتخاب1خواهد1شد.1بنابراین،1
حجم1سرمایه1گذاری1در1اقتصاد1اسالمی،1به1علت1نبود1بهره1افزایش1می1یابد1.نبود1نرخ1بهره1در1
فرایند1تصميم1گيری،1باعث1کاهش1هزینة1توليد1کاال1در1هر1مرحلة1توليد1مي1شود.1افزایش1حجم1
سرمایه1گذاری،1و1به1تبع1آن1افزایش1اشتغال1و1کاهش1هزینة1توليد،1و1پيرو1آن1کاهش1قيمت1کاال،1
از1آثار1مثبت1سرمایه1گذاری1با1الگوی1اقتصاد1اسالمی1در1مقایسه1با1اقتصاد1سرمایه1داری1است.1

)توتونچيان،1،13791ص1262(.
منذر1کهف،1سرمایه1گذاری1را1وابسته1به1دو1عامل1نرخ1بازده1انتظاری1سرمایه1گذاری1و1هزینة1آن1
می1داند.1هزینة1سرمایه1گذاری1از1دیدگاه1مدیر،1مبالغی1است1که1باید1به11صاحبان1سرمایه1پرداخت؛1
یعنی1سهمی1از1هر1درآمد1و1بازدهی1طرح1که1به1صاحب1سرمایه1می1رسد،1هزینة1توليد1قلمداد1
می1گردد.1مقدار1سهم1صاحب1سرمایه1،1در1بازار1مضاربه1تعيين1می1شود1و1به1موجودی1قابل1عرضه1
برای1سرمایه1گذاری1و1کاردانی1و1مهارت1مدیر1که1تقاضا1برای1وجوه1را1معين1می1کند،1بستگی1دارد.1
مقدار1تعادلی1سرمایه1گذاری،1در1نقطه1ای1معين1می1شود1که1هزینة1آن1برابر1بازدهی1باشد.1مدیر1تا1
آنجا1تقاضای1سرمایه1گذاری1دارد1که1سهم1صاحب1سرمایه1به1حداکثر1برسد.1ایشان1ضمن1بيان1
تفاوت1بين1نرخ1سود1و1نرخ1بهره،1توضيح1داده1اند1که1رشد1و1ترقی1نظام1اقتصاد1اسالمی،1در1ارتباط1
با1حذف1بهره1و1وجوب1زکات1است.1وجوب1زکات1باعث1می1شود1که1صاحبان1دارایی،1دست1کم1
برای1جبران1همان1مقداری1که1به1عنوان1زکات1پرداخت1می1کنند،1بر1پس1اندازهایشان1بيفزایند1و1
افزایش1مي1یابد،1هم1دارایی1 حرمت1ربا1باعث1کاهش1تقاضاي1نقدینگی1می1شود؛1هم1پس1انداز1

بيکار1کم1می1شود1)کهف،1،13761ص71(.
• افزایش1توليد1کل1و1کاهش1تورم	

از1عمليات1موضوع1مشارکت،1 بهره،1صاحبان1سپرده1ها1در1سود1حاصل1 بدون1 بانکي1 نظام1 در1
به1طور1مستقيم1سهيم1اند.1این1سهم1برخالف1نظام1ربوي،1داراي1نرخ1ثابتي1نيست1و1به1عواملي1
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چون1مدیریت1درست،1سرعت1عمل1و1وجود1بازار1براي1محصول،1بستگي1مستقيم1دارد.1به1همين1
دليل،1سبب1تشویق1طرفين1به1فعاليت1بيشتر1در1جهت1تحقق1اهداف1موضوع1مشارکت1خواهد1
شد.1در1نتيجه،1سودآوري1و1بهره1وري1فعاليت1هاي1توليدي،1بيشتر1خواهد1شد.1تحقق1آثار1فوق1در1
نظام1بانکي1بدون1ربا،1به1طور1طبيعي1دو1اثر1مهم1دیگر1به1دنبال1خواهد1داشت1که1عبارت1اند1از:1

افزایش1توليد1کل1و1کاهش1تورم.
1)PLS(بررسي1هاي1انجام1شدة1توسط1محمد1فهيم1خان1تحت1نظام1مشارکت1در1سود11و11زیان
یابد،1عرضه1کنندة1 افزایش1 سرمایه1گذاری1 تقاضای1 بهره1 علت1حذف1 به1 چنانچه1 مي1دهد1 نشان1
سرمایه1سهم1باالتری1را1طلب1می1کند؛1زیرا1ریسک1وارد1کردن1تمام1سرمایه1در1نوع1خاصی1از1
توليد،1افزایش1می1یابد.1از1منظر1مباني1نظري1به1دليل1آنکه1سهم1سود،1باالتر1از1نرخ1بهره1است،1
بازدهی1صاحبان1سرمایه1در1مقایسه1با1نرخ1بهره،1باالتر،1و1عرضة1وجوه1بيشتر1می1شود؛1و1به1علت1
تقسيم1خطر1بين1عامل1و1صاحب1سرمایه،1تقاضای1سرمایه1گذاری1افزایش1می1یابد.1بنابراین،1سطح1
تعادل1در1یک1نرخ1بازده،1باالتر1از1نرخ1بهره1اتفاق1می1افتد؛1افزون1بر1آنکه1با1حذف1بهرة1ثابت،1

کارآفرینان1بيشتری1جلب1اقتصاد1می1شوند.
اثر1 امر،1 این1 و1 مي1یابد1 کاهش1 مصرف1 مصرفی،1 وام1های1 نبود1 علت1 به1 مشارکت،1 نظام1 در1
منفی1بر1تورم1می1گذارد.1در1ضمن،1تمام1وجوه1سرمایه1گذاری1شده1توليد1را1افزایش1می1دهد1و1بر1
تورم1اثر1منفی1خواهد1گذاشت.1تحت1نظام1مشارکت،1تقاضای1مؤثر1کارفرما1)عامل(1برای1وجوه1
سرمایه1گذاری،1متأثر1از1سود1انتظاری1است1و1آن1هم1متأثر1از1سهم1سود1صاحب1سرمایه1می1باشد.1
بماند؛1 ثابت1 یا1 یابد1 افزایش1 سرمایه1 سود1صاحب1 وجوه،1سهم1 عرضة1 افزایش1 با1 است1 ممکن1
همين1طور1سهم1کارفرما1)عامل(.1کارفرما1تا1جایی1متقاضی1سرمایه1گذاری1است1که1سود1انتظاری1
خود1)تفاضل1سود1کل1و1سود1صاحب1سرمایه(1را1حداکثر1سازد.1نقطة1تعادل1برای1بستن1عقد1
قرارداد1بين1کارفرما1و1صاحب1سرمایه،1تساوی1توليد1نهایی1سرمایه1گذاری1)شيب1منحنی1نهایی1
توليد(1و1شيب1منحنی1بازده1انتظاری1صاحب1سرمایه1است1)خان11و1ميرآخور،1،13701ص(203.

عنوان1 با1 مقاله1اي1 C.F. Mirakhor&Krichenem,1(1در1 کریشن)2009 و1 ميرآخور1
»بحران1کنوني،1درسي1براي1مالية1اسالمي«1نشان1مي1دهند1که1نظام1اسالمي1و1مشارکت،1از1
جهات1مختلف1نسبت1به1نظام1بهره1مزیت1دارد.1کاهش1هزینه1هاي1توليد،1افزایش1سرمایه1گذاري1
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به1دليل1کاهش1نااطميناني1با1توزیع1خطرات1سرمایه1گذاري1بين1طرفين1شریک،1و1افزایش1وجوه1
سفته1بازي،1 مثل1 غيرمولد1 فعاليت1هاي1 به1جاي1 مولد1 سرمایه1هاي1 به1 آنها1 تبدیل1 با1 عرضه1شده1
آثار1ابتدایي1نظام1هستند؛1عالوه1بر1اینها،1افزایش1توليد1و1عرضة1کل،1باال1رفتن1سطح1اشتغال1
نهاده1هاي1توليد،1کاهش1سطح1عمومي1قيمت1ها1به1دليل1کاهش1هزینه1ها1با1حذف1هزینة1بهره،1
و1عادالنه1تر1شدن1توزیع1درآمد،1از1دیگر1آثاري1است1که1مي1توان1به1آنها1اشاره1کرد.1نظر1به1اینکه1
در1نظام1مشارکت،1پيامدهاي1مطلوب1و1نامطلوب1فعاليت1اقتصادي1متوجه1هر1دو1طرف1قرارداد1
عامل1و1صاحب1سرمایه1است،1نتایج1حاصل1از1آن1نيز1در1قالب1سود1و1زیان،1نصيب1هر1دو1مي1شود؛1

درحالي1که1در1نظام1ربوي،1وام1دهنده1به1دليل1کنار1بودن1از1اقتصاد1واقعي،1هميشه1برنده1است.
هزینه1هاي1 بهره1 نرخ1 تحریم1 که1 بن1جياللی1معتقدند1 الزامل1و1بوعالم1 بن1عبداهلّل11 یوسف1
سرمایه1گذاری1در1اقتصاد1اسالمی،1را1کاهش1مي1دهد1و1باعث1افزایش1سرمایه،1سرمایه1گذاری،1
توليد1و1عرضة1کل1می1شود.1با1کاهش1بورس1بازی1مالی1و1راکد1ماندن1آن،1سرمایه1گذاری1گسترش1
می1یابد.1سرمایه1گذاری1بخش1دولتی1و1مقداری1از1بخش1خصوصی1به1انگيزة1سود1انجام1نمی1گيرد1
و1فقط1قسمتی1از1سرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1به1انگيزة1سود1است.1تابع1توليد،1از1ایمان1مذهبی1
نيز1متأثر1است1و1بر1کارایی1و1بهره1وری،1اثر1مثبت1دارد.1هزینة1کار،1به1علت1مشارکت1بين1سهام1دار1
و1مدیر1کاهش1می1یابد.1هزینه1کل)C(1،1شامل1هزینة1نيروی1کار1استخدام1شده1مدیر1)W(و1هزینة1
سرمایه1است.1هزینة1سرمایه،1شامل1سهم1سهام1دار1از1سودq(1(1و1استهالك1سرمایه1)d(1است.1به1
علت1ایمان1مذهبی1و1حفظ1اموال،1نرخ1استهالك1سرمایه1کم1تر1است1و1هزینة1کل1عبارت1است11از:

C1=1WL1+1)q1+1d(1qK
Q1که1در1آن،1قيمت11یک11واحد1سرمایه1،1و1K1مجموع1سرمایه1استفاده1شده1است.

p1=1pf1)i,1L,1K(1-1WL1-1)q1+1d(1qk
با1حداکثر1کردن1سود،1به1رابطةMPk1=1)q1+1d(1q/P1خواهيم1رسيد.

با1افزایش1ایمانi(1(،1توليد1نهایی1سرمایه1)MPk(1افزایش1می1یابد1و1برای1تعادل،1الزم1است1
سمت1راست1معادله1تغيير1کند.1با1توجه1به1ثباتd(1(1و1منحنی1عرضه،1انتظار1افزایش1q1یا1q1در1
نتيجة1افزایش1تقاضا1برای1اوراق1مالی1و1تجهيزات1سرمایه1ای1وجود1دارد؛1و1اگر1منحنی1تقاضا1
ثابت1باشد،1انتظار1می1رود1با1افزایش1توليد1و1عرضه،1سطح1قيمت1هاP(1(1کاهش1یابد.1آنها1نشان1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و سوم )پیایی 11(/ بهار 10695

را1 سرمایه1گذاری1 تابع1 می1توان1 داگالس،1 ـ1 کاب1 مثل1 توليد،1 تابع1 با1مشخص1شدن1 که1 دادند1
به1دست1آورد1که1آن،1تابع1مثبت1تغييرات1درآمدY(1(1و1قيمت1)P(،1و1تابع1منفی1تغييرات1قيمت1
سرمایهq(1(خواهد1بود.1ایمان1نيز1از1طریق1تابع1توليد،1تأثير1خود1را1خواهد1گذاشت.1در1بلندمدت،1
به1علت1افزایش1توليد،1کاهش1هزینه1ها1و1افزایش1سود،1سهام1داران1جدید1جذب1بازار1می1شوند1و1با1
افزایش1عرضة1وجوه1مضاربه،1سهم1سهام1دار1کاهش1می1یابد.1بنابراین،1ایمان1مذهبی1در1بلندمدت1

qرا1کاهش1می1دهد1)زامل11و1جياللي،13781(.
در مجموع، در چارچوب بانك داري بدون ربا، تورم به سه دلیل کاهش مي يابد:

11 کاهش1تقاضاي1پول1در1نتيجة1فقدان1فعاليت1هاي1سفته1بازي؛.
21 انتقال1منحني1عرضة1کل1بر1اثر1افزایش1اشتغال1و1سطح1توليد؛.
31 توازن1ميان1درآمد1و1مخارج،1در1گردش1واقعي1و1پولي1اقتصاد1)ر.ك:1فراهاني1فرد،13781(..

که1 مي1رود1 انتظار1 اسالمي،1 اقتصاد1 پژوهشگران1 منظر1 از1 گفته1شده1 نظري1 مباني1 به1 توجه1 با1
قيمت1ها1 رشد1 از1 و1 یابد1 افزایش1 توليد1 و1 سرمایه1گذاري1 ربا،1 بدون1 بانک1داري1 اجراي1 از1 پس1
جلوگيري1شود؛1ليکن1این1اهداف1اصلي1قانون1گذار1و1متوليان1مربوطه1تأمين1نشده1است1و1با1نتایج1
مطرح1شده1در1مباني1نظري1اثر1حذف1ربا1بر1متغيرهاي1کالن1اقتصادي،1انطباق1ندارد.1اکنون1این1
پرسش1اساسي1مطرح1مي1شود1که1چرا1اجراي1قانون1بانک1داري1بدون1ربا1در1ایران،1بر1متغيرهاي1
کالن1اقتصادي1مورد1اشاره1تأثيري1نداشته1است؟1براي1پاسخ1به1این1پرسش1مهم1الزم1است1تا1
شيوة1اجراي1قانون1در1عمل1بررسي1شود.1پرسش1این1است1که1آیا1در1نظام1بانکي1کشور،1مطابق1

آنچه1در1قانون1عمليات1بانکي1بدون1ربا1مقرر1گردیده،1عمل1شده1است؟
در1نظام1بانک1داري1ربوي،1متقاضيان1وام،1وجوه1مورد1نياز1خود1را1با1نرخ1ثابتي)بهره(1که1از1طرف1
بانک1تعيين1مي1شود،1دریافت1مي1کنند.1این1متقاضيان1موظف1اند1اصل1وام11دریافتي1را1به1اضافة1
بهرة1آن،1با1توجه1به1مدت1زمان1بازپرداخت،1در1زمان1مقرر1بازپرداخت1نمایند.1بنابراین،1آنها1وام1

دریافت1و1اصل1به1اضافة1بهرة1آن1را1بازپرداخت1مي1کنند1)صمصامی1و1توکلی،13911(.
قانون1گذار1در1قانون1عمليات1بانکي1بدون1ربا،1براي1پرهيز1از1این1رویه،1پرداخت1وجوه1و1دریافت1
منابع1 نحوة1تخصيص1 قانون،1 تا1171 17 مواد1 در1 و1 ممنوع1کرده1 را1 اضافي1 مبالغ1 به1اضافة1 اصل1
توسط1نظام1بانکي1را1تعيين1نموده1است.1این1نحوة1تخصيص1منابع1مصّرح1در1قانون1موجب1شده1
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است1تا1از1منظر1قانوني،1بانک1ها1هنگام1استفاده1از1عقودي1مانند1فروش1اقساطي1و1اجاره1به1شرط1
تمليک،1مجاز1به1اعطاي1وجوه1به1طور1مستقيم1به1مشتریان1نباشند؛1بلکه1موظف1اند1دارایي1هاي1
منقول1و1غيرمنقول1و1دیگر1کاالهاي1مورد1نياز1متقاضي1را1خریداري،1و1به1صورت1اقساطي1و1اجاره1
به1شرط1تمليک1به1مشتري1واگذار1نماید.1در1عقودي1همانند1سلف1و1جعاله1نيز1بانک11باید1در1مقابل1
پيش1خرید1محصول1یا1ارائة1خدماتي،1وجوه1را1به1مشتري1منتقل1کند.1همچنين1در1ارائة1تسهيالت1
معين1 سود1 ازاي1 در1 ندارند1 حق1 مضاربه،1 و1 مدني1 مشارکت1 همانند1 مشارکتي1 عقود1 قالب1 در1
از1پيش1تعيين1شده1به1متقاضيان1تسهيالت،1وجوهي1را1عرضه1دارند1)1صمصامي1و1توکلي،13911(.
در1قراردادهاي1فروش11اقساطي،1مشتري1با1ارائة1فاکتورهایي1مبني1بر1خرید1کاال،1تسهيالت1را1
به1صورت1وجوه1نقدي1از1بانک1دریافت1مي1کند.1در1برخي1موارد،1بانک1متقاضي1را1وکيل1خرید1
مي1کند1و1تسهيالت1را1مستقيمًا1به1مشتري1اعطا1مي1نماید.1در1مقابل1این1فاکتورها،1ممکن1است1
کاال1یا1اموالي1نباشد.1مواردي1نيز1دیده1مي1شود1که1متقاضيان1با1ارائة1فاکتورهاي1صوري،1وجوه1
نقدي1را1از1بانک1ها1دریافت1مي1کنند.1بنابراین،1در1ارائة1تسهيالت1در1قالب1این1عقود،1هيچ1تضميني1
وجود1ندارد1که1کاال1یا1اموالي1مبادله1شود.1نمونه1هاي1فراواني1را1مي1توان1دید1که1متقاضيان،1وجوه1
نقدي1را1از1بانک1دریافت1نموده1و1در1مدت1مقرر،1اصل1آن1را1به1اضافة1نرخ1ازپيش1تعيين1شده1به1
بانک1بازپرداخت1کرده1اند.1علت1اصلي1وقوع1این1نوع1معامالت1ربوي1آن1است1که1بانک1ها1خود1
را1به1طور1مستقيم1ـ1آن1گونه1که1در1قانون1بانک1داري1بدون1ربا1تصریح1شده1است1ـ1درگير1خرید1و1

تهية1اموال1و1کاالهاي1مورد1نياز1مشتریان1نمي1کنند.1)صمصامي1و1توکلي،13911(.
بدهد؛1 اجاره1 تا1 نيست1 بانک1 اختيار1 در1 ملکي1 به1شرط1تمليک،1 اجاره1 قراردادهاي1 از1 برخي1 در1
بدین1ترتيب،1قرارداد1صوري1منعقد1مي1شود1و1وجه1نقد1)وام(1در1ازاي1بازپرداخت1اصل1به1اضافة1

درصدي1مشخص،1به1متقاضي1پرداخت1مي1شود.
گرچه1در1عقد1سلف،1شکل1ظاهري1قانون1در1قرارداد1منعقدة1بانک1و1مشتري1رعایت1مي1شود،1
اما1در1عمل،1وجوه1نقد1مورد1نياز1در1چارچوب1این1قرارداد1به1متقاضي1پرداخت1مي1شود1و1وي11باید1
در1زمان1مقرر1اصل1آن1را1به1اضافة1نرخ1ازپيش1تعيين1شده1به1بانک1مسترد1کند.1در1این1قرارداد،1
در1واقعيت1محصولي1پيش1خرید1نمي1شود1تا1بانک1در1زمان1مقرر1محصول1را1دریافت1کند1و1آن1

را1به1فروش1برساند.
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ارائه1 بانک1 به1 که1سفتة1صوري1 دیده1مي1شود1 زیادي1 موارد1 دین،1 خرید1 قرارداد1 در1خصوص1
مي1شود؛1درحالي11که11خرید1َدین1محقق11نشده11است11و1مشروعيت11ندارد.1بانک1ها1نيز1بدون11بررسي11
و1اطمينان11کامل11از1واقعي11بودن11اسناد1ارائه11شده11و1َدین11مندرج11در1آنها،1به11انجام11عقد1خرید1َدین11
اقدام11مي1کنند1)ر.ك:1هدایتي،13721(.1بدیهي1است1که1در1این1شرایط،1تسهيالت1ارائه1شده1در1این1

قالب،1شکل1ربوي1به1خود1مي1گيرد.
بانک1ها1در1ارائة1تسهيالت1در1قالب1عقود1مشارکتي،1همانند1مشارکت1مدني1و1مضاربه،1بسيار1
با1آنها1و1مشارکت1واقعي1مصّرح1در1قانون1 با1متقاضي1تسهيالت،1طبق1قراداد1منعقده1 به1ندرت1

عمليات1بانکي1بدون1ربا1رفتار1مي1کنند.
عقود1مشارکتي1)مشارکت1مدني،1حقوقي1و1مضاربه(،1در1نظام1بانک1داري1بدون1ربا1به1گونه1اي1
بر1 نظارت1 بانک1مدعي1است1که1 دارند.1 را1 مبادله1اي1 استفاده1مي1شوند1که1همان1کارکرد1عقود1
نتيجة1عمليات1هر1گيرندة1تسهيالت،1و1احراز1ميزان1سود1یا1زیان1وي،1در1وسعت1موجود1نظام11
بانکي1کاري1مشکل1است.1به11همين1دليل،11با1افزودن1عقود1ضمان1و1هبه1و1شروطي1دیگر1به1
عقود1مشارکتي،1به1نوعي1همان1ساختار1بهره1را1پياده1مي1کند.1بانک1براي1اطمينان1از1کسب1سود،1
با1تلفيق1و1ترکيبي1از1»هبة1سود1مازاد«1و1»تضمين1زیان1توسط1مشتري«1و1»تضمين1حداقل1
سود1توسط1مشتري«،1نرخ1قابل1دریافت1از1مشتري1را1در1عقود1مشارکتي1و1مبادله1اي1)هر1دو(1به1
رقم1ثابت1رسانده1است؛1گرچه1این1نرخ1سود1در1عقود1مشارکتي1بسيار1باالتر1است.1بدین1ترتيب،1
کسي1که1متقاضي1دریافت1تسهيالت1به1روش1مشارکت1از1یک1بانک1است،1عالوه1بر1زیان،1درصد1
معيني1سود1را1نيز1به1نفع1بانک1تضمين1مي1کند.1در1واقع،1چنين1فردي1هيچ1گاه1با1بانک1مشارکت1

نمي1کند.1)1صمصامي1و1توکلي،13911(.
به1 انتظار،1 مورد1 نرخ1سود1 تسهيالت،1 ارائة1 در1 تا1 است1 موجب1شده1 بانک1ها1 نحوة1عمل1 این1
حداقل1سود1مورد1انتظار1تبدیل1شود.1با1توجه1به1اینکه1این1نرخ1به1ندرت1در1انتهاي1دورة1مالي1
تغيير1مي1کند،1نرخ1به1صورت1نرخ1ثابت1ازپيش1تعيين1شده1براي1مشتریان1تبدیل1مي1شود1و1در1واقع،1

همان1نرخ1بهره1در1بانک1داري1ربوي1را1تداعي1مي1کند.
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نتیجه گیري
بانکداری1اسالمی1با1بهبود1فضای1کسب1و1کار1و1درگير1نمودن1بخش1واقعی1اقتصاد1می1تواند1
بستر1ساز1اقتصاد1مقاومتی1و1خلق1حماسه1اقتصادی1باشد1.1بر1اساس1مباني1نظري1بانک1داري1
اسالمي،1حذف1ربا1از1نظام1بانکي،1از1طرفي،1موجب1افزایش1سرمایه1گذاري1،1توليد1و1اشتغال1و1

رفاه1جامعه1و1از1طرف1دیگر،1باعث1کاهش1تورم1و1فقر1مي1شود.1
مهمترین1نقش1بانکداری1اسالمی1در1عادالنه1شدن1توزیع1بعد1از1توليد1است.1این1مهم1از1طریق1
فعاليت1 از1 حاصل1 زیان1 و1 سود1 در1 توليد1 عوامل1 مشارکت1 و1 کار1 نيروی1 سهم1 بر1 بيشتر1 تأکيد1

اقتصادی1صورت1می1گيرد.
1وجود1نظام1بانکی1کارآمد1باعث1می1شود1اقتصاد1جامعه1در1مقابل1نوسانات1و1بحرانهای1اقتصادی،1
عکس1العملهای1مناسب1داشته1باشد1و1جامعه1را1پيوسته1به1سمت1اشتغال1کامل1و1رفاه1عمومی1

بيشتر1هدایت1کند.
نظام1بهره1ميتواند1منجر1به1بروز1بي1عدالتي1،1فقر1اکثریت1و1نابساماني1اقتصادي1شود.1درقوانين1
فقه1اسالمي1براي1رشد1توليد1وافزایش1فعاليتهاي1اقتصادي1و1برقراري1عدالت1اقتصادي1و1تحقق1
رفاه1عمومي1،1احکام1و1راهکارهایي1ارائه1شده1است.1یکي1از1این1راهکارها،1حذف1بهره1از1سيستم1

بانکي1و1استفاده1از1عقود1و1قراردادهاي1اسالمي1قابل1تطبيق1با1نظام1بانکداري1است.
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بررسي تأثیر جهش پولي نرخ ارز بر سرمايه گذاري در بخش مسکن ايران

فاطمه1محمدی11
سيد1عبدالمجيد1جالئی1اسفندآبادی12

1ولی1اهلل1شهبازخانی13
چکيده

یکي1از1تئوري1هایي1که1در1طول1دهه1هاي1اخير1همواره1مورد1توجه1بوده1است،1تئوري1جهش1
پولي1نرخ1ارز1مي1باشد1که1توسط1رودیکر1دورنبوش1ارایه1شده1است.1از1آنجا1که1اقتصاد1ایران1طي1
سال1هاي1بعد1از1انقالب1همواره1در1معرض1گسترش1و1افزایش1پایه1پولي1قرار1داشته1است،1لذا1
بررسي1رابطه1بين1انبساط1هاي1مکرر1پولي1و1نوسانات1نرخ1ارز1و1تاثير1آنها1بر1سرمایه1گذاري1در1

بخش1مسکن1ایران1هدف1اصلي1تحقيق1حاضر1را1تشکيل1مي1دهد.
بر1این1اساس،1در1بخش1اول1تحقيق1اثر1یک1شوك1انبساط1پولي1بر1نرخ1ارز1با1استفاده1از1روش1
حداقل1مربعات1معموليOLS(1(1مورد1بررسي1قرار1گرفت1و1مشاهده1گردید1که1نرخ1ارز1پس1
انبساط1پولي1به1سطحي1باالتر1از1مقدار1بلند1مدت1خود1جهش1نموده1و1در1بلند1 از1یک1شوك1
مدت1تعدیل1شده1و1در1سطحي1باالتر1از1سطح1اوليه1خود1قرار1مي1گيرد.1در1بخش1دوم1تحقيق،1
از1روش1 استفاده1 با1 ایران1 در1بخش1مسکن1 و1سرمایه1گذاري1 ارز1 نرخ1 پولي1 بين1جهش1 رابطه1
مورد1 سال1هاي11350-13901 براي1 14)ARDL( توزیعي1 وقفه1هاي1 با1 برداري1 خودرگرسيون1
بررسي1قرار1گرفت.نتایج1بيانگر1آن1است1که1توليد1ناخالص1داخلي1و1نرخ1ارز1بر1سرمایه1گذاري1
در1بخش1مسکن1تاثير1مثبت1و1معناداري1دارد.همچنين1اثر1نرخ1سود1سپرده1هاي1بلند1مدت1به1
اضافه1نرخ1تورم،1کسر1بودجه1دولت1و1جهش1پولي1نرخ1ارز1بر1سرمایه1گذاري1بي1معنا1بوده1است.11

ARDL1واژگان1کليدي:جهش1پولی1نرخ1ارز،1سرمایه1گذاری1بخش1مسکن،1روش

1. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
2. استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

3.عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
4. Auto Regressive Distributed Lag
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1- مقدمه
در1بين1تمامي1بخش1هاي1اقتصادي1و1در1تمام1جوامع،1اعم1از1جوامع1توسعه1یافته1یا1در1حال1
توسعه،1مسکن1بزرگترین1سهم1سرمایه1گذاري1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1سرمایه1گذاري1در1
بخش1مسکن1معمواًل121تا181درصد1توليد1ناخالص1ملي1و1101تا1301درصد1کل1تشکيل1سرمایه1
ثابت1جهاني1را1شامل1مي1شود.1سرمایه1گذاري1مسکن،1طي1دهه1گذشته1در1ایران،1با1وجود1افت1
و1خيز1هاي1بسيار،1به1طور1متوسط1نرخ1رشد11/21%1را1به1خود1اختصاص1داده1است1و1عالوه1
بيانگر1 بر1این،1اهميت1و1تأثير1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1بر1سایر1بخش1هاي1اقتصادي،1
ضرورت1تحقيق1و1مطالعه1در1مورد1سرمایه1گذاري1مسکن1و1عوامل1مؤثر1بر1آن1است1که1متأسفانه1

در1ادبيات1مربوط1به1مسکن،1کمتر1به1آن1توجه1شده1است1)قادري1و1همکاران،13901(.
متغير1نرخ1ارز1یک1متغير1کليدي1محسوب1مي1شود،1چرا1که1تمایز1ميان1اثرات1سياست1هاي1پولي،1
مالي،1تجاري1و1...1بر1سایر1بخش1هاي1اقتصاد1از1کانال1ارز1ظاهر1مي1شود.1با1توجه1به1اهميت1
مباحث1ارزي1طي1دهه1هاي1اخير،1بخش1قابل1توجهي1از1مطالعات1اقتصادي1و1غير1اقتصادي1در1
این1حوزه1صورت1گرفته1است.1نقش1حياتي1اثرات1شوك1هاي1پولي1بر1روي1متغيرهاي1حقيقي1
و1اسمي1اقتصاد1امروزه1در1اقتصاد1کالن1به1خوبي1شناخته1شده1است.1همچنين1کامال1ًمشخص1
است1که1نوع1رژیم1ارزي1هر1کشور1در1تأثيرگذاري1تغييرات1حجم1پول1بر1سيستم1اقتصادي،1بسيار1
حایز1اهميت1مي1باشد.1این1مطالعه1به1بررسي1یکي1از1رفتارهاي1غيرنرمال1نرخ1ارز1مي1پردازد1که1
از1آن1به1جهش1پولي1نرخ1ارز11تعبير1مي1شود.1این1پدیده1اولين1بار1توسط1رودیگر1دورنبوش12در1
سال119761مطرح1گردید1و1جهش1نرخ1ارز1را1به1عنوان1پيامد1یک1سياست1انبساطي1پولي1موقتي1
و1غيرمنتظره1و1به1دليل1یکسان1نبودن1سرعت1تعدیل1در1بازارهاي1مختلف1مورد1بررسي1قرار1داد.1
بنابراین1در1این1مقاله1سعي1شده1است،1به1این1سوال1پاسخ1داده1شود1که1آیا11جهش1پولي1نرخ1ارز1
بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1ایران1اثر1گذار1بوده1است؟1برای1پاسخ1به1این1سوال1چارچوب1
مقاله1به1این1گونه1است1که1پس1از1مقدمه،1در1بخش1دوم1ادبيات1موضوع،1در1بخش1سوم1تصریح1

مدل1و1در1بخش1چهارم1برآورد1مدل1و1در1پایان1نيز1نتيجه1گيری1ارائه1می1شود.

1. Exchange Rate Overshooting
2. Rudiger Dornbusch
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2- ادبیات موضوع
در1ادبيات1داخلی1و1جهانی1در1ارتباط1با1جهش1پولی1نرخ1ارز1و1تاثير1آن1بر1متغيرهای1کالن1

اقتصادی1مطالعات1متعددی1انجام1شده1که1ما1در1این1مقاله1به1مهمترین1آنها1می1پردازیم.
هوشمند1و1همکاران1)1391(1در1تحقيقی1به1بررسي1ارتباط1و1ميزان1تاثيرگذاري1سياست1هاي1
از1 بهره1گيري1 با1 و1 دوره11338-861 زماني1 آمار1سري1 از1 استفاده1 با1 ایران1 در1 ارز1 نرخ1 بر1 پولي1
بلند1مدت1 از1آن1است1که1در1 نتایج1حاکي1 پرداختند.1 توزیعي1 با1وقفه1هاي1 روش1خود1توضيحي1
متغير1سياست1پولي1تاثير1مثبت1و1معني1دار1و1درآمد1ملي1تاثيري1منفي1و1معني1دار1بر1نرخ1ارز1
داشته1است.1تاثير1متغيرهاي1نوسانات1ناپایدار1نرخ1ارز1و1شاخص1قيمت1مصرف1کننده1بر1نرخ1ارز،1
از1لحاظ1آماري1معني1دار1نبوده1است.1در1کوتاه1مدت1سياست1پولي1با1یک1وقفه1و1جزء1نوسانات1
ناپایدار1نرخ1ارز1تاثيري1مثبت1و1معني1دار1بر1نرخ1ارز1داشته1اند1.درآمد1ملي1و1شاخص1قيمت1مصرف1

کننده1تاثير1منفي1و1معني1دار1بر1نرخ1ارز1داشته1است.
محمودي1و1همکاران1)1392(1به1بررسي1انواع1بازارهاي1موجود1براي1سرمایه1گذاري1در1ایران1
طي1دوره1هاي1زماني1متفاوت1پرداختند.1پس1از1آن،1ميانگين1بازده1این1بازارها،1عملکرد1آنها1و1
در1نهایت1همبستگي1بين1این1بازارها1را1در1بازه1هاي1زماني1کوتاه1مدت1)سه1ماهه(،1ميان1مدت1
)یک1ساله(1و1بلند1مدت1)پنج1ساله(1مورد1بررسي1قرار1دادند.1جامعه1تحقيق1شامل1اوراق1بهادار،1
زمين1و1مسکن،1سکه1طال،1ارز1)دالر1آمریکا(1و1اوراق1مشارکت1بوده1و1دوره1انجام1تحقيق1نيز1بين1
سال1هاي1)1390-1371(1است.1نتایج1تحقيق1نشان1دهنده1تفاوت1بسيار1اندك1ميانگين1بازده1
بازارهاي1متفاوت1در1دوره1هاي1زماني1کوتاه1مدت1و1ميان1مدت1و1عملکرد1بهتر1اوراق1مشارکت1
با1توجه1به1ریسک1بسيار1پایين1آن1طي1این1دوره1ها1مي1باشد،1اما1در1بازه1زماني1بلند1مدت1هم1از1
لحاظ1ميانگين1بازدهي1و1هم1از1لحاظ1عملکرد،1هيچ1یک1از1بازارها1به1خوبي1بازار1زمين1و1مسکن1
عمل1ننموده1اند.1کمترین1ميانگين1بازده1و1بدترین1عملکرد1نيز1در1تمام1دوره1ها1مربوط1به1دالر1

بوده1است.
دورنبوش11)1976(،1از1فرضيه1اضافه1جهش1براي1توضيح1کارایي1در1بازار1ارز1استفاده1کرد.1در1
مدل1دورنبوش1فرضيه1اضافه1جهش1قيمت1شامل1این1فرض1مي1باشد1که1قيمت1همه1کاالها1به1

1. Dornbush, rudiger.(1976)
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آهستگي1در1ارتباط1با1نرخ1ارز1و1بازار1دارایي1تعدیل1مي1شوند،1در1حالي1که1آزادند1تا1در1پاسخ1به1
تغييرات1پولي1فورا1تعدیل1شوند.

درسکيل11)1981(،1در1مقاله1اي1با1عنوان1جهش1نرخ1ارز،1تراز1تجاري1و1انتظارات1عقالیي1مدلي1
براي1تعيين1نرخ1ارز1ارائه1داده1است1که1در1آن1بين1اوراق1قرضه1داخلي1و1خارجي،1جانشيني1ناقص1
وجود1دارد،1قيمت1هاي1بازار1کاال1چسبنده1هستند1و1انتظارات1به1صورت1عقالیي1شکل1مي1گيرند.1
از1این1مدل1براي1تحليل1پاسخ1نرخ1ارز1به1یک1تغيير1پله1اي1در1سياست1هاي1پولي1استفاده1شده1
است.1فرض1جانشيني1ناقص1دارایي1ها،1امکان1ورود1به1جریان1هاي1تجاري1در1پاسخ1به1تغييرات1
قيمت1هاي1نسبي1را1فراهم1مي1آورد.1این1جریان1ها1باعث1تعدیل1غير1یکنواخت1نرخ1ارز1به1سمت1
تعادل1بلند1مدت1مي1شوند.1این1تعدیالت1غيریکنواخت1با1عقالنيت1سازگار1هستند1و1ممکن1است1

منجر1به1جهش1یا1کاهش1کوتاه1مدت1شود.
بهندري12)1985(،1به1بررسي1جهش1در1یک1سيستم1نرخ1ارز1شناور1دو1الیه1پرداخته1است.1نتایج1
نشان1داده1است1که1انبساط1پولي1منجر1به1کاهش1نرخ1ارز1آني1مي1شود1و1تمایل1به1جهش1نرخ1

ارز1مالي1وجود1دارد.
منچستر13)1985(،1به1بررسي1اثرات1تورم1در1بازار1مسکن1از1طریق1قيمت1خانه1جدید1در1421
منطقه1شهري1آمریکا1از1سال119711تا119781پرداخته1است.1نتایج1نشان1مي1دهد1که1تعامل1بين1
ماليات1و1تورم1و1همچنين1محدودیت1هاي1جریان1نقدي،1اثرات1قوي1بر1روي1قيمت1نسبي1خانه1

دارد.
اسکویي1و1کارا41)2000(،1با1توجه1به1اینکه1از1سال119731تا1سال120001ليره1ترکيه1از1141ليره1
به1ارزش1یک1دالر1به4000001ليره1به1ارزش1یک1دالر1کاهش1بها1داشته1است،1به1بررسي1این1
امر1پرداخته1اند1که1آیا1این1جهش1عالوه1بر1بلند1مدت،1ماهيتي1کوتاه1مدت1را1نيز1داراست1یا1خير؟1
بر1این1اساس،1با1استفاده1از1رهيافت1پولي1تعيين1نرخ1ارز1و1همچنين1بکارگيري1مدل1تصحيح1
خطا1مشخص1شد1که1اوال1رهيافت1پولي1به1خوبي1این1جهش1را1در1کوتاه1مدت1توضيح1مي1دهد1
و1رشد1سریع1عرضه1پول1عامل1اساسي1شکل1گيري1جهش1نه1تنها1در1کوتاه1مدت،1بلکه1حتي1در1

1. DRISKILL, Robert. (1981)
2. BHANDARI, Jagdeep S. (1985)
3. Manchester, Joyce. (1987)
4. Bahmani-Oskooee, Mohsen, Kara, Orhan. (2002)
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بلند1مدت1است.
نيلسون11)2002(،1به1بررسي1عوامل1مؤثر1بر1رفتار1نرخ1ارز1واقعي1پرداخته1است1و1نشان1مي1دهد1
بين1بخشي1کاالهاي1غير1 توليد1 بهره1وري1کل1عوامل1 نرخ1رشد1 تفاوت1در1 و1 مبادله1 رابطه1 که1
قابل1تجارت1و1قابل1تجارت1در1بين1کشورها،1دليلي1براي1تغيير1در1نوسانات1نرخ1ارز1واقعي1است.1
همچنين1سایر1عوامل1از1جمله1بدهي1خالص1خارجي،1محدودیت1هاي1تعرفه1اي،1سطح1مخارج1

دولت1و1سرمایه1گذاري1از1عوامل1اثرگذار1بر1نرخ1ارز1واقعي1مي1باشند.
کالدرون12)2004(،1مطالعه1اي1را1انجام1داد1که1حاکي1ازآن1بود1که1غير1از1عوامل1پولي1مؤثر1بر1
نوسانات1نرخ1واقعي1ارز،1عوامل1دیگري1مانند1درجه1باز1بودن1تجارت1مي1تواند1بر1این1نوسانات1
اثر1داشته1باشد.1همچنين1بيان1کرد:11-1نوسانات1نرخ1واقعي1ارز1و1تغييرات1عوامل1مؤثر1بر1آن1
در1کشورهاي1در1حال1توسعه1چهار1برابر1بيشتر1از1کشورهاي1پيشرفته1است2.1-1بين1درجه1باز1
بودن1اقتصاد1و1بي1ثباتي1نرخ1واقعي1ارز1همبستگي1منفي1وجود1دارد3.1-1در1نظام1نرخ1ارز1شناور1

بي1ثباتي1نرخ1ارز1بيشتر1است.
هایرایلت1و1همکاران13)2004(،1با1بررسي1جهش1پولي1و1پازل1نرخ1ارز:1ارزیابي1مجدد،1به1این1
نتيجه1رسيده1اند1که1انتقال1به1نظام1نرخ1ارز1شناور1منجر1به1افزایش1شدید1در1نوسانات1نرخ1ارز1
این1 و1 کند1 ایجاد1 کالن1 اقتصاد1 بنيادهاي1 توزیع1 در1 هم1زماني1 تغييرات1 اینکه1 بدون1 مي1شود؛1

جهش1ها1تا1حدودي1با1نوسانات1نرخ1ارز1ارتباط1داشته1اند.1
سریگار1و1پونتينز14)2005(،1در1مقاله1اي1بدهي1خارجي1و1جهش1پولي1نرخ1ارز1را1در1کشور1هاي1
منتخبي1از1شرق1آسيا1بررسي1نموده1اند.1نتایج1حاکي1از1آن1است1که1تجمع1بدهي1هاي1خارجي1
به1ویژه1درچند1سال1گذشته1منجر1به1وقوع1بحران1مالي1در1سال119971در1چهار1کشور1اندونزي،1
فيليپين،1تایلند1و1کره1شده1است1و1نيز1در1همين1دوره1جهش1نرخ1ارز1در1این1قسمت1شرق1آسيا1

افزایش1قابل1توجهي1داشته1است.1
سليم15)2008(،1با1استفاده1از1داده1هاي1بودجه1خانوار1در1سال120041عوامل1تعيين1کننده1قيمت1

1. Nilsson, Kristian. (2002)
2. Calderon, César. (2004)
3. Hairault, Jean- Olivier, et al. (2004)
4. Siregar, Reza Y, Pontines, Victor.(2005)
5. Selim, Hasan. (2008)
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خانه1در1ترکيه1را1براي1کل1کشور،1مناطق1شهري1و1مناطق1روستایي1بررسي1کرده1است.1وي1در1
این1تحقيق1از1دو1روش1الگوسازي1هدانيک1و1شبکه1عصبي1مصنوعي1استفاده1کرده1است.1نتایج1
حاصل1از1مدل1نشان1مي1دهد1که1در1الگوي1هدانيک،1سيستم1آب،1استخر،1نوع1خانه،1تعداد1اتاق،1
اندازه1خانه،1ویژگي1هاي1مکاني1و1نوع1ساختمان1از1مهم1ترین1متغيرهاي1اثر1گذار1بر1قيمت1مسکن1
مي1باشد.1با1مقایسه1عملکرد1پيش1بيني1بين1شاخص1قيمت1گذاري1دوگانه1و1مدل1شبکه1عصبي1
مصنوعي،1این1مطالعه1نشان1مي1دهد1که1الگوي1شبکه1عصبي1مصنوعي1مي1تواند1یک1جایگزین1

بهتر1براي1پيش1بيني1قيمت1مسکن1در1ترکيه1باشد.1
کوك1هونگ11)2013(،1در1مقاله1خود1به1توضيح1اینکه1چگونه1آزاد1سازي1بازار1رهن1مي1تواند1
نوسانات1بيشتري1در1باز1مسکن1در1کشورهاي1OECD1را1توضيح1بدهد1پرداخته1است.1او1در1
این1مقاله1از1یک1مدل1DSGE1استفاده1کرده1است1و1نتایج1نشان1داد1که1سرمایه1گذاري1در1
بخش1مسکن1به1شدت1ناپایدار1است،1خصوصا1در1اقتصادهایي1که1با1آزاد1سازي1بيشتر1در1بازارهاي1
رهني1روبرو1هستند1و1تقاضاي1مسکن1و1شوك1تکنولوژي1با1آزاد1سازي1بازار1وام1تقویت1مي1شوند.

3- مباني نظري تحقیق
3-1- تئوري هاي سرمايه گذري

در1 کننده1اي1 تعيين1 بسيار1 نقش1 که1 است1 کل1 تقاضاي1 مهم1 اجزاي1 از1 یکي1 سرمایه1گذاري1
سرمایه1گذاري1 رفتار1 شناخت1 لذا1 مي1کند،1 ایفا1 کشور1 هر1 اقتصادي1 رشد1 و1 اقتصادي1 نوسانات1
باز1 دیر1 از1 اساس،1 این1 بر1 است.1 بوده1 اقتصادي1 سياستگذاران1 و1 اقتصاددانان1 توجه1 کانون1 در1
نظریه1پردازان1در1صدد1تهيه1الگویي1بوده1اند1تا1بتوانند1رفتار1سرمایه1گذاي1را1تبيين1و1عوامل1مهم1

تأثير1گذار1بر1آن1را1شناسایي1کنند1)آرمن1و1ميرابي1زاده،13911(.1
3-1-1- نظريه کینزي ها

پروژه1هاي1 سرمایه،1 انباره1 بهينه1 مقدار1 تعيين1 براي1 سرمایه1گذاران1 که1 است1 مدعي1 کينز1
سرمایه1گذاري1فردي1را1براساس1کارایي1نهایي1سرمایه1گذاري1رتبه1بندي1مي1کنند1که1به1آن1نرخ1
بازده1داخلي1هم1اطالق1مي1شود.1منظور1از1نرخ1بازدهي1داخلي،1آن1نرخ1بازدهي1است1که1اگر1

1. Quoc Hung, Nguyen. (2013)
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بنگاه1با1آن1درآمدهاي1ناشي1از1فروش1را1تنزیل1کند،1ارزش1فعلي1بازدهي1هایش1با1هزینه1پروژه1
1mاز1 سرمایه1گذاري1برابر1مي11شود.1بنابراین1نرخ1بازده1داخلي1یا1کارایي1نهایي1سرمایه1گذاري1

حل1معادله1زیر1به1دست1مي1آید:
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1بازدهي1)1فروش1منهاي1هزینه1هاي1متغير(1بنگاه1در1
tR 1هزینه1سرمایه1گذاري،1 I که1در1آن1

mکارایي1نهایي1سرمایه1گذاري1است. ،1و1 t دوره1

3-1-2- شتاب کینزي 
الگوي1شتاب1کينزي1ها1به1رابطه1ميان1تغيير1در1تقاضاي1محصول1کل1و1تغيير1در1انباره1کل1

سرمایه1و1سطح1سرمایه1گذاري1اشاره1دارد:

( )32 −∆=∆= ykI n
t γ

1تغييرات1در1تقاضاي1 y∆ 1تغيير1در1انباره1سرمایه،1 k∆ 1سرمایه1گذاري1خالص،1 n
tI که1در1آن1

1γعدد1ثابتي1است.1 محصول1کل1و1

3-1-3- نظريه شتاب نئوکالسیکي-کینزي
ایده1مبنایي1نظریه1شتاب1کالسيکي1این1است1که1تقاضاي1انباره1سرمایه1یک1تقاضاي1مشتقه1
مي1کنيم.1 تقاضا1 سرمایه1اي1 کاالهاي1 کنيم،1 توليد1 محصول1 مي1خواهيم1 چون1 یعني1 است،1
ساده1ترین1نوع1این1شتاب،1شتاب1ثابت1است1و1نوع1دیگر1آن1شتاب1انعطاف1پذیر1است.1در1چارچوب1
اصل1شتاب1ثابت1هم1نسبت1سرمایه1به1محصول1ثابت1است1و1هم1شکاف1سرمایه1در1یک1دوره1
پر1مي1شود.1در1چارچوب1شتاب1انعطاف1پذیر،1انباره1سرمایه1به1صورت1تدریجي1به1سمت1مقدار1
بلند1مدت1خود1تعدیل1مي1شود1و1نسبت1سرمایه1به1محصول1هم1مي1تواند1ثابت1نباشد.1)شاکري1

)762
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3-1-4- نظريه نئوکالسیکي سرمايه گذاري
نئوکالسيک1ها1معتقدند1که1تقاضاي1انباره1سرمایه1یک1تقاضاي1اشتقاقي1است1و1مقدار1آن1از1
طریق1حداکثر1کردن1سود1بنگاه1ها1به1دست1مي1آید.1طبق1این1دیدگاه1بنگاه1تا1جایي1به1انباشت1
سرمایه1ادامه1مي1دهد1که1در1آن1ارزش1توليد1نهایي1سرمایه1مساوي1هزینه1استفاده1از1سرمایه1

باشد:

( ) ( )33−−+== kk
k PrRPMP πδ

1δ 1نرخ1بهره، r 1هزینه1استفاده1از1سرمایه، R ارزش1توليد1نهایي1سرمایه، kPMP که1در1آن
کاالهاي1 قيمت1 1 kP و سرمایه1اي1 کاالهاي1 مورد1 در1 انتظاري1 تورم1 نرخ1 1 kπ استهالك، نرخ1

سرمایه1اي1در1موقع1خرید1است.

3-2- روش هاي تحلیل نرخ ارز
در1رابطه1با1تحليل1و1مطالعه1مباحث1نرخ1ارز1دیدگاه1ها1و1روش1هاي1مختلفي1مطرح1شده1است.1
در1یک1تقسيم1بندي1کلي1مي1توان1این1روش1ها1را1به1دو1گروه1سنتي1و1مدرن1تفکيک1نمود.1
از1روش1هاي1سنتي1که1عمدتًا1تا1دهه119701مطرح1شده1اند،1مي11توان1به1روش1جذب1،11روش1
کشش1ها1،12روش1برابري1قدرت1خرید13و1مدل1ماندل1-1فلمينگ14اشاره1کرد.1دیدگاه1مدرن1ارز1
عمدتًا1مربوط1به1مباحث1مطرح1شده1از1دهه119701به1بعد1مي1باشد.1ویرایش1هاي1جدید1مدل1
پولي1ماندل1فلمينگ،1همچون1مدل1پول1گرایان1و1مدل1دورنبوش،1همراه1با1دیدگاه1تراز1پرتفوي1

از1مهمترین1تئوري1هاي1مدرن1نرخ1ارز1هستند.1

3-2-1- مدل جهش پول نرخ ارز (مدل دورنبوش)
در1رهيافت1پولي1اعم1از1مدل1پول1گرایان1یا1مدل1دورنبوش،1نقش1پول1در1فرآیند1تعدیل1تراز1

1. Absoption approach
2. Elasticity approach
3. Power parity purchasing(ppp)
4. Mundell – fleming model
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پرداخت1ها1با1اهميت1مي1باشد.11در1این1مدل1اختالف1در1شدت1و1سرعت1تعدیل1دارایي1هاي1مالي1
در1مقابل1تعدیل1جریان1تجارت،1نقش1اصلي1را1در1جهش1بيش1از1اندازه1نرخ1ارز1بازي1مي1کند.1

این1تفاوت1اصلي1در1مدل1دورنبوش1با1سایر1مدل1هاي1مبتني1بر1رهيافت1پولي1مي1باشد.

3-3- مفاهیم جهش پولي نرخ ارز
جهش1پولي1نرخ1ارز،1یکي1از1رفتارهاي1غير1عادي1نرخ1ارز1است.1این1پدیده1زماني1اتفاق1مي1افتد1
که1پس1از1یک1انبساط1پولي1غير1منتظره،1به1دليل1کند1بودن1تعدیل1در1بازار1کاالها1نسبت1به1
بازار1دارائي1ها،1نرخ1ارز1به1سطحي1فراتر1از1مقدار1بلند1مدت1خود1جهش1نماید.1این1پدیده1مي1تواند1
با1توجه1به1اهميت1و1تعدد1اجراي1سياست1هاي1پولي1در1کشورها1بویژه1ایران1از1جایگاه1ویژه1اي1

برخوردار1باشد)یاوري1و1مزیتي،13821(.

4-تصريح مدل و نتايج
4-1- مدل تصريح شده

بر1 مي1توانند1 متفاوتي1 متغير1هاي1 شده،1 ارائه1 تئوري1هاي1 و1 شده1 انجام1 مطالعات1 اساس1 بر1
سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1اثرگذار1باشند.1در1این1تحقيق1براي1بررسي1تاثير1جهش1پولي1
نرخ1ارز1بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1ایران،1مدل1مورد1نظر1بر1اساس1مطالعه1به1صورت1
1)ARDL(1زیر1تصریح1شده1است1که1با1استفاده1از11الگوي1خودرگرسيون1با1وقفه1هاي1گسترده

مورد1برآورد1قرار1مي1گيرد.11
  :مقاله خانم محمدي)1-4(
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INV:1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1
GDP:1توليد1ناخالص1داخلي1به1قيمت1ثابت1سال761

P:1نرخ1سود1سپرده1هاي1بلند1مدت+1نرخ1تورم1
GD:1کسري1بودجه1دولت

ER:1نرخ1ارز1بازار1غير1رسمي
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ER1:1جهش1پولي1نرخ1ارز1که1بر1اساس1معادله1)4-2(1برآورد1می1گردد.
)2-4(

  :مقاله خانم محمدي
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1

4-2- برآورد مدل
روش1ARDL1براي1بررسي1رابطه1هم1جمعي1و1بلند1مدت1بين1متغيرها1بر1دیگر1روش1هایي1
مانند1انگل1-1گرنجر1برتري1دارد.1این1روش،1صرف1نظر1از1این1که1متغيرهاي1موجود1در1مدل1
)0(1Iیا1)1I)1باشند،1قابل1کاربرد1است1و1همچنين1در1نمونه1هاي1کوچک1کارآیي1نسبتًا1بيشتري1
در1مقایسه1با1روش1هاي1دیگر1دارد.1در1این1روش،1ابتدا1به1برآورد1کوتاه1مدت1متغيرها1پرداخته1
مي1شود.1بدین1منظور1با1استفاده1از1معيارهاي1آکائيکAIC(11(،1شوارتز1بيزین12)SBC(1و1حنان1
-1کوئينHC(13(1تعداد1وقفه1هاي1بهينه1تعيين1شده1و1سپس1برآورد1متغيرها1انجام1مي1گيرد.1این1
روش1شامل1دو1مرحله1براي1تخمين1روابط1بلند1مدت1است.1مرحله1اول1وجود1رابطه1بلند1مدت1
است1که1مورد1بررسي1قرار1می1گيرد1و1در1مرحله1دوم1تخمين1ضرایب1بلند1مدت1و1کوتاه1مدت1

صورت1مي1گيرد1و1تنها1زماني1انجام1مي1شود1که1در1مرحله1اول1رابطه1بلند1مدت1تأیيد1شود.
پس1از1تخمين1مدل1پویايARDL1،1فرضيه1زیر1مورد1آزمون1قرار1مي1گيرد:

)3-4(

  :مقاله خانم محمدي
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  :مقاله خانم محمدي
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فرضيه1صفر1بيانگر1عدم1وجود1رابطه1بلند1مدت1است.1کميت1آماره1t1مورد1نياز1براي1انجام1آزمون1
فوق1به1صورت1زیر1محاسبه1مي1شود:

)4-4(

  :مقاله خانم محمدي
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1مجموع1ضرایب1متغيرهاي1با1وقفه1مربوط1به1متغير1وابسته1است1

  :مقاله خانم محمدي

LNINVt	�	�0	� β١LNGDPt	�	�٢LNPt	�	�٣GDt	�	�٤LNERt	�	�٥ER١t	�	�t					�٤‐١�	

ER١�	�0	� β١M١	 	 	 	 	 	 	 	 	 �٤‐٢�	

�٠���� � ١	 � ٠
�

��١
	

�١���� � ١ � ٠
�

��١
	

� � ∑ �^� � ١�
��١
∑ ��^�
�
��١

	

� �^�
�

��١
	

� ��^�
�

��١
	

� � ∑ ��� � ١�
��١
∑ �����
��١

	

� � 0.54927 � 1
0.080620 �	�5.58	

� � 0.55 � 1
0.08 �	�5.625	

	

در1این1آماره1

1. Akaike
2. Schwarz Beiysian
3. Hanan-Quinn
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این1 معيارهاي1 انحراف1 مجموع1 1

  :مقاله خانم محمدي
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1 و1 معادله1ظاهر1مي1شوند1 راست1 در1سمت1 که1

ضرایب1است.1در1صورتي1که1آماره1t1به1دست1آمده1از1قدرمطلق1مقادیر1بحراني1ارائه1شده1توسط1
بنرجي،1دوالدو1و1مستر1بزرگ1تر1باشد،1فرضيه1صفر1مبني1بر1عدم1وجود1هم1جمعي1رد1و1وجود1
رابطه1بلند1مدت1پذیرفته1مي1شود1)لطفعلي1پور1و1همکاران،13921(.1برای1نهایی1کردن1این1روش،1

آزمون1های1زیر1را1انجام1می1دهيم.
4-2-1- آزمون مانايی

استفاده1از1روش1هاي1سنتي1اقتصادسنجي1در1مطالعات1تجربي،1مبتني1بر1فرض1مانایي1متغيرها1
است.1بررسي1هاي1انجام1شده1در1این1زمينه1نشان1دهنده1این1است1که1در1مورد1بسياري1از1سري1هاي1
زماني1کالن1اقتصادي،1این1فرض1برقرار1نيست1و1اغلب1این1متغيرها1نامانا1هستند1و1نامانا1بودن1
آن1ها1امکان1بروز1رگرسيون1کاذب11در1مطالعات1تجربي1را1فراهم1مي1آورد.1براي1اطمينان1از1ایستایي1
یا1ناایستایي1متغيرهاي1سري1زماني1مورد1استفاده1در1این1مدل1از1آزمون1ریشه1واحددیکي1فولر1
است.1 شده1 داده1 نشان1 شماره)1(1 جدول1 در1 نتایج1 که1 است1 شده1 استفاده1 تعميم1یافته12

جدول1- آزمون ريشه واحد ديکي فولر تعمیم يافته روي سطح متغیرها

عرض از مبدا با روند  عرض از مبدأ بدون روند  متغير بدون عرض از مبدأ و روند   
نتايج 
آزمون

آماره آزمون كميت بحراني آماره آزمون
كميت 
بحراني

آماره آزمون كميت بحراني

46/0-  93/2- 92/1- 52/3- 21/6  94/1- 0  

66/0 94/2- 49/1- 54/3- 6/1 94/1- 1

12/1 93/2- 46/2- 52/3- 04/3 94/1- 0

79/3- 95/2- 29/4-  55/3- 07/7- 95/1- 0

 89/0-  93/2- 53/0- 52/3- 17/2 94/1- 1

 
منبع:1محاسبات1پژوهش

1. SpuriousRegression
2. The augmented Dicky-Fuller (ADF)
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فولر1 دیکي1 آزمون1 طبق1 که1 کرد1 بيان1 مي1توان1 1)1( جدول1 در1 شده1 ارائه1 نتایج1 به1 توجه1 با1
تعميم1یافته،1متغيرهاي1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکنLNINV(1(،1نرخ1سود1سپرده1هاي1
بلند1مدت+1نرخ1تورمLNP(1(1وکسري1بودجه1دولت1)GD(،در1سطح1ایستا))I)0(1مي1باشند1و1
متغيرهاي1توليد1ناخالص1داخلي1به1قيمت1ثابت1سالLNGDP(1761(1و1نرخ1ارز1بازار1غير1رسمي1

)LNER(با1یک1بار1تفاضل1گيري1ایستا1مي1شود1و1))I)1(1مي1باشد.
4-2-2-برآورد مدل سرمايه گذاری بخش مسکن

4-2-2-1- برآورد مدل سرمايه گذاری بخش مسکن بدون جهش پولی
1(ARDL( از1روش1 بر1سرمایه1گذاري1بخش1مسکن1 متغيرها1 سایر1 تأثير1 بررسي1 منظور1 به1
استفاده1شده1است.1حداکثر1وقفه1هاي1مدل1در1نرم1افزار1Microfit41مساوي121قرار1داده1شده1
عنوان1 به1 12 وقفه1 براي1 بيزین1 معيار1شوارتز1 را1طبق1 1ARDL)1,0,0,0,0( نرم1افزار1مدل1 که1
بهترین1مدل1برآوردي1انتخاب1مي1کند.1مدل1برآورد1شده1در1جدول1شماره1)2(1ارائه1شده1است.

:ARDL(1,0,0,0,0) جدول2- برآورد الگوي خود رگرسیوني با وقفه هاي توزيعي

LNIVVگذاري = متغير وابسته: سرمايه

  متغير  ضرايب  انحراف معيارt آماره]احتمال[
]000/ [81/6  08/054/0  1
]000/ [98/3  44/075/1  

]944/ [07/0-  14/001/0-  
]443/ [77/0-  82/064/0-   

]001/ [68/3  09/0  33/0  

]000/ [90/3-  24/5  46/20-   

33و5 3/2116  [/000]  88/1  2 996422 99689 

 
منبع:1محاسبات1پژوهش

4-2-2-1-1-آزمون هاي تشخیصي
قبل1از1برآورد1ضرایب1بلند1مدت1مدل،1الزم1است1الگوي1اوليه1انتخابي1ARDL1ارائه1شده1
در1قسمت1قبل1از1نظر1فروض1کالسيک1آزمون1گردد.1با1توجه1به1اینکه1اگر1احتمال1مربوط1به1
آزمون1هاي1خودهمبستگي،1ناهمساني1واریانس،1تورش1تصریح1و1نرماليتي1بزرگتر1از10/051باشد،1
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همساني1 خودهمبستگي،1 وجود1 عدم1 بر1 مبني1 آزمون1ها1 این1 به1 مربوط1 صفر1 فرضيه1 بنابراین1
برآوردي،1 را1نمي1توان1رد1کرد1و1مدل1 بودن1جزء1خطا1 نرمال1 واریانس،1عدم1تورش1تصریح1و1
در1 الگو1 این1 تشخيصي1 آزمون1هاي1 نتایج1 مي1نماید.1 تأمين1 را1 اخالل1 جمله1 به1 مربوط1 فروض1

جدول)3(1ارائه1گردیده1است.
(INV) جدول3-  نتايج آزمون  تشخیصي براي متغیر وابسته

  آزمون  آماره ]احتمال[  LMآماره ]احتمال[  نتايج

عدم وجود خودهمبستگي جمالت 
  باقيمانده

]800/0[0644/0  ]819/0[0530/0  �� � Serial Correlation 

 Functional Form =��  0843/1]306/0[  2782/1]258/0[  عدم تورش تصريح
 Normality =�  ---  2760/1]528/0[  ماندهبودن جمالت باقي نرمال

واريانس جمالت همساني 
  باقيمانده

]395/0[72245/0]409/0[69834/0�= Heteroscedasticity 

 
منبع:1محاسبات1پژوهش

4-2-2-1-2- نتايج الگوي بلند مدت سرمايه گذاري در بخش مسکن
بنابراین1براي1آزمون1وجود1همگرایي1بلند1مدت1در1الگوي1خودبازگشت1با1وقفه1هاي1توزیعي،1

الزم1است1فرضيه1هاي1زیر1آزمون1شود:
)5-4(

  :مقاله خانم محمدي

LNINVt	�	�0	� β١LNGDPt	�	�٢LNPt	�	�٣GDt	�	�٤LNERt	�	�٥ER١t	�	�t					�٤‐١�	

ER١�	�0	� β١M١	 	 	 	 	 	 	 	 	 �٤‐٢�	

�٠���� � ١	 � ٠
�

��١
	

�١���� � ١ � ٠
�

��١
	

� � ∑ �^� � ١�
��١
∑ ��^�
�
��١

	

� �^�
�

��١
	

� ��^�
�

��١
	

� � ∑ ��� � ١�
��١
∑ �����
��١

	

� � 0.54927 � 1
0.080620 �	�5.58	

� � 0.55 � 1
0.08 �	�5.625	

	

  :مقاله خانم محمدي

LNINVt	�	�0	� β١LNGDPt	�	�٢LNPt	�	�٣GDt	�	�٤LNERt	�	�٥ER١t	�	�t					�٤‐١�	

ER١�	�0	� β١M١	 	 	 	 	 	 	 	 	 �٤‐٢�	

�٠���� � ١	 � ٠
�

��١
	

�١���� � ١ � ٠
�

��١
	

� � ∑ �^� � ١�
��١
∑ ��^�
�
��١

	

� �^�
�

��١
	

� ��^�
�

��١
	

� � ∑ ��� � ١�
��١
∑ �����
��١

	

� � 0.54927 � 1
0.080620 �	�5.58	

� � 0.55 � 1
0.08 �	�5.625	

	

مقدار1آماره1t1مورد1نياز1براي1انجام1آزمون1فوق1به1صورت1زیر1محاسبه1مي1شود:
)6-4(

  :مقاله خانم محمدي

LNINVt	�	�0	� β١LNGDPt	�	�٢LNPt	�	�٣GDt	�	�٤LNERt	�	�٥ER١t	�	�t					�٤‐١�	

ER١�	�0	� β١M١	 	 	 	 	 	 	 	 	 �٤‐٢�	

�٠���� � ١	 � ٠
�

��١
	

�١���� � ١ � ٠
�

��١
	

� � ∑ �^� � ١�
��١
∑ ��^�
�
��١

	

� �^�
�

��١
	

� ��^�
�

��١
	

� � ∑ ��� � ١�
��١
∑ �����
��١

	

� � 0.54927 � 1
0.080620 �	�5.58	

� � 0.55 � 1
0.08 �	�5.625	

	

:1انحراف1معيار1متغيير1i1ام1مي1باشد.

  :مقاله خانم محمدي

LNINVt	�	�0	� β١LNGDPt	�	�٢LNPt	�	�٣GDt	�	�٤LNERt	�	�٥ER١t	�	�t					�٤‐١�	

ER١�	�0	� β١M١	 	 	 	 	 	 	 	 	 �٤‐٢�	

�٠���� � ١	 � ٠
�

��١
	

�١���� � ١ � ٠
�

��١
	

� � ∑ �^� � ١�
��١
∑ ��^�
�
��١

	

� �^�
�

��١
	

� ��^�
�

��١
	

� � ∑ ��� � ١�
��١
∑ �����
��١

	

� � 0.54927 � 1
0.080620 �	�5.58	

� � 0.55 � 1
0.08 �	�5.625	

	

  :مقاله خانم محمدي

LNINVt	�	�0	� β١LNGDPt	�	�٢LNPt	�	�٣GDt	�	�٤LNERt	�	�٥ER١t	�	�t					�٤‐١�	

ER١�	�0	� β١M١	 	 	 	 	 	 	 	 	 �٤‐٢�	

�٠���� � ١	 � ٠
�

��١
	

�١���� � ١ � ٠
�

��١
	

� � ∑ �^� � ١�
��١
∑ ��^�
�
��١

	

� �^�
�

��١
	

� ��^�
�

��١
	

� � ∑ ��� � ١�
��١
∑ �����
��١

	

� � 0.54927 � 1
0.080620 �	�5.58	

� � 0.55 � 1
0.08 �	�5.625	

	

با1مقایسه1آماره1t1محاسباتي1و1کميت1بحراني1ارائه1شده1از1سوي1بنرجي،دوالدوومستر1در1سطح1



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و سوم )پیایی 11(/ بهار 12695

اطمينان1مورد1نظر،1مي1توان1به1وجود1یا1نبود1رابطه1تعادلي1دراز1مدت1بين1متغيرهاي1الگو1پي1برد.1
از1آنجا1که1قدر1مطلق1این1آماره1از1کميت1بحراني1ارائه1شده1توسط1بنرجي،دوالدوومستر1به1صورت1
قدرمطلق1در1سطح1اطمينان1951درصد1یعني14/181بيشتراست،1فرضيه1صفر1مبني1بر1عدم1وجود1

رابطه1بلند1مدت1رد1مي1شود1و1لذا1وجود1رابطه1بلند1مدت1بين1متغيرها1تایيد1مي1شود.1
نتایج1برآورد1الگوي1بلند1مدت1جهت1بررسي1تأثير1سایر1متغيرها1بر1سرمایه1گذاري1بخش1مسکن1

در1جدول11)4(1آمده1است.
:ARDL(1,0,0,0,0) جدول4- برآورد الگوي بلند مدت سرمايه گذاري در بخش مسکن

  نام متغير توضيحي  ضريبانحراف معيارtآماره  ]احتمال[

]000/0 [8064/481213/09035/3  
]944/0 [0711/0-32743/0023305/0-   
]425/0[8081/0-5-E1759/05-E1421/0-  GD  
]000/0[2804/513949/073657/0   
]000/0[7033/4-  6532/94026/45-   

منبع:1محاسبات1پژوهش 

4-2-2-1-3- نتايج برآورد الگوي تصحیح خطا
1ECM1جمله1تصحيح1خطا1سرعت1تعدیل1نسبت1به1تعادل1بلند1مدت1را1نشان1مي1دهد.1ضریب
نشان1مي1دهد1که1در1صورت1انحراف1از1مسير1تعادلي1بلند1مدت،1سرعت1بازگشت1متغيرها1به1مسير1
باید1عالمت1منفي1داشته1باشد1)بين1صفر1و1منفي1 بلند1مدت1چگونه1است.1این1ضریب1 تعادلي1
یک(1و1از1نظر1آماري1معني1دار1باشد.1همان1گونه1که1از1جدول41-16مشخص1است،1ضریب1برآورد1
شده0/45073-1است1که1عالمت1منفي1داشته1و1در1سطح1951درصد1معني1دار1است.1و1مبين1

تعدیل1451درصد1از1عدم1تعادل1هاي1کوتاه1مدت1در1هر1دوره1مي1باشد.
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:ARDL(1,0,0,0,0) جدول5-  نتايج برآورد الگوي تصحیح خطا براي متغیر وابسته

  نام متغير توضيحي  ضريب  انحراف معيارtآماره]احتمال[
]000/0[9849/3  44151/0  7594/1   

]944/0[071189/0-  14755/0  010504/0-   
]443 /0[77718/0-  6-E8244/0  6-E6407/0-   

]001/0[6824/3  090156/0  33199/0  
]000/0[9023/3-  2441/5  4642/20-   
]000/0[5908/5-080620/0  45073/0-  1

33و5 0010/7  [ 000/ ]8877/1  2 44122/0  2 51474/0  
S.D. of dependent variable= 20855/0  4119/9   4026/14  

 
منبع:1محاسبات1پژوهش

گرفتن  نظر  در  با  مسکن  بخش  گذاری  سرمايه  مدل  برآورد   -2-2-2-4
جهش پولی

در1این1بخش،1بر1خالف1بخش1قبل1که1اثر1جهش1پولي1نرخ1ارز1بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1
مسکن1ایران1نادید1فرض1شده1بود،1با1در1نظر1گرفتن1اثر1جهش1پولي1نرخ1ارز1بر1سرمایه1گذاري1
در1بخش1مسکن،1به1بررسي1نتایج1برآورد1رابطه1بلند1مدت1و1الگوي1تصحيح1خطا1وآزمون1هاي1
تشخيصي1مربوط1به1اثر1این1متغير1بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1ایران1همراه1با1تجزیه1و1

تحليل1نتایج1به1دست1آمده،1پرداخته1است.
:ARDL(1,0,0,0,0) جدول6-  برآورد الگوي خود رگرسیوني با وقفه هاي توزيعي

LNIVVمتغير وابسته: سرمايه گذاري = 

  متغير  ضرايب  انحراف معيارt آماره]احتمال[
]000/ [63/6  08/055/0  �������1� 
]000/ [93/3  44/075/1  ����� 
]863/ [17/0  17/0029/0  ��� 
]454/ [75/0-  6-E8344/0  6-E6324/0-  �� 

]003/ [16/3  099/0  313/0  ����

]639/ [47/0-  4-E3041/0  4-E1442/0-  ER1

]001/ [86/3-  30/5  51/20-  � 

�32و6�� �  2/1722 [/000]94/1�� �  ��2 � 99633/0�2 � 99691/0

 
منبع:1محاسبات1پژوهش



اقتصاد خاوران/ شماره بیست و سوم )پیایی 11(/ بهار 12895

4-2-2-2-1- آزمون هاي تشخیصي
با1در1نظر1گرفتن1اثر1جهش1پولي1نرخ1ارز1بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1نتایج1آزمون1هاي1

تشخيصي1این1الگو1در1جدول)7(1ارائه1گردیده1است.
(INV) جدول7-  نتايج آزمون هاي تشخیصي براي متغیر وابسته

  آزمون  آماره ]احتمال[  LMآماره ]احتمال[  نتايج

عدم وجود خودهمبستگي 
  جمالت باقيمانده

]922/0[0094953/0  ]931/0[0075494/0  �� � Serial Correlation 

 Functional Form =��  98070/0]330/0[  1960/1]274/0[  عدم تورش تصريح
 Normality =�  ---  2107/1]546/0[  ماندهنرمال بودن جمالت باقي

همساني واريانس جمالت 
  باقيمانده

]388/0[74550/0]401/0[72105/0�= Heteroscedasticity 

 

منبع:1محاسبات1پژوهش

4-2-2-2-2- نتايج الگوي بلند مدت سرمايه گذاري در بخش مسکن
با1در1نظر1گرفتن1اثر1جهش1پولي1نرخ1ارز1بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن،1مقدار1آماره1t1مورد1

نياز1براي1انجام1آزمون1فوق1به1صورت1زیر1محاسبه1مي1شود:

  :مقاله خانم محمدي

LNINVt	�	�0	� β١LNGDPt	�	�٢LNPt	�	�٣GDt	�	�٤LNERt	�	�٥ER١t	�	�t					�٤‐١�	

ER١�	�0	� β١M١	 	 	 	 	 	 	 	 	 �٤‐٢�	

�٠���� � ١	 � ٠
�

��١
	

�١���� � ١ � ٠
�

��١
	

� � ∑ �^� � ١�
��١
∑ ��^�
�
��١

	

� �^�
�

��١
	

� ��^�
�

��١
	

� � ∑ ��� � ١�
��١
∑ �����
��١

	

� � 0.54927 � 1
0.080620 �	�5.58	

� � 0.55 � 1
0.08 �	�5.625	

	
با1مقایسه1آماره1t1محاسباتي1و1کميت1بحراني1ارائه1شده1از1سوي1بنرجي،1دوالدو1و1مستر11در1
سطح1اطمينان1مورد1نظر،1مي1توان1به1وجود1یا1نبود1رابطه1تعادلي1درازمدت1بين1متغيرهاي1الگو1
پي1برد.1از1آنجا1که1قدر1مطلق1این1آماره1از1کميت1بحراني1ارائه1شده1توسط1بنرجي،1دوالدو1و1مستر1
به1صورت1قدرمطلق1در1سطح1اطمينان1951درصد1یعني14/181بيشتر1است،1فرضيه1صفر1مبني1بر1
عدم1وجود1رابطه1بلند1مدت1رد1مي1شود1و1لذا1وجود1رابطه1بلند1مدت1بين1متغيرها1تایيد1مي1شود.1

4-2-2-2-3-نتايج الگوي بلند مدت سرمايه گذاري در بخش مسکن
برآورد1 نتایج1 بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن،1 ارز1 نرخ1 اثر1جهش1پولي1 با1در1نظر1گرفتن1
الگوي1بلند1مدت1جهت1بررسي1تأثير1این1متغير1بر1سرمایه1گذاري1بخش1مسکن1در1جدول1)8(1
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آمده1است.
:ARDL(1,0,0,0,0) جدول 8-  برآورد الگوي بلند مدت سرمايه گذاري در بخش مسکن

  نام متغير توضيحي  ضريبانحراف معيارtآماره  ]احتمال[

]000/0 [6154/486497/09922/3  ����� 
]864/0 [17311/039192/0067844/0  ��� 
]436/0[78826/0-5-E1821/05-E1435/0-  �� 

]000/0[6131/415432/071191/0  ���� 
]647/0[46176/0-4-E7086/0  4-E3272/0-  ER1 
]000/0[5058/4-3335/105603/46-  � 

منبع:1محاسبات1پژوهش 

بازار1کاال،1توليد1ناخالص1داخلي1و1سرمایه1گذاري1رابطه1اي1مستقيم1دارند.1 با1توجه1به1تعادل1
همانگونه1که1در1جدول181مشاهده1مي1شود1و1نتایج1حاصل1از1الگوي1بلند1مدت1نشان1مي1دهد،1
متغير1 که1 ایران1 کشور1 در1 مسکن،1 بخش1 در1 سرمایه1گذاري1 داخلي،1 ناخالص1 توليد1 افزایش1 با1
وابسته1است،1افزایش1مي1یابد.1عالمت1ضریب1این1متغير1در1الگو1مثبت1و1معنادار1است.1همچنين1
نتایج1به1دست1آمده1نشان1مي1دهد1که1نرخ1سود1سپرده1هاي1بلند1مدت1به1اضافه1نرخ1تورم1در1
معادله1داراي1ضریب1مثبت1و1بدون1معني1است1که1براي1توجيه1آن1مي1توان1گفت1که1با1افزایش1
نرخ1تورم،1تقاضا1براي1پول1نقد1به1دليل1کاهش1ارزش1آن،1کاهش1مي1یابد1و1آن1را1تبدیل1به1
دارائي1هاي1فيزیکي1مي1نمایند1که1منجر1به1افزاش1تقاضاي1مسکن1و1سرمایه1گذاري1در1بخش1
مسکن1مي1شود.1از1طرفي1با1افزایش1نرخ1سود1سپرده1هاي1بلند1مدت،1سپرده1گذاري1در1بانک1ها1
افزایش1یافته1و1باعث1مي1شود1که1توان1تسهيالت1پرداختي1بانک1ها1افزایش1و1منابع1مالي1جهت1
سرمایه1گذاري1افزایش1یابد1و1در1نتيجه1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1که1ریسک1کمتري1دارد،1
افزایش1مي1یابد.1در1مورد1تأثير1کسري1بودجه1بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن،1رابطه1منفي1و1
بي1معني1مي1باشد1که1عدد1آن1به1صفر1بسيار1نزدیک1مي1باشد.1در1واقع1با1افزایش1مخارج1دولت1
در1بلند1مدت،1مخارج1جاري1و1مصرفي1دولت1افزایش1یافته1و1دولت1فرصتي1جهت1امور1عمراني1
مي1یابد. کاهش1 مسکن1 بخش1 در1 سرمایه1گذاري1 و1 عمراني1 مخارج1 نتيجه1 ودر1 نمي1کند1 پيدا1
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رابطه1نرخ1ارز1و1سرمایه1گذاري1رابطه1مثبت1و1معني1داري1است1که1در1توجيه1آن1مي1توان1گفت1
با1افزایش1نرخ1ارز،1قيمت1کاال1هاي1واسطه1اي1و1مواد1اوليه1وارداتي1و1به1طور1کلي1سطح1عمومي1
قيمت1ها1افزایش1پيدا1مي1کنند1و1تورم1افزایش1مي1یابد،1با1افزایش1تورم1بازار1مسکن1رونق1پيدا1
مي1کند1و1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1افزایش1مي1یابد.1در1ادامه1تأثير1جهش1پولي1نرخ1ارز1
بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1منفي1و1بي1معني1است1و1عدد1آن1به1صفر1بسيار1نزدیک1است.1
در1توضيح1این1موضوع1مي1توان1گفت1که1با1توجه1به1اینکه1جهش1پولي1نرخ1ارز1با1حجم1پول1
رابطه1مثبتي1دارد،1با1افزایش1حجم1پول،1نرخ1ارز1افزایش1مي1یابد1و1با1افزایش1نرخ1ارز،1صادرات1
)کاالهاي1قابل1مبادله(1افزایش1یافته1و1در1نتيجه1تمایل1به1توليد1مسکن1که1یک1کاالي1غير1قابل1
مبادله1در1بازارهاي1بين1المللي1است،1کاهش1مي1یابد1که1این1منجر1به1کاهش1سرمایه1گذاري1در1

بخش1مسکن1ایران1مي1شود.
با1مقایسه1جداول141و181و1بررسی1عوامل1تاثير1گذار1بر1سرمایه1گذاری1در1بخش1مسکن1ایران،1
مشخص1گردید1که1وقتی1جهش1پولی1نرخ1ارز1در1ایران1اتفاق1می1افتد،1بر1سرمایه1گذاری1در1
بخش1مسکن1ایران1اثرگذار1است1ولی1با1توجه1به1بی1معنا1بودن1ضریب1آن،1تأثير1قابل1توجهی1

ندارد.

4-2-2-2-4- نتايج برآورد الگوي تصحیح خطا
با1در1نظر1گرفتن1اثر1جهش1پولي1نرخ1ارز1بر1سرمایه1گذاري1در1بخش1مسکن1همان1گونه1که1
از1جدول181مشخص1است،1ضریب1برآورد1شده0/440641-1است1که1عالمت1منفي1داشته1و1در1
سطح951%1معني1دار1است1و1مبين1تعدیل1441درصد1از1عدم1تعادل1هاي1کوتاه1مدت1در1هر1دوره1

مي1باشد.
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:ARDL(1,0,0,0,0) جدول 9-  نتايج برآورد الگوي تصحیح خطا براي متغیر وابسته

  نام متغير توضيحي  ضريب  انحراف معيارtآماره]احتمال[
]000/0[9372/3  44679/0  7591/1   
]863/0[17388/0  17192/0  029895/0   
]454 /0[75782/0-  6-E8344/0  6-E6324/0-   

]003/0[1667/3  099062/0  31370/0   
]639 /0[47407/0-  4-E3041/0  4-E1442/0-  1

]001/0[8652/3-  3079/5  5164/20-   
]000/0[2263/5-084313/0  44064/0-  1

  51813/02  42778/02  329400/1و7346/56]000/0[
S.D. of dependent variable= 20855/07166/7  5391/13  

منبع:1محاسبات1پژوهش 

5- بحث و نتیجه گیري کلی
با1وجود1اهميت1زیاد1سرمایه1گذاری1مسکن1در1اقتصاد،1به1نظر1می1رسد1در1مطالعات1علمی1
داخلی1کمتر1به1آن1پرداخته1شده1است1و1اکثر1تحقيقات1انجام1شده1در1مورد1عرضه،1تقاضا1و1قيمت1
مسکن1بوده1است.1لذا1در1این1تحقيق1سعی1شده1است1تا1تاثير1جهش1پولی1نرخ1ارز1بر1سرمایه1
گذاری1در1بخش1مسکن1ایران1مورد1بررسی1و1آزمون1قرار1گيرد.1در1این1تحقيق،1ابتدا1با1استفاده1
از1یک1مدل1برآورد1شده1خطی1جهش1پولی1نرخ1ارز1را1محاسبه1کرده1و1سپس1جهش1پولی1برآورد1
شده1را1به1عنوان1یک1متغير1مستقل1در1مدل1تابع1تقاضای1مسکن1قرار1داده1ایم،1در1این1مقاله1سعی1
شده1است1با1استفاده1از1روش1خودرگرسيون1با1وقفه1های1گسترده1ARDL1روابط1کوتاه1مدت1
و1بلند1مدت1متغيرها1مورد1بررسی1و1آزمون1قرار1گيرد،1نتایج1به1دست1آمده1نشان1داد1که1وقتی1
جهش1پولی1نرخ1ارز1در1ایران1اتفاق1می1افتد،1بر1سرمایه1گذاری1در1بخش1مسکن1ایران1اثرگذار1

بوده1است1ولی1با1توجه1به1بی1معنا1بودن1ضریب1آن1تأثير1قابل1توجهی1ندارد.
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روستایی1یکی1از1آن1هاست؛که1می1تواند1با1برنامه1ریزی1اصولی1و1مناسب1و1شناسایی1توان1ها1و1
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فرهنگ1های1سنتی،1آداب11و1رسوم1و1فولکلورهای1قدیمی1جوامع1را1به1ویژه1در1فضاهای1شهری1

کم1رنگ1کرده1و1درنهایت1از1بين1می1برد1)قادری،1471:13831(.
این1آداب1و1فرهنگ1ها1در1 احيا1و1زنده1نگه1داشتن1 به1 ازاین1رو،1گردشگری1روستایی1می1تواند1
این1گونه1محيط1های1اجتماعی1-1تاریخی1کمک1شایان1توجهی1بکند.1درهرحال1سياست1گذاران1
و1برنامه1ریزان1به1گردشگری1به1عنوان»صنعتی«1که1ثبات1اقتصادی1و1جمعيتی1را1برای1جوامع1
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گردشگری1روستایی1در1ایجاد1تحوالت1اقتصادی1–1اجتماعی1و1زیست1محيطی1در1توسعه1پایدار1
روستایی1بپردازد.1همچنين1با1انجام1مطالعات1ميدانی1به1معرفی1جاذبه1های1گردشگری1در1روستای1
افين1واقع1در1بخش1زهان1شهرستان1زیرکوه،1پرداخته1و1راهکارهای1توسعه1گردشگری1را1در1این1

روستا1به1منظور1زمينه1سازی1برای1توسعه1این1روستا،1بيان1کند.1

ازاین1رو،1پرسش1های1زیر1برای1تحليل1پژوهش1مطرح1می1شود:
1-1گردشگری1روستایی1چگونه1و1در1چه1مسيری1می1تواند1زمينه1توسعه1روستاها1را1فراهم1کند؟
2-1روستای1هدف1گردشگری1افين1دارای1چه1قابليت1ها1و1جاذبه1هایی1در1زمينه1توسعه1فعاليت1های1

گردشگری1روستایی1است؟
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روش تحقیق
در1این1پژوهش1که1تحقيقی1بنيادی1و1توصيفی1–1تحليلی1توأم1با1انجام1مطالعات1ميدانی1است،1
تالش1می1شود1تا1ضمن1بيان1کليات1نظری1مرتبط1با1گردشگری1روستایی1و1تحليل1آثار1آن1در1
زمينه1سازی1برای1توسعه1روستاها1از1راه1مطالعات1کتابخانه1ای1و1ميدانی،1به1معرفی1جاذبه1ها1و1
ظرفيت1های1)طبيعی1و1تاریخی(،1گردشگری1در1روستای1افين1از1توابع1بخش1زهان1شهرستان1
زیرکوه1پرداخته1شود.1در1نگارش1و1گردآوری1اطالعات1این1مقاله1از1دو1روش1کتابخانه1ای1)مطالعه1
مقاالت،1گزاراشات1و1کتاب1های1متعدد1فارسی1و1التين،1رساله1ها1و1طرح1های1پژوهشی(1و1نيز1
روش1ميدانی1به1صورت1بازدید1از1این1روستا1مشاهده1محل1و1مطالعه1و1تصویربرداری1از1جاذبه1های1

گردشگری1روستا1بهره1گرفته1شده1است.

مبانی نظری پژوهش
1- مفهوم گردشگری روستايی

به1هم1بافته1شده1است1که1 زبان1هر1قوم1در1یک1منبع1فراگير1 تاریخ،1فرهنگ،1شيوه1زندگی1و1
درك1و1شناخت1این1نسخ1فقط1از1راه1مشاهده1مستقيم1آن1بهتر1حاصل1می1شود1و1بدون1شناخت1
این1نسخ1فراگير1در1جوامع1گوناگون،1فرهنگ1جامعه1اگر1نپوسد1و1از1بين1نرود،1بی1شک1از1رشد1

بازمی1ماند1)وای،1گی،13821؛2951(.
گفتگوی1 یک1 وابسته1اند،1 هم1 به1 فرهنگ1ها1 سرنوشت1 که1 فضای1 در1 گردشگری1 بنابراین1
گسترده1فرهنگی1است1که1سياحت1گران1و1گردشگران1پيام1آوران1به1رشد1سازگار1این1فرهنگ1ها1
این1 دنبال1 به1 1.)19 1:1371 )دیبائی،1 آن1هاست1 ميان1 تفاهم1 ایجاد1 برای1 ابزاری1 و1 یکدیگر1 با1
نيمه1 در1 اقتصادی1 و1 اجتماعی1 1– تفریحی1 فعاليت1 به1عنوان1یک1 روستایی1 مباحث،1گردشگری1
دوم1قرن1181ميالدی1در1اروپا1به1خصوص1انگلستان1ظاهر1شدکه1نه1تنها1شامل1جاذبه1ها،1امکانات1
و1فعاليت1های1تفریحی1می1شود،1بلکه1نيازمند1خدمات1و1ارائه1تسهيالتی1برای1گردشگران1نيز1
به1وسيله1 که1 خدماتی1 و1 فعاليت1ها1 کليه1 به1 می1تواند1 روستایی1 گردشگری1 منوال1 بدین1 هست.1
کشاورزان،1مردم1و1دولت1ها1برای1تفریح،1استراحت1و1جذب1توریست1و1نيز1فعاليت1هایی1که1به1
1وسيله1گردشگران1در1نواحی1روستایی1صورت1می1گيرد،1گفته1شود.1همچنين1جریان1گردشگری1
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روستایی1را1می1توان1زمينه1اطالقی1به1گردشگرانی1دانست1که1برای1گذراندن1اوقات1فراغت1خود1
در1یک1روستا1یا1در1نزدیکی1آن1اقامت1کرده1و1نسبت1به1وضع1زندگی1و1شرایط1محيط1محلی1
روستا1کسب1آگاهی11می1کنند«)جوان،1141:13831(.1درنهایت1گردشگری1روستایی،1نتيجه1یک1
مفهوم1فراگير1از1گریزهای1شهری1است1که1در1سيطره1سرمایه1داری،1رهيافت1پسافوردیسم1را1در1
عبور1از1نگرش1تک1محور1در1نواحی1روستایی1در1قالب1کنش1پذیری1اقتصادی1–1اجتماعی1که1
با1صنعت1زمين1داری1به1اجرا1می1گذارد1 می1تواند1زمينه1ساز1درآمد1و1اشتغال1باشد،1درآميختگی1

)مافی1و1همکاران،13871(.

2- آثار مثبت گردشگری در محیط های روستايی
سازمان1تجارت1جهانی1)1996(،1عمده1کارکردهای1توریسم1روستایی1را1برای1برآوردن1دو1هدف1

زیر1می1داند:
جلب1 با1 انسانی1 منابع1 توسعه1 و1 نوآوری1 برای1 روستایی1 جوامع1 اقتصاد1 ظرفيت1 افزایش1 الف(1
سرمایه1گذاری1در1این1مناطق1و1متنوع1کردن1ساخت1و1کارکردهای1اقتصادی1جوامع1روستایی؛

اتصال1 و1 موجود1 فرهنگی1 اجتماعی،1 اقتصادی،1 انزوای1 حالت1 از1 روستایی1 مناطق1 خروج1 ب(1
اقتصاد1مناطق1روستایی1کشورها1به1اقتصاد1منطقه1ای،1ملی1و1جهانی1با1توجه1به1فرایندهای1رو1
به1رشد1جهانی1شدن1)مقصودی،551:13831(.1در1این1پژوهش1آثار1مثبت1گردشگری1هر1یک1به1

تفکيک1بيان1شده1است.
2-1- آثار اقتصادی

مهم1ترین1و1اصلی1ترین1جاذبه1گردشگری1روستایی،1به1طور1سنتی1عرصه1روستاست.1به1عبارتی،1
انواع1 باید1 روستا،1 در1 آن1ها1 نگه1داشتن1 و1 روستایی1 محيط1های1 به1سوی1 گردشگر1 جلب1 برای1
جاذبه1ها1برای1آسایش1و1سرگرمی1آن1ها1مهيا1شود1و1به1آنان1امکان1داده1شود1تا1ضمن1هزینه1
کردن1در1اقتصاد1محلی1و1روستا1مشارکت1کنند.1این1آثار1اقتصادی1را1می1توان1در131مورد1ذکر1

کرد:
2-1-1. آثار درآمدی

مخارجی1که1ناشی1از1گردشگری1است،1به1صورت1درآمد1به1اقتصاد1آن1روستا1یا1ناحيه1تزریق1
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ایجاد1 باعث1 »روستایی«1پول1خرج1می1کند،1 ناحيه1 توریست1در1 به1گونه1ای1که1وقتی1 می1شود،1
درآمد1برای1شخص1دیگری1شده1و1درنتيجه1بخشی1از1درآمد1این1شخص1دوباره1خرج1و1بقيه1
از1مخارج1یک1شخص1طی1دفعات1 اوليه1ميزان1معينی1 اثر1 پس1انداز1می1شود.1به1همين1ترتيب1
متوالی1و1در1مدت1زمانی1نسبتًا1قابل1توجهی،1اثر1الزم1را1از1خود1در1اقتصاد1آن1مکان1)روستا(،1بر1

جای1می1گذارد.1)پایلی1یزدی1وسقایی،13851؛391(.
گردشگری1روستایی1با1افزایش1درآمد1روستایيان1از1طریق1ارائه1خدمات1و1فروش1توليدات1خود1
به1گردشگران،1تالش1برای1به1کارگيری1استعدادها1و1کشف1منابع1بالقوه1برای1کسب1درآمد1از1راه1
رشد1صنایع1دستی1روستایی1و1جذب1سرمایه1های1سرگردان1و1به1جریان1انداختن1آن1در1محيط1
روستا1موجبات1دستيابی1به1سطحی1از1تعادل1اقتصادی1به11واسطه1تسریع1در1گردش1پول1را1در1

فضای1روستاها1به1همراه1دارد.
2-1-2. آثار اشتغال زايی

با1توجه1با1آثار1جنبی1گردشگری1در1اقتصاد،1مسئله1اشتغال1زایی1دارای1اهميت1فراوانی1است1که1
می1تواند1عالوه1بر1ایجاد1درآمد1و1تنوع1سازی1اقتصاد1محلی1از1آثار1زیان1بار1فرهنگی1–اجتماعی1
ناشی1از1بيکاری1جلوگيری1کند.1ازاین1رو1این1صنعت1)گردشگری1روستایی(،1بسيار1کاربر1بوده1و1
یکی1از1مزیت1های1مهم1آن1شاید1بی1نيازی1به1نيروی1کار1متخصص1و1جلب1استفاده1از1نيروی1
کار1ساده1یا1نيمه1ماهر1برای1خدمت1در1این1صنعت1)به1خصوص1در1بخش1ساختمان1و1تهيه1مواد1
روستا1 بيشتر1سکنه1 برای1 دائم1 یا1 موقت1 اشتغال1 باعث1 که1 است1 توریست1ها(،1 موردنياز1 غذایی1

می1شود1)سينایی،411:13791(.
2-1-3. گردشگری محرکی برای سرمايه گذاری در روستاها

بنگاه1های1 از1 بسياری1 تعداد1 به1خصوص1تجمع1 به1خود1 دارای1ساختار1مخصوص1 این1صنعت1
کوچک1بوده1که1طيف1وسيعی1از1خدمات1را1ارائه1می1دهند1)هتل1ها،1مسافرخانه1ها،1رستوران1ها،1
توجه1 دليل1 همين1 به1 نيز1 دولت1ها1 ...(؛بنابراین،1 و1 صنایع1دستی1 غذایی،1 مواد1 فروشگاه1های1
مقادیر1معينی1سرمایه1گذار1 ایجاد1 زیرا1 این1گونه1صنایع1می1کنند؛1 در1 به1سرمایه1گذاری1 بيشتری1
در1صنایع1زیربنایی1)راه،1برق،1آب1و...(،1موجب1سرمایه1گذاری1های1دوچندان1در1صنایع1جانبی1و1
پشتيبانی1کننده1این1صنعت1می1شود1)اردستانی،13871؛2511(.1ازاین1رو،1برای1افزایش1زیرساخت1ها1
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نيازمند1 روستاها1 در1 گردشگران1 به1 قابل1ارائه1 تفریحی1 رفاهی-1 تسهيالت1 و1 خدمات1 بهبود1 و1
امکانات1اساسی1در1روستاها1هستيم1که1این1فقط1با1سرمایه1گذاری1و1جذب1اعتبارات1ملی1و1محلی1

وسوق1دادن1آن1ها1به1سمت1سکونت1گاه1های1روستایی1امکان1پذیر1است.
2-2. آثار اجتماعی – فرهنگی

گردشگری1می1تواند1تغييرات1فرهنگی1و1اجتماعی1مهمی1را1در1روستاهای1ميزبان1ایجاد1کند1و1
از1طریق1توزیع1درآمد،1اشتغال1زایی1و1کاهش1فقر،1باعث1توسعه1و1پيشرفت1اجتماعی1شده1و1رفاه1و1
سالمت1عمومی1را1ایجاد1کند1)قادری،151:13831(.1ازآنجاکه1گردشگری1عبارت1است1از1سياحت1
در1زمان1و1مکانی1گسترده1تر،1این1فرهنگ1ها1هستند1که1با1)حرکت1و1گسترش(،1خویش1پایه1و1
اساس1تمدن1ها1را1شکل1داده1و1با1زنده1نگه1داشتن1آزادی1در1خاطره1ها1در1فضاهای1گسترده1و1
بی1قيد1و1بند،1انسان1را1به1اندیشيدن1فرامی1خوانند؛1بنابراین،1فرهنگ1یک1جلوه1روشن1از1حيات1

اجتماعی1است1)دیبائی،13711؛181(.
و1 سرزمين1ها1 و1 فرهنگی1 عميق1 آثار1 بر1 عالوه1 انسان1ها،1 جابه1جایی1 و1 گردشگری1 بنابراین1
استحکام1 و1موجبات1 مرتبط1می1سازد1 یکدیگر1 به1 را1 روستاها1 در1مفهومی1محلی1و1کوچک1تر،1
پيوندهای1اجتماعی1ملت1ها1»مکان1ها«1را1فراهم1می1آورند1)شارپلی،13801؛741(.1گردشگری1
با1توسعه1و1گسترش1روابط1مکانی1–1فضایی1روستاها1و1دیگر1نقاط1سکونتگاهی،1سبب1ایجاد1
فرصت1برای1مراودات1اجتماعی1و1تبادالت1فرهنگی1ميان1سکونت1گاه1ها1و1بالطبع1افزایش1آگاهی1
عمومی1جامعه1روستایی1و1تکامل1و1تعالی1شخصيت1روستایيان1با1اطالع1از1ارزش1های1فرهنگی1
مابين1 مناسبات1 و1 روابط1 تحکيم1 باعث1 زمان1 درگذر1 می1شودکه1 جمعيتی1 مراکز1 دیگر1 و1 خود1
افراد1و1درنهایت1کاهش1قدرت1نامتعادل1اجتماعی1و1به1وجود1آوردن1نوعی1حسن1تعلق1مکانی1
)سرزمينی(،1اتحاد1ميان1مردم،1ملت1ها1و1ایجاد1صلح،1همبستگی1و1پرهيز1از1هرگونه1تحقير1محلی1
اعتبارات1 نبود1 اماکن1تاریخی1و1باستانی1به1علت1کم1توجهی1و1 و1سرزمينی1می1شود.1همچنين1
الزم1برای1مرمت1و1نگهداری1در1حال1تخریب1و1نابودشدن1هستند.1در1صورت1توسعه1گردشگری1
روستایی1می1توان1انتظار1داشت1که1از1تخریب1و1نابودی1این1آثار1تاریخی1–1فرهنگی1جلوگيری1

به1عمل1آید.1)مدهوشی1و1همکاران،291:13821(.
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2-3. آثار زيست محیطی
طبيعت،1گهواره1و1زادگاه1انسان1است1و1فعاليت1های1انسانی1در1چارچوب1آن1شکل1می1گيرد1
شکوفایی1 و1 زندگی1 گذراندن1 برای1 طبيعی1 منابع1 و1 مصالح1 انواع1 از1 خود1 اندیشه1 با1 انسان1 و1
آن1بهره1می1برد.1پس1چگونگی1و1دگرگونی1در1شرایط1و1منابع1طبيعی،1شيوه1و1سطح1توسعه1
)محالتی،1 قرار1می1دهد1 تأثير1 را1تحت1 اقتصادی1یک1فضای1جغرافيایی1 1- اجتماعی1 امور1 در1
1381؛251(؛1بنابراین،1گردشگری1روستایی1می1تواند1با1تکيه1بر1راهکارهای1زیر1تالشی1برای1
ترویج1 و1 طبيعی1 منابع1 از1 محافظت1 1-1 باشد.1 طبيعی1 قابليت1ها1 بر1 مبنی1 روستاهای1 توسعه1
افزایش1 1-2 بومی؛1 افراد1 کمک1 با1 اکولوژیکی1 سيستم1های1 به1 نسبت1 آگاهی1 و1 حساسيت1
آگاهی1های1زیست1محيطی1و1آگاهی1های1زیباشناختی1در1بين1اهالی1روستا1و1بازدیدکنندگان؛1
3-1بهره1گيری،1حفاظت1و1استفاده1بهينه1از1محيط1زیست1طبيعی1و1تاریخی1روستا1با1مشارکت1
از1 با1محافظت1مستمر1 بلندمدت1جامعه1روستایی1 منابع1 استمرار1 روستائيان1و1گردشگران؛1-41

منابع1محلی؛51-تخصيص1اعتبار1برای1محافظت1از1طبيعت1)شارپلی،1380؛421(.

3- گردشگری و توسعه روستايی
و1 سياسی1 فرهنگی،1 اقتصادی،1 اجتماعی،1 زمينه1های1 در1 همه1جانبه1 پيشرفتی1 توسعه1 اگر1
زیست1محيطی؛به1ویژه1با1در1نظر1گرفتن1عدالت1اجتماعی1اقتصادی1و1تأمين1منافع1آیندگان1تعریف1
گونه1ای1 به1 جغرافيایی؛1 منطقه1 هر1 در1 محيط1 و1 انسان1 متقابل1 مناسبات1 بهينه1 برقراری1 شود.1
از1این1ظرفيت1های1محيطی،1تعادل1محيط1 انسان1ضمن1برخورداری1و1بهره1برداری1کامل1 که1
ازاین1رو،1دستيابی1به1سطح1 از1نمودهای1توسعه1است1)هجرتی،191:13791(.1 نيز1حفظ1کند،1 را1
قابل1قبولی1از1توسعه1در1روستاها1مستلزم1بهره1گيری1از1گزینه1های1گوناگون1و1متنوع1است،1که1
روستاها1 بوم1شناختی1 و1 تاریخی،1محيطی1 فرهنگی،1 از1ظرفيت1های1 بهره1برداری1 و1 گردشگری1
یکی1از1زمينه1هاست.1ازآنجاکه1اصل1اوليه1توسعه1اعم1از1شهر1و1روستا1منوط1به1تشخيص1و1تعيين1
تنگناهای1 و1 توان1ها1 شناسایی1 تکيه1بر1 با1 برنامه1ریزی1 یعنی1 انسانی؛1 و1 طبيعی1 پيچيده1 عوامل1
موجود1در1هر1مکان1است.1گردشگری1که1در1حال1تبدیل1شدن1به1یکی1از1ارکان1اصلی1اقتصاد1
تجاری1جهانی1است،1می1تواند1به1عنوان1رکن1اصلی1توسعه1پایدار1جوامع1محسوب1شود.1بنابراین1
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توسعه1گردشگری1روستایی1ازیک1طرف1می1تواند1نقش1مهمی1در1تنوع1بخشی1اقتصادی1روستاها1
در1قالب1توریسم1ایفا1کند1و1از1طرف1دیگر1وسيله1ای1برای1تحریک1رشد1اقتصاد1ملی1)از1طریق1
آید.1 به1شمار1 مردم1محلی(،1 زندگی1 استانداردهای1 بهبود1 و1 توسعه1نيافتگی1 انگاره1های1 بر1 غلبه1

)اردستانی،13821؛2521(.
از1این1بعد1توسعه1روستا1باید1ضمن1حفظ1محيط1زیست1روستا1اهداف1و1نيازمندی1های1تفریحی1
گردشگران1را1نيز1تقویت1کندکه1این1کار1می1تواند1با1استفاده1بهتر1از1مکان1های1تاریخی1–1طبيعی1
به1عنوان1مکملی1برای1درآمدهای1حاصل1از1کار1کشاورزی1مطرح1شود؛بنابراین،1گردشگری1را1باید1
محصول1جدید1نقدینه1ساز1درآمدکه1با1توزیع1مجدد1و1به1جریان1انداختن1بيشتر1و1سریع1تر1پول1و1
ایجاد1اشتغال1به1عنوان1راه1عالج1بسياری1از1جوامعی1)روستایی(که1با1مشکالت1اقتصادی1روبه1رو1

هستند،1دانست1)زنگی1آبادی1و1همکاران،1341:13851(.
گسترش1 که1 دریافت1 می1توان1 شهر1 به1 روستاها1 از1 مهاجرت1ها1 روند1 بامطالعه1 همچنين1
درآمد1 کمبود1 و1 زیرساخت1ها(1 )ضعف1 اجتماعی1 امکانات1 چون1 کمبودهایی1 موجب1 شهرنشينی1
روستایی1 گردشگری1 به1 ما1 اگر1 راه،1 این1 در1 و1 است1 شده1 روستائيان1 برای1 اقتصادی(،1 )ضعف1
به1عنوان1عاملی1برای1توسعه1اجتماعی1–1اقتصادی1روستاها1توجه1کنيم1از1تبدیل1شدن1این1نواحی1
به1روستاها1فقير1و1در1حال1فرسایش1جلوگيری1کرده1و1با1این1کار1گویی1در1کالبد1روستا1روحی1
احيای1 راه1 تنها1 ازاین1رو،1صاحب1نظران1 1.)29 1:1385 همکاران،1 و1 )روستاسکه1 دميده1ایم1 دیگر1
ارائه1 را1 هستند1 همراه1 کشاورزی1 افول1 و1 تخریب1 روزافزون1 روند1 با1 که1 را1 روستاهایی1 مجدد1
برنامه1ها1و1استراتژی1ها1می1دانند1که1بتوانند1از1کليه1ظرفيت1های1)طبيعی1–1انسانی(،1آن1ها1بهره1
ببرند1و1باعث1ایجاد1درآمد1و1افزایش1رفاه1زندگی1ساکنان1این1روستاها1بشوند.1ازاین1رو1می1توان1
با1گسترش1گردشگری1به1عنوان1جایگزینی1برای1فعاليت1های1کشاورزی1و1جبران1کمبود1یا1نبود1

فعاليت1های1صنعتی1در1این1نواحی،1به1توسعه1دست1یافت.

الزامات و محدوديت های گردشگری روستايی
گردشگری1روستایی1که1از1شاخص1های1مهم1گردشگری1نوین1و1گذران1اوقات1فراغت1به1شمار1
می1رود1و1از1دیرباز1مورد1توجه1بوده1است،1به1ویژه1در1کشورهای1درحال1توسعه،1با1نارسائی1های1
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زیرساختی1روبرو1است.1نکته1بنيادین1در1بهره1گيری1از1امکانات1بالقوه1گردشگری1روستایی1منوط1
به1فرهنگ1سازی،1هم1در1بين1گردشگران1و1هم1در1جوامع1هدف1و1همچنين1سرمایه1گذاری1و1
1Curry,1997:(1تأمين1امکانات1و1زیرساخت1ها1از1سوی1بخش1های1دولتی1و1خصوصی1است
در1 منتشرشده1 )1OECD(،1طی1سندی1 توسعه1 و1 اقتصادی1 سازمان1همکاری1های1 1.)47-48

1،1994الزامات1گردشگری1روستایی1را1این1چنين1برمی1شمارد:
1-1این1گونه1گردشگری1بایستی1در1نواحی1روستایی1مستقر1یابد؛

2-1ازلحاظ1کارکردی،1روستایی1است،1یعنی1بنا1شده1بر1مبنای1پدیده1های1خاص1عرصه1روستایی1
برپا1می1شود،1تأسيسات1آن1کوچک1مقياس،1در1فضای1باز1و1در1ارتباط1با1طبيعت1و1عرصه1طبيعی،1

جامعه1سنتی1برجامانده1از1گذشته1و1فعاليت1های1سنتی1شکل1می1گيرد؛
3-1این1فعاليت1–1هم1ازلحاظ1بناها1و1هم1اقامتگاه1ها1–1در1مقياس1روستایی1به1انجام1می1رسد1

و1بنابراین،1کوچک1مقياس1است؛
4-1ازلحاظ1ماهيت،1سنتی1است1و1به1صورتی1آرام،1همساز1و1هم1پيوند1با1خانوارهای1محلی1رشد1
می1یابد1و1عمدتًا1با1نظارت1جامعه1محلی1و1در1راستای1تناسب1با1آینده1درازمدت1محل1به1انجام1

می1رسد؛
از1 حفاظت1 پشتيبان1 بایستی1 آن1 توسعه1 یعنی1 است،1 پایدار1 فعاليتی1 روستایی1 گردشگری1 1-5
ماهيت1روستایی1ناحيه1باشد1به1این1مفهوم1که1در1بهره1برداری1از1منابع،1با1پایداری1همراه1باشد.1
در1همين1راستا،1گردشگری1روستایی1بایستی1به1عنوان1فعاليتی1کارآمد1برای1حفاظت1و1پایداری1

دیده1شود1و1نه1ابزاری1برای1شهرگرایی1و1تبدیل1روستاها1به1شهر؛
6-1گردشگری1روستایی1به1هر1شکلی1که1به1انجام1برسد،1بایستی1نمایانگر1الگوی1چندبعدی1و1
1George,1et1al,12009:10-11;OECD,(1پيچيده1محيطی،1اقتصادی1و1تاریخی1روستا1باشد

)1994:14

1. -Organization for Economic Cooperation and Development
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معرفی روستای موردمطالعه
زهان1 بخش1 توابع1 از1 نفوذ1 حوزه1 روستا1 123 با1 افين1 دهستان1 مرکز1 به1عنوان1 افين1 روستای1
شهرستان1زیرکوه1در1فاصله1401کيلومتری1شهر1حاجی1آباد1)مرکز1شهرستان(و11151کيلومتری1
بيرجند1)مرکز1استان1خراسان1جنوبی(،1قرارگرفته1است.افين1در1طول1جغرافيایي1591درجه1و1491
دقيقه1شرقي1وعرض1331درجه1و1321دقيقه1شمالي1و1در1ارتفاع14001متري1از1سطح1دریا1واقع1

است.
آب1وهوای1افين1برخالف1سایر1مناطق1خشک1ونيمه1خشک1بسيار1باطراوت1وتازه1است1بخشي1از1
این1طراوت1مربوط1به1وجود1کوهستان1هاي1بلند1اطراف1روستا1وبخش1دیگري1مربوط1به1وجود1
2رود1دائمي1در1این1خطه1سرسبز1استان1خراسان1جنوبی1است.همچنين1طبيعت1زیبا1ویکدست1
زرشک1)به1عنوان1قطب1توليد1زرشک1استان1و1کشور(1در1چهارفصل؛1که1نظر1هر1بيننده1ای1را1به1
خود1جلب1می1کندبه1عنوان1یکی1دیگر1از1مناظر1طبيعی1به1حساب1می1آید.1همچنين1این1روستا1به1
دليل1داشتن141اثر1ثبت1شده1در1آثار1ملی1کشور1شامل1مسجد1جامع1افين؛1آسياب1آبی1افين؛1قلعه1
افين1و1مزار1چهارگنبد1افين؛1به1عنوان1یکی1از1روستای1هدف1گردشگری1استان1خراسان1جنوبی1و1

به1عنوان1تنها1روستای1هدف1گردشگری1شهرستان1زیرکوه1انتخاب1شده1است.

پیشینه تاريخي افین:
القراي1قاینات1شهرت1خاصي1داشته1است1روستایي1که1در1 افين1در1اوایل1اسالم1به1عنوان1ام1
اوایل1اسالم1ام1القراي1ناحيه1باشد.1طبعًا1قبل1از1اسالم1و1در1دوره1ی1ساساني1داراي1اهميت1بوده1
است1افين1به1اعتقاد1مورخين1شهري1بوده1که1به1نام1قرماسين1معروف1بوده1است.1بنا1به1اعتقاد1
برخي1از1محققين1افين1درگذشته1دور1شهري1بزرگ،1مرفه1و1بافرهنگ1بوده1است.1الفوس1گابریل1
که1در1سال119331از1این1محل1گذشته1و1در1خصوص1این1روستا1می1گوید:1افين1درگذشته1شهري1
برابر1دروازه1هاي1دهکده1ی1فعلي1قرار1دارد1و1بر1 بزرگ1بوده1که1ویرانه1هاي1شهر1قدیم1که1در1
که1 مسجد1 یک1 زیباي1 بناي1 اینجا1 در1 است.1 داشته1 نام1 قرماسين1 محلي1 نقل1قول1های1 اساس1
خشت1هایي1از1آن1هنوز1پابرجا1بود1جلب1نظر1می1کرد.1نهري1که1سه1آسياب1را1به1کار1می1انداخت1
با1آبشارهای1متعدد1از1روي1صخره1های1سفيد1وصورتی1رنگ1سرازیر1شده1است.1اسکندر1کبير1نيز1
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هنگام1بردن1قواي1خود1به1هرات1از1افين1گذشته1و1از1طریق1شاخن1به1طبس1خانه1و1فراه1راه1خود1
را1ادامه1داده1بود.وي1جمعيت1افين1را1در1این1سال1)1933ميالدي(100نفر1ذکر1می1نماید.1وجود1
مسجدي1قدیمي1در1این1شهر1که1متعلق1به1دوره1سلجوقي1همان1طور1که1در1گفته1های1گابریل1
مشهود1است1و1حتي1عده1ای1معتقدند1که1این1بنامربوط1به1سده1سوم1تا1چهارم1هجري1می1باشد1از1

قدمت1زیاد1این1شهر1سخن1می1گوید.
افين1درکتاب1نزهه1القلوب1حمداهلل1مستوفي1)730هجري(:زیرکوه1والیتي1است1سه1قبضه1دارد1
اسفند1)اسفدن(،اشير1)آبيز(1وشارخت1)شاهرخت(1گویند.در1کتاب1فرهنگ1جغرافيایي1ایران1جلد151
خراسان1اثر1وزارت1جنگ1بریتانيا1به1سال119101ميالدي1آبادی1های1قاینات1را1به1دو1بخش1زیرکوه1
و1پشت1کوه1تقسيم1نموده.1افين1را1جزو1آبادی1های1پشت1کوه1دانسته1که1001خانوار1جمعيت1و1

1000رأس1گوسفند1داشته1است1)رجبی،13841؛1نقل1از1کماچی،13901(.

معرفی اجمالی جاذبه های گردشگری روستای افین
الف) مسجد جامع افین

چون1افين1از1مراکز1تاریخي1و1ام1القراي1قاینات1مي1باشد1از1قدیم1مسجد1جامع1با1شکوهي1داشته1
است1مسجد1جامع1افين1را1مي1توان1ازنظر1سبک1معماري1و1نقشه1با1مسجد1جامع1قاین1مقایسه1
این1 است1 منحصربه1فرد1 دیده1می1شود1 این1مسجد1 مختلف1 درجاهای1 که1 اما1ظرافت1هایی1 کرد1
مسجد1فاقد1کتيبه1تاریخي1است1و1ازاین1جهت1بين1افراد1اختالف1نظرهست1احتمااًل1شالوده1و1بنيان1
اوليه1بنا1در1سده1های1سوم1و1چهارم1هجري1شکل1گرفته1است1و1در1دوره1های1بعدي1الحاقاتي1بدان1
افزوده1یا1بخش1هایی1از1آن1مرمت1و1بازسازی1شده1است؛1اما1بناي1فعلي1ویژگی1های1معماري1دوره1
تيموري1را1به1همراه1دارد.1همانند1سایر1مساجد1ایران،1مسجد1جامع1افين1عناصر1معماری1زیبایی1
ایوان1اصلی،1شبستان1زمستانی،1شبستان1شرقي1و1غربی،1 از1قبيل1گنبد،1محراب،1مناره،1منبر،1
ایوانچه1های1دو1طرف1ایوان1اصلی1در1اشکوب1دوم،1فضای1صحن1می1باشد1که1به1شرح1مختصر1
هرکدام1از1آن1ها1پرداخته1می1شود.در1مسجد1جامع1افين1نيز1مانند1تمامي1بناهاي1سنتي1ایران،1اصل1
خودبسندگی1رعایت1شده1است.1از1سنگ1الشه1محلي1و1مالت1آهک1در1ساخت1جرزها1و1پایه1های1
اشکوب1اول1تا1ارتفاع21متر1و1در1اشکوب1دوم1از1آجر1و1خشت1استفاده1گردیده1است.1مسجد1جامع1
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افين1به1شماره121821در1فهرست1آثار1ملي1به1ثبت1رسيده1است.

ب) مزار چهار گنبد افین
وجه1تسميه1مزار1به1دليل1داشتن1چهار1گنبد1کوچک1بر1فراز1آن1می1باشد.1این1مزار1خانه1شيخ1
رجب1محدث1افيني1است1که1در1قسمت1مرکزي1روستاي1افين1قرار1دارد1و1آرامگاه1عمروبن1داوود1
می1باشد1بناي1مزار1وقفي1بوده1و1در1آن1عالوه1بر1مزار1عمروبن1داوود1مقبره1مجتهد1و1روحاني1
بزرگوار1آقا1محمدباقر1درخشي1متوفي1به1اواخر1ذیحجه13191ه.ق1دیده1می1شود.1شجره1مزار1چهار1

گنبد1این1گونه1است:1عمروبن1داوودبن1حسين1بن1علي1بن1حسين1بن1علي1بن1عبداهلل.

ج) قلعه افین
این1قلعه1متعلق1به1دوره1صفویه1بوده1که1تمامًا1از1گل1و1خشت1ساخته1شده1است1و1داراي1یک1
برج1 قلعه1 ورودي1 درب1 ابتداي1 در1 می1باشد.1 اضطراري1 خروج1 معبر1 دو1 و1 ورودي1 بزرگ1 درب1
نگهباني1می1باشد1که1ورود1و1خروج1افراد1را1به1داخل1قلعه1کنترل1می1کردند.سنگ1بزرگ1آسياب1
که1هم1اکنون1بر1درب1قلعه1قرار1دارد،1به1هنگام1هجوم1دشمن1با1آن1در1قلعه1را1می1بستند1تعداد1
180خانوار1در1این1قلعه1سکونت1داشتند1و1اغلب1خانه1ها1دو1یا1سه11طبقه1بود.1طبقه1پایين1محل1
نگهداري1دام1طبقه1مياني1محل1انبار1و1طبقه1سوم1سکونت1گاه1مردم1قرار1داشت.1اطراف1قلعه1را1
حصاري1به1ارتفاع1161متر1در1برمی1گرفت1و1کوچه1ها1و1معابر1درون1قلعه1تنگ1و1باریک1بود.1درون1

قلعه1مسجدي1وجود1داشت1که1هنوز1سالم1است.

د) آسیاب افین
این1آسياب1در1کنار1رود1دائمی1افين1و1در1جوار1جاده1اسفدن1به1زهان1و1در1ابتداي1ورودي1روستای1
افين1واقع1است.1قدمت1آسياب1افين1به1دوره1صفویه1برمی1گردد1و1داراي1دو1فضاي1گنبدي1شکل1
بوده1که1توسط1راهرویي1به1هم1مرتبط1می1باشند.1در1اتاق1اولي1سکوهاي1مجزا1براي1قرار1دادن1
کيسه1و1جوال1قالت1داشته1این1سکوها1حمل1و1بارگيري1را1آسان1می1نمود.1فضاي1دوم1از1سقف1
روشنایي1می1گيرد1و1محفظه1تنوره1مانندي1قرار1دارد1که1کارمزد1آسيابان1)تزه(1شامل1آرد1یا1گندم،1
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جو1در1آن1ریخته1می1شد.1در1قسمت1انتهایي1این1اتاق1جایگاه1استقرار1آسياب1می1باشد.این1اثر1نيز1
با1شماره1144301در1فهرست1آثار1ملی1کشور1به1ثبت1رسيده1است1)رجبی،13841(.

ذ) خانه های قديمي
خانه1های1قدیمي1از1دیگر1جاذبه1های1افين1می1باشند1که1توسط1استادان1چيره1دست1ایجاد1شده1
و1غالبا1به1نام1صاحبان1آن1ها1ناميده1می1شوند.1با1توجه1به1شرایط1اقليمي1منطقه1که1شبهی1بسيار1
سرد1زمستاني1و1روزهاي1گرم1تابستاني1را1به1همراه1دارد.1سردر1ساختمان1به1صورت1ایواني1بوده1
که1درب1اصلي1در1وسط1آن1قرار1داشته1وکف1درب1خانه1از1سطح1کوچه1پایين1تر1و1دوطرف1در1
دو1سکو.1نماي1سردر1معمواًلطرح1های1برجسته1مهندسي1که1با1گچ1به1طور1زیبایي1تزیين1می1شد.1
درب1ساختمان1درب1اصلي1با1دو1لنگه1چوبي1در1ميان1یک1چهارچوب1قرار1می1گرفت1وبر1روي1
و1هر1یک1صدایی1خواص1 زنان(1 یکي1مخصوص1 و1 مردان1 )یکي1مخصوص1 کوبه1 هر1یک11دو1
بر1روي1 را1تشخيص1می1داد.1 با1صداي1آن1صاحب1خانه1جنسيت1مهمان1پشت1درب1 داشت1که1
درب1تزیينات1گوناگوني1وجود1داشت1که1ضمن1استحکام1زیبایي1خاصي1بدان1می1بخشيد1بعضي1
درب1ها1قلف1زلفي1داشته1که1با1زنجير1دو1لنگه1به1چهارچوب1بسته1می1شد1برخي1درب1ها1از1پشت1
ُکلَندر1و1توسط1یک1کليد1چوبي1بسته1مي1شد.در1اغلب1منازل1معمواًل1 نام1 باقفل1چوبي1بزرگبه1
دوصوفه1یکي1در1سمت1شمال1براي1تابستان1و1یکي1در1سمت1جنوب1براي1زمستان1بود.1چون1
مدت11زمان1آفتاب1گيری1صوفه1شمال1کمتر1بود1هوایش1سردتر1و1صوفه1جنوبي1زمان1آفتاب1گيری1
بيشتري1داشت1در1زمستان1گرم1تر1و1بدین1جهت1نقش1صوفه1ها1و1کاربرد1آنان1براي1استراحت1
و1خنکي1در1تابستان1و1گرمي1در1زمستان1و1رابط1بين1اتاق1ها1حائز1اهميت1بود.1جلوي1صوفه1ها1
را1شاه1نشينمی1گفتند.1بعضي1صوفه1ها1بالکن1داشته1که1جاي1باصفا1جهت1استراحت1و1استفاده1از1
هواي1خنک1صوفه1بود.1در1اطراف1صوفه1هاطاقچه1هایی1براي1نگهداري1لوازم1دیده1می1شد.1در1
اتاق1 تابستان1و1زمستان1به1عنوان1 اتاق1هایی1بودند1که1در1فصل1 از1صوفه1ها1 دو1سمت1هر1یک1
نشيمن1در1»مهمانخانه1زمستاني1یا1تابستاني«1مورداستفاده1قرارگرفته1و1پنجره1های1این1اتاق1ها1
معمواًل1مشبک1گچي1بود.1اتاق1ها1خانه1ها1اغلب1چهارضلعی1و1با1سقف1گنبدي1و1هر1اتاق1دارای1
چندین1طاقچه1برای1گذاشتن1وسایل1داخل1اتاق1هست.1عالوه1بر1این1آثار1تاریخی1می1توان1به1
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وجود1چهار1آب1انبار1و1حمام1قدیمی1و1شهر1تاریخی1قرماسينو1نيز1سایر1مساجد1تاریخی1افين1مانند1
مسجد1پای1درخت1و1...1نام1برد.

ر) باغستان های زرشك
این1روستا1با1در1اختيار1داشتن3501هکتار1زرشک1مهم1ترین1روستاي1توليدکننده1زرشک1قاینات1
آن1 برگه1ای1 که1 است1 بيدانه1 و1 بفرد1 منحصر1 نوع1 از1 افين1 زرشک1 می1آید.1 به1حساب1 زیرکوه1 و1
بيضی1شکل1و1بدون1روزنه1و1گل1هایش1در1اردیبهشت1ماه1مجتمع1و1خوشه1ای1می1باشد.1زرشک1را1
توسط1پاجوش1ها1در1اواخر1زمستان1در1دورن1چاله1ای1به1عمق1نيم1متري1غرس1و1بالفاصله1آبياري1
می1نمایند.1طي1سال1های1مختلف1یکي1در1بهار1و1بار1دیگر1در1پائيز1هرس1می1کنند.1درخت1زرشک1
در1مقابل1کم1آبی1مقاوم1بوده1و1با1هر1خاکي1سازگار1است.از1نيمه1دوم1مهر1تا1اواخر1آبان1برداشت1
می1شود1اگر1در1پایيز1باران1ببارد1باعث1پارگي1ميوه1آن1شده1و1چنان1چه1باران1نبارد1برداشت1آن1
دیرتر1و1ميوه1آن1شيرین1ترمی1شود.1شيوه1برداشت1آن1به1طور1سنتي1و1اغلب1با1بریدن1شاخه1است1
با1سهولت1امکان1پذیر1باشد.زرشک1را1مقوي1قلب،1صفرابر،1مسکن1حرارت1 تا1خشک1کردن1آن1
معده1و1کبد1می1دانند.مصرف1زیاد1آن1مسهل1و1مدر1بوده1و1از1آب1زرشک1براي1درمان1مسموميت1
و1پيشگيري1از1استفراغ1استفاده1می1شود.1شربت1آن1مداواي1سرفه1و1خاصيت1ضدعفونی1داشته1و1
در1رفع1بی1نظمی1دستگاه1گوارش1و1سوءهاضمه1بسيار1مفيد1است1)کافی1و1بالنداری،13811؛1نقل1
از1عليخانی1و1دوستان،13851(.1طبيعت1زیبا1و1یکدست1باغستان1های1زرشک1روستای1افين1در1
چهارفصل1مختلف1مناظر1چشم1نوازی1را1ایجاد1می1کند1که1چشم1هر1بيننده1و1گردشگری1را1به1

سمت1خود1جلب1می1نماید1)رجبی،13841(.

ز) رودخانه های دائمی روستای افین
رود1افين1به1صورت1فصلي1جران1داشته،1ریزابه1بمرود1بوده1و1به1دق1پترگان1می1ریزد.1طولش1
متوسط1 شيب1 1000متر،1 حدود1 ریزشگاه1 ارتفاع1 و1 متر1 12100 سرچشمه1 ارتفاع1 60کيلومتر،1

1/8درصد1مسير1کلي1نخست1شمالي1سپس1شمال1شرقي1می1باشد1)رجبی،13841(.
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نتیجه گیری
با1توسعه1روزافزون1تکنولوژی1و1همچنين1شهری1و1شيمایی1شدن1زندگی1در1شهرها،1 همگام1
از1فشارهای1روحی1و1روانی1محيط1شهری1 نياز1بشر1به1محيط1سالم1و1آرام1روستایی1برای1فرار1
بيشتر1می1شود.1آنچه1مسلم1است1اینکه1فضای1روستایی1برای1زیست1تطابق1بيشتری1با1خلق1وخوی1
انسان1ها1دارد1که1متناسب1با1این1روند،1روستاها1نيز1باید1برای1جلب1توجه1گردشگران1و1پذیرایی1از1
آن1ها1آماده1شوند.1با1گسترش1این1روند1فشارهای1زیادتری1از1طرف1گردشگران1و1صنعت1گردشگری1
بر1روستا1وارد1می1شود.1پس1باید1با1برنامه1هایی1مبتنی1بر1همکاری1و1هماهنگی1بخش1عمومی1و1
خصوصی1وارد1عمل1شویم1و1چشم1انداز1مشخصی1برای1این1نقاط1داشته1باشيم؛که1اگر1بتوان1برای1
زیستن1در1آن1ها1امکانات1کافی1فراهم1آورد،1مسلما1ًدر1جذب1جمعيت1و1عرضه1قدرت1بالقوه1توليدی1
اقتصاد1جهانی1سهم1 اصلی1 ارکان1 از1 یکی1 به1عنوان1 گردشگری1 امروزه1 بود.1 خواهند1 موفق1 خود1
چشم1گيری1را1در1معادالت1بين1المللی1ایفا1کرده1است.1ازاین1رو1با1توسعه1فعاليت1های1گردشگری1
ایران1به1خصوص1در1روستاها،1می1توان1به1بهبود1 از1جاذبه1های1جهانگردی1 و1شناساندن1بخشی1
و1 اقتصادی1 کالبد1 بازسازی1 و1 بهسازی1 برای1 و1 کرد1 شایانی1 فضاها1کمک1 این1 ارتقای1سطح1 و1
اجتماعی1آن1ها1گام1های1مؤثری1برداشت1و1با1توسعه1گردشگری1روستایی1به1اقتصاد1ملی1کشور1
کمک1کرد.1به1نحوی1که1این1صنعت1)گردشگری(،1با1بهره1گيری1مناسب1از1منابع1و1ظرفيت1های1
طبيعی1و1انسانی1بالقوه،1جدا1از1توان1اشتغال1زایی1باالیی1که1دارد،1می1تواند1با1حل1مسائل1فقر1و1
نابرابری،1توزیع1درآمد1و1امکانات،1ایجاد1امنيت1محلی،1ترویج1روحيه1وفاق1و1پاسداشت1ميراث1های1
فرهنگی1بومی1برای1زمينه1سازی1به1منظور1توسعه1پایدار1روستایی1مؤثر1باشند.1بنابراین،1دستيابی1به1
سطح1قابل1قبولی1از1فرایند1توسعه1در1روستاها،1مستلزم1بهره1گيری1از1گزینه1های1گوناگون1و1متنوع1
است.1اگر1گردشگری1در1کنار1اقتصاد1کشاورزی1روستاها1قرار1گيرد،1می1تواند1یک1فرصت1استثنائی1
برای1احيای1روستاها1و1اقتصاد1آن1ها1باشد.1به1عبارت1دیگر1صنعت1گردشگری1به1عنوان1یک1کارکرد1
اقتصادی1مکمل1در1کنار1سایر1فعاليت1های1توليدی1و1خدماتی1در1سطح1مناطق1روستایی1و1محلی1
جریان1دارد،1که1می1تواند1به1عنوان1ابزار1زمينه1ساز1توسعه1اقتصادی1در1جوامع1محلی1ایفای1نقش1کند1
و1ضمن1افزایش1تعامالت1اقتصادی1رشددهنده1و1رشد1یابنده1ميان1بخش1های1مختلف1اقتصادی1
روستا1موجب1گسترش1تعامالت1اجتماعی1ميان1جوامع1روستایی1–1شهری1و1اقوام1و1ملل1مختلف1
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شود.1پس؛1برای1افزایش1استانداردهای1زندگی1روستائيان1و1همچنين1کاهش1فقر1و1نابرابری1در1
محيط1های1روستایی1)با1توجه1به1افول1و1کم1بازده1بودن1مشاغل1کشاورزی1و1صنایع1دستی1در1روستا(،1
گردشگری1به1عنوان1یک1گزینه1مکمل1درآمدی1می1تواند1به1عنوان1چشم1اندازی1مطمئن1یک1توسعه1
درون1زا1را1به1تصویر1کشيده1و1راهی1طبيعی1برای1بهبود1وضعيت1مناطق1روستایی1مطرح1باشد.1در1
پژوهش1حاضر1ضمن1تحليل1ادراکی1مباحث1مربوط1به1گردشگری1روستایی1و1نقش1آن1در1توسعه1
روستایی1به1معرفی1جذابيت1ها1و1پتانسيل1های1طبيعی1–1تاریخی1گردشگری1در1روستای1افين1از1
توابع1بخش1زهان1شهرستان1زیرکوه1اقدام1شد.1بررسی1جاذبه1های1توریستی1روستای1افين،1حاکی1از1
وجود1تنوع1و1فراوانی1دارد.1وجود1جاذبه1های1طبيعی،1تاریخی،1هنری،1مذهبی،1ورزشی1و1به1خصوص1
افين(،1 )مزارچهارگنبد،1حسينيه1 مذهبی1 و1 کاروانسرا(1 آبی،1 آسياب11 جامع،1 )وجود1مسجد1 باستانی1
طبيعی1)وجود1دو1رودخانه1دائمی1و1باغستان1های1زرشک(،1در1این1محل1حاکی1از1آن1است1که1این1
روستا1از1قابليت1ها1و1توانمندی1های1فراوانی1در1زمينه1جاذبه1توریستی1برخوردار1است.1برای1دستيابی1

به1فرایند1توسعه1روستای1افين1با1تأکيد1بر1کارایی1گردشگری1پيشنهادهای1زیر1ارائه1می1شود:
-1بازنگری1در1طرح1هادی1روستا1و1اجرای1دوباره1آن1با1توجه1به1بافت1کالبدی1و1زیرساختی1

موجود1متناسب1با1محل1قرارگيری1جاذبه1ها1در1روستا؛
-1مرمت1بافت1قدیمی1و1قلعه1افين1با1توجه1به1نقشه1ای1که1در1گذشته1بوده1است1و1بازسازی1
دوباره1خانه1های1سنتی1در1کنار1کوچه1ها1و1سابات1ها1)کوچه1هایی1که1بر1روی1آن1ها1خانه1های1

روستایيان1قرار1گرفته(.1
-1سنگ1فرش1کردن1کوچه1ها1و1احداث1پارکينگ1های1مختلف1در1محل1های1مناسب1و1نزدیک1

به1اماکن1تاریخ1و1طبيعی.
-1راه1اندازی1شبکه1تبليغات1گسترده1برای1معرفی1روستا1به1عنوان1یک1مقصد1توریستی1از1طرق1
مختلف1مانند1چاپ1و1توزیع1گسترده1عکس،1بروشورها،1پوستر،1نقشه،1توزیع1و1نمایش1فيلم1و1

اسالید1از1طرف1دهياری1و1ساکنان1روستا؛
-1استفاده1از1امکانات1مالی،1اداری1و1فنی1نهادهای1مختلف1شهرستان1برای1مرمت،1توسعه1و1

تجهيز1جاذبه1های1تاریخی1–1طبيعی1گردشگری1روستا؛
-1اختصاص1وام1های1قرض1الحسنه1به1مردم1روستا1و1به1ویژه1جوانان1برای1ماندگاری1بيشتر1در1
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روستا1و1احداث1امکانات1رفاهی1و1زیربنایی.1
-1سرمایه1گذاری1و1جذب1سرمایه1های1مختلف1داخلی1و1خارجی1جهت1احداث1کارخانه1فرآوری1
زرشک1این1روستا1که1هم1زمينه1اشتغالزایی1بيشتر1را1فراهم1می1آورد1هم1زمينه1مطرح1شدن1بيشتر1

این1منطقه1را1به1دنبال1خواهد1داشت.1
-1تأسيس1اماکن1رفاهی1و1هتلينگ1با1توجه1به1طرح1سایت1گردشگری1روستای1افين.

-1راه1اندازی1اماکن1تفریحی1و1تفرجگاه1ها1در1حاشيه1رودخانه1ها1و1نيز1در1باغستان1های1زرشک1
افين؛1در1کنار1احداث1واحدهای1پذیرایی1و1متنوع1چون1رستوران،1کافی1شاپ1و1...

مشارکت،1 برای1 متناسب1 آموزش1 با1 روستا1 مردم1 آگاهی1 سطح1 افزایش1 و1 فرهنگ1سازی1 1-
همکاری1و1برخورد1رفتاری1مناسب1با1گردشگران1توأم1با1شکل1گيری1و1فعاليت11نهادهای1مدنی1با1
همکاری1روستائيان1برای1مرمت،1حفظ1و1نگهداری1هر1چه1بيشتر1از1جاذبه1های1گردشگری1روستا؛
-برگزاری1جشنواره1ها1و1یادواره1های1تاریخی1–1مذهبی1به1ویژه1جشنواره1های1زرشک1با1دعوت1
تبدیلی1محصوالت1 از1مسئولين1و1سرمایه1گذاران1داخلی1و1خارجی1جهت1احداث1کارخانه1های1
زرشک1و1جهانی1کردن1زرشک1افين؛1همچنين1احداث1و1راه1اندازی1بازارهای1فصلی1برای1فروش1

و1به1نمایش1گذاشتن1محصوالت1کشاورزی1به1ویژه1زرشک1و1نيز1صنایع1دستی1روستا.
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Survey  of the Impact of the Volatility of the Real Exchange Rate 
and the Flow of Foreign Direct Investment on Exports of Food 

Stuff through Co-integration
Mohsen Eshaghi nasab

Karam Jaafari ParvizKhanlu

Mobina Afzali grouh

Abstract 
Non-oil export is included an important strategy in economic growth and 

development in countries. Exports increased foreign currency revenues and 
lead to economic growth. This study has examined the impact of foreign direct 
investment and exchange rate volatility on food exports during the period of 
1970-2012. To estimate the volatility of exchange rates, the extended self-
regression method under the conditions of heterogeneity of variance was used. 
The estimated model of exchange-rate volatility was EGARCH (1,1). Then, 
the calculated conditional variance was used as the instability of the exchange 
rate. To examine the impact of foreign direct investment and exchange-rate 
volatility on exports of food of Iran during the period of 1970-2012, Juselius 
and Johansen co-integration method was used. The results obtained showed 
that foreign direct investment, degree of economic openness and global gross 
domestic product have a positive impact on exports of food of Iran. The results 
also showed that exchange rate volatility in Iran will lead to the reduction of 
food stuff exports.

key words: Exports, Foreign Direct Investment, Exchange-rate Volatility, 
Degree of Economic Openness, Johansen-Juselius, EGARCH
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Assessment of the Trend of Changes in Labor Productivity in 
Various Economic Sectors in South Khorasan Province

Mohammad Behroozi
Maryam Mokhtari Masinaei

Mohsen Moodi
Abstract
Productivity is a comprehensive and general concept whose increase, as 

a necessity to improve the lives of people and to make communities more 
prosperous as a national goal for all countries in the world, has always been 
considered by experts (authorities) in politics and economics. Measuring 
productivity is an integral part and the starting point of scientific process of 
productivity management. On the other hand, if a country wants to increase 
national productivity and economic growth and development,  it must first try 
to upgrade the level of organizations at hand. In the history of productivity, 
labor productivity was initially paid little attention to and most advancements 
were in the field of productivity which is called capital productivity. Change 
in the approach, considering human resources and cares for it is resulted 
from the change in the approach of traditional human resource management 
toward strategic human resource management so that in the latter approach, 
the identification of the strategic role that human resource (HR) can play in 
increasing productivity in different economic sectors is stressed. The study, in 
the this regard, and in order to assess the trend of labor productivity shifts as 
well as to evaluate the effect of labor productivity on the relationship between 
employment and value added and the stability of labor productivity in the 
different economic sectors in South Khorasan province, has been conducted 
between 2005-12. To analyze the data of this study, different processes were 
implemented using the software, Excel, Eviews and R.

key words: Productivity, Labor, added value, Economic sectors, Efficiency, 
South Khorasan province
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The Impact of Exchange Rate Uncertainty on Taxation Incom in 
selected Developing Countries

Kourosh Azami

Abstract
The purpose of this paper is to investigate the relationship between 

macroeconomic uncertainty and Taxation Incomin selected developing 
countries. Fluctuations in exchange rate as an indicator of macroeconomic. 
Pay attention to that macroeconomic uncertainty can be led uncertain 
environment in the market, government for economic Stability by monetary or 
fiscal policies Cause Creation costs that are incurred as a result of increasing 
government spending and low taxation incom. In this paper, using the Panel 
data pattern In the 1980-2013and using theGeneral Autoregression Conditional 
Heteroskedasticity model (Garch) for measurement the effect of uncertainty 
of the macroeconomic in the taxation incom. The estimation results of the 
model showed that increased uncertainty in macroeconomic  led to decrease 
in the taxation incom in the countries have. 
Key words: Macroeconomic Uncertainty, Taxation Incom, Developing 
Countries,  Conditional Heteroskedasticity.
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The role of Islamic Banking in Economic and Social 
Development of the Community

Mojtaba Rasouli

Abstract
Banking serves as a beating heart of any economy and currently supplies 

blood flow in the veins of the economy in society. Theoretical and empirical 
studies show that monetary and capital markets play an important role in 
the economic and social development of society. Increasing the volume of 
investment, both directly, as one of the factors of production and indirectly 
by increasing productivity of other factors of production, causes an increase 
in production, employment and economic welfare in society.  On the other 
hand, Islamic banking, by improving the business climate and engaging the 
real sector of economy, can pave the way of resistance economy and create a 
ground for the economic epic. Hence, the development of Islamic banking in 
the society is imperative and inevitable. Based on the theoretical principles of 
Islamic banking, elimination of usury in the banking system, on the one hand, 
increases investment, improves production and employment and the welfare 
of society and on the other hand, will lead to the reduction of inflation and 
poverty.

Key words: Islamic banking, the Economic role of Banks, Interest (Usury), 
Investment, (Loan) Facilities
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Overshooting Effect of Exchange Rates on Investments in the 
Housing Sector in Iran

Fatemeh Mohammadi
Seyed Abdolmajid Jalaee
Valiollah Shahbaz Khani

Abstract 
The way monetary shocks affect macroeconomic variables is one of the main 

issues in macroeconomics. In the meantime, after studying the currency analysis 
methods, the role played by currency as an interface between transference of 
these shocks to the economic variables, including investment in housing has 
always been a concern. One of the theories that has always been considered, 
is the mutation theory of monetary exchange rate, introduced by Dornbusch. 
Since Iranian economy has been exposed to expansion and increase of the 
monetary base after the revolution, therefore, the study of relationship between 
frequent monetary expansions and exchange rate fluctuations and their effect 
on investment in housing is the main concern of this study. Accordingly, in 
the first part of the study, the effect of a monetary expansion shock on the 
exchange rate was surveyed through the OLS method and it was observed that 
after a monetary expansion shock, the exchange rate has jumped to a level 
higher than its long-term level, balanced in the long-term and stabilized in a 
level higher than its base level. In the second part, the relationship between 
monetary expansion of exchange rate and investment in housing in Iran was 
studied through vector regression with ARDLs during 1971 to 2011. Results 
showed that GDP and exchange rate has a positive and meaningful effect on 
investment in housing. Also, long-term interest rates, inflation rate, government 
budget deficit and monetary expansion of exchange rate were meaningless. 

Keywords: Monetary expansion of exchange rate, investment in housing, 
ARDL method.
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Rural tourism role in rural development
 ( case study: Afin Village)

Batool Bahodorani, Mophid Shateri
Abstract
An option engaging policy-makers ,planners and rural development investors 

is creating and developing rural tourism due to urban development and urban 
areas’ pollution. This is an important and essential industry in economy and 
culture sector which can play an important role in alleviating spiritual and 
psychological pressures of cities and it can prevent improper immigrations 
from rural areas to urban sites.

The present study while expressing rural tourism principles and its close 
relationship with rural development, with an emphasis on library studies, 
filed data and conceptual analysis, introduces historical- natural potentials of 
Afin village, Zohan district Zirkuh city, South Khorasan. At the end, different 
strategies are presented to functionalize and develop tourism plans in the 
studied village to pave the way for further development.

Key words: tourism, rural tourism, rural development, Afin Village


