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چکيده
نرخ ارز در ایران در طول سالیان متمادی ،با فراز و نشیبهای فراوانی رو بهرو بوده ،به گونهای که ساختار
اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است .لذا بررسی تغییرات این متغیر مهم اقتصادی ،در جهت برنامهریزیهای
اقتصادی حائز اهمیت میباشد .در همین راستا ،مقاله حاضر تأثیر تکانههای نرخ ارز را بر سرمایهگذاری و
اشتغال ،در قالب یک مدل سیستمی چند منطقهای قابل محاسبه ،با استفاده از نرمافزار  GTAP.8و دادههای
ساالنه  2002مورد مطالعه قرار میدهد .برای بررسی تأثیر این تغییرات ،دو سناریوی افزایش  00درصدی نرخ
ارز و کاهش  00درصدی آن در نظر گرفته شده است .نتایج ،همجهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید
میکند .افزایش نرخ ارز ،در بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن ،همراه با کاهش تولید ،اشتغال را نیز کاهش
و در بخشهای خدمات ،نفت و گاز ،همراه با افزایش تولید ،اشتغال را نیز افزایش داده است .کاهش نرخ ارز،
تولید و بهدنبال آن ،اشتغال را در بخشهای خدمات ،نفت و گاز ،کاهش و در بخشهای کشاورزی ،صنعت و
معدن ،این دو متغیر را افزایش می دهد .سرمایهگذاری کل در همه مناطق مورد بررسی ،با تغییرات نرخ ارز
همجهت میباشد .بنابراین با توجه به هدف مطالعه ،تکانههای مثبت نرخ ارز میتواند بهطور کلی اشتغال را
افزایش دهد .این مسأله از آنجا دارای اهمیت است که سهم اشتغال در بخشهای خدمات ،نفت و گاز نسبت
به بخش کشاورزی ،صنعت و معدن بیشتر و همچنین تکانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات،
موجب افزایش سرمایهگذاری میشود.
واژگان کليدي :نرخ ارز ،سرمایهگذاری ،اشتغال ،مدل تعادل عمومی چند منطقهای
طبقهبندي C68 ،E24 ،E20 ،E23 : JEL

 .0این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد.
 .2استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .3استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
 .4کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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 .5مقدمه
نرخ ارز از متغیرهای کلیدی در هر نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده
درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صادرات نفت تشکیل میشود ،اهمیت نرخ ارز به مراتب
بیشتر است .نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی مهم و در برگیرنده اثرات ناشی از تحوالت و روابط
خارج از اقتصاد بر متغیرهای اقتصادی داخلی میباشد و تأثیر آن بر این متغیرها دارای اهمیت ویژهای
است (غفاری و همکاران.)42 :0330 ،
تکانه نرخ ارز ،تقاضای کل اقتصاد را از طریق واردات ،صادرات و تقاضای پول و همچنین عرضه
کل اقتصاد را از طریق هزینههای کاالهای واسطهای وارداتی تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین تغییرات
این متغیر به راحتی ،بر ساختار اقتصادی کشورها اثر میگذارد .مباحث نظری جدید و به دنبال آن
بررسیهای تجربی انجام گرفته ،حاکی از آن است که تکانههای نرخ ارز ،اثرات متفاوتی بر متغیرهای
کالن اقتصادی در اقتصادهای مختلف بر جای خواهد گذاشت؛ به گونهای که چگونگی و اندازه این
تأثیر بر متغیرها متفاوت و بستگی به شرایط اولیه هر اقتصاد دارد .چنانچه بسیاری از کشورها برای
جلوگیری از تکانه نرخ ارز ،ارزش پول خود را در مقابل ارزهای که از بیشترین اهمیت برخوردارند،
تثبیت مینمایند ،با این حال ،مشاهده میشود که برخی از کشورهای دیگر با امتناع از تثبیت نرخ
ارز و قبول سیستم نرخ ارز شناور ،تکانههای نرخ ارز را میپذیرند (سامتی و همکاران.)33 :0333 ،
مشاهدات بیان گر به وجود آمدن مشکالتی نظیر اثرات منفی بر رشد اقتصادی به تبع حاکمیت
سیستم نرخ ارز شناور و تکانههای ناشی از آن ،برای برخی از کشورها بوده ،در حالیکه در بسیاری از
کشورهایی که بیشتر آنها کشورهای توسعه یافته هستند ،این گونه نبوده است و اثرات منفی مشاهده
نمیشوند .اصوأل نرخ ارز ،تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و خارجی
میباشد و بهبود این نرخ موجب بهبود وضعیت اقتصاد کشور در صحنه داخلی و رقابت بین المللی
خواهد شد؛ به طوریکه تغییرات آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب واکنش در دیگر
متغیرهای اقتصادی از جمله اشتغال و سرمایهگذاری میشود (ختایی و موسوینیک :0332 ،ص .)2
از جمله مدلهایی که میتواند تأثیر تکانههای نرخ ارز را مورد بررسی قرار دهد ،مدل تعادل
عمومی میباشد .با یکپارچگی اقتصادجهانی ،تقاضا برای تحلیلهای کمی حاصل از انواع شوکها در
سطح جهانی ،روز به روز بیشتر میشود .مدلهای تعادل عمومی به طور گستردهای از اواخر دهه
 ،0320به عنوان مدلهای تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفته است .مدلهای مذکور که بسیار
انعطاف پذیرند ،با در نظر گرفتن قانون والراس در بازارها ،توانایی زیادی برای دربرگرفتن مباحث
مختلف اقتصادی دارند .استفاده از مدلهای مذکور در دامنه وسیعی از مباحث سیاستی مانند انتخاب

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال شانزدهم ـ شماره دوم ـ تابستان 5931

101

راهبردهای توسعه ،توزیع درآمد ،سیاستهای تجاری ،شوکهای خارجی و رشد بلندمدت در
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دیده میشود.
تکانههای نرخ ارز در یک کشور ،نشاندهنده عملکرد اقتصاد آن کشور میباشد .که برای بررسی
اثرات تکانههای این متغیر در یک اقتصاد الزم است که اثر تغییرات آن ،بر متغیرهای کالن ارزیابی
گردد .چنانچه نرخ ارز در ایران نیز در چند سال اخیر دستخوش تکانههای فراوانی شده است که تأثیر
این تکانهها بر متغیرهای مختلف در اقتصاد غیر قابل انکار است .به همین دلیل ،عالوه بر اهمیتی که
نرخ ارز روز به روز در میان متغیرهای کالن اقتصاد پیدا میکند ،اهمیت خاصی نیز در دوره کنونی
در اقتصاد ایران دارد .از اینرو ،داشتن دانش الزم در مورد چگونگی اثرات این تکانهها در دوره کنونی
میتواند در تصمیمگیریها و پیشگیریها بسیار مؤثر واقع شود.
بر این اساس ،سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانههای نرخ ارز بر سرمایهگذاری و اشتغال در
ایران در قالب مدلهای تعادل عمومی تأثیر میگذارند؟ برای پاسخ به این سؤال ،چارچوب مقاله
بهصورتی است که پس از مقدمه ،در بخش دوم مقاله ،به ادبیات موضوع ،بخش سوم مبانی نظری ،در
بخش چهارم مدل ،در بخش پنجم برآورد مدل و در بخش ششم ،نتیجهگیری ارائه میشود.
 .2ادبيات موضوع
نرخ ارز از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی ،حجم
زیادی از مطالعات تجربی در اقتصاد بینالملل را به خود اختصاص داده است .تنوع و امکان بسط
مباحث نرخ ارز و بررسی ارتباط آن با متغیرهایی نظیر رشد ،سرمایهگذاری ،تجارت خارجی و اشتغال،
سبب گردیده تا کاوش های نظری و تجربی بسیاری در این زمینه صورت گیرد .در این قسمت،
خالصهای از مطالعات انجام گرفته در زمینه نرخ ارز و مدل تعادل عمومی در قالب مطالعات خارجی
و داخلی در جداول شماره ( )0و ( )2آورده شده است.
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جدول  .5مطالعات خارجی انجام گرفته
سال

یافته پژوهش

اوپال0

2003

حتی در یک مدل سیستمی ساده ،ممکن است که ارتباط بین تجارت و نرخ ارز منفی یا
مثبت باشد و این بسته به منبع اساسی افزایش در تکانههای نرخ ارز است.

پژوهشگر

سی کریسیاک
و کریسیاک2

2003

نتایج نشان می دهد که برای یک شرکت به طور متوسط یک افزایش انحراف معیار در
تکانههای نرخ ارز واقعی ،رشد اشتغال را در محدوده  0/42-2/0کاهش میدهد.

2003

نتایج نشان میدهد که عدم اطمینان نرخ ارز موجب کاهش سرمایهگذاری میشود.

2002

نتایج نشان می دهد که کانال نفوذ نرخ ارز حقیقی از طریق اثرات آن بر تقاضای کل و سطح
تولید ،نرخ رشد خروجی میباشد .عالوه بر این ،فرضیه مهم تأثیر نرخ ارز حقیقی بر بیکاری
را نمیتوان رد کرد.

2002

نتایج اقتصادسنجی حاکی از آن بوده که تأثیر تکانههای نرخ ارز بر روی اشتغال کل ممکن
است با تأثیرش بر بخشهای مختلف متفاوت باشد.

2003

نتایج حاکی از آن بوده که تأثیر نرخ واقعی ارز بر اشتغال مبهم است.

2003

شبیهسازی عددی در این مقاله نشان داده که افزایش مصرف عمومی پس از رونق ،ناشی از
افزایش نرخ ارز واقعی بوده است.

2000

تأثیر تکانه های نرخ ارز بر اشتغال به میزان وابستگی تولید به واردات و صادرات بستگی
دارد.

مک دوگال و
همکاران3

2002

طبق نتایج این مقاله افزایش اولیه در نرخ ارز موجب افزایش صادرات و موجب تغییر در
تراز تجاری خواهد شد.

دمیر00

2003

نتایج این تحقیق نشان میدهد که تکانههای نرخ ارز اثری معنیدار و منفی بر رشد شرکتها
داشته است.

سرکو و

آزید و
همکاران3

فرنکل و

روس4

اچ.یو.آ3

فاریا و

لدسما2

هیلدگان2

ناسی و

پازولو3

)1. Sercu and Uppal (2003
)2. C.krysiak and Krysiak (2003
)3. Azid et.al (2005
)4. Frenkel and Ros (2006
)5. HUA (2007
)6. Faria and ledesma (2008
)7. Stokke (2008
)8. Nucci and Pozzolo (2010
)9. Mc Dougall (2012
)10. Demir (2013
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جدول  .2مطالعات داخلی انجام گرفته
پژوهشگر

سال

نوفرستی

0334

در این مطالعه ،شبیهسازی الگو تأیید می کند که افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات و
تولید ناخالص داخلی شده و این سیاست ،شرایط تورمی رکودی را بر جامعه حاکم کرده
است.

یافته پژوهش

کازرونی و
دولتی

0332

نتایج بیانگر اثر منفی نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایهگذاری خصوصی در کوتاه مدت
و بلند مدت میباشد.

اوالدی و
همکاران

0332

نتایج ،تأثیر منفی و معنادار عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی را
نشان داده است.

ختایی و
موسوی نیک

0332

در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی ،اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصاد منفی بوده و در
سطوح باال ،این اثر حتی میتواند مثبت باشد.

ابراهیمی

0333

نتایج ای ن مقاله حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین قیمت نفت ،نرخ ارز و تولید در ایران و
کشورهای منتخب میباشد .که رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه
بلندمدت بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.

توکلی و سیاح

0333

طبق نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر چندانی بر تولید واقعی کشور و
سرمایهگذاری خصوصی ندارد.

سامتی و
همکاران

0333

طبق نتایج این مقاله ،فرضیه متقارن بودن اثرات شوکهای نرخ ارز روی سطح تولید پذیرفته
میشود .در حالیکه این فرضیه برای سطح قیمتها پذیرفته نخواهد شد.

عباسیان و
همکاران

0330

با استفاده از چهار مدل رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری خصوصی ،سرمایهگذاری خارجی و
صادرات ،تأثیر منفی و معنیدار عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی بهدست آمده
است.

محمودگردی و
همکاران

0330

در این مطالعه ،نرخ واقعی ارز و نااطمینانی آن ،در بلندمدت و کوتاهمدت ،تأثیر منفی بر
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی داشته است.

هادیان و
جعفری

0330

نتایج نشان داده است که افزایش نرخ ارز حقیقی براساس دو کانال حقیقی حجم صادرات و
به کارگیری نیروی کار در تولید ،به افزایش اشتغال در این بخش منتهی شده است.

فوالدی

0330

تغییرات اجزای تشکیلدهنده تولید ناخالص داخلی نیز با تغییرات نرخ ارز همجهت است.
همچنین افزایش نرخ ارز موجب افزایش سطح قیمتها نیز میشود .عالوه براین ،افزایش
مخارج دولت و مخارج مصرفی با توجه به افزایش نرخ ارز نشان میدهد که مخارج مصرفی
اقتصاد ،چندان به میزان واردات وابسته نیست.

دانش جعفری
وهمکاران

0332

طبق نتایج این مقاله در کوتاه مدت و بلندمدت ،تکانه نرخ ارز و حجم پول با اشتغال رابطه
معکوس دارند.

غفاری و
همکاران

0332

طبق نتایج این مقاله شوک ارزی مثبت ،تولید واقعی اقتصاد را در چهار بخش اصلی اقتصاد
مختل میکند و منجر به کاهش میزان تولید در این چهار بخش اصلی میشود.
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 .9مبانی نظري
در اقتصاد ،ارتباطات کالن نشان میدهد که تغییر در یک بخش میتواند بر حوزه وسیعی از اقتصاد
تأثیرگذار باشد .زیرا یک متغیر با متغیرهای زیادی در ارتباط است و همه بخشها بهصورت زنجیرهای،
همزمان و مستقیم یا غیر مستقیم با هم رابطه دارند .از اینرو ،در مدلتعادل عمومی پروژه تحلیل
تجارت جهانی ،به منظور ساده کردن تحلیل و در عین حال در نظر گرفتن کل سیستم و متغیرهای
اقتصادی ،تعادل عمومی به دو بخش تعادل داخلی و خارجی تجزیه شده است .در مدل مذکور تعادل
داخلی ( )FEو تعادل خارجی ( )BPاز طریق ارتباط بین مصرف واقعی کل ( ،)cو بازدهی نسبی
عوامل ( ،)wمورد بحث قرار میگیرد .بازدهی نسبی عوامل ( ،)pfactorشاخص قیمت نسبی عوامل
اولیه در منطقه مورد مطالعه میباشد ) .)Mc Dougall et.al, 2012:5-6این تابع قیمت نسبی
بهعنوان نرخ ارز حقیقی در مدل لحاظ میشود .منحنیهای  BPو  ،FEتعادل عمومی را در سطح
کالن بهوجود میآورند .در نقطه تالقی منحنیهای  FEو BPترکیب ( ،)w,cتعادل عمومی را ایجاد
میکند .مفهوم نرخ ارز حقیقی را میتوان با استفاده از سه تعریف زیر مورد بررسی قرار داد.
 -0قیمت کاالهای غیر قابل تجارت نسبت به قابل تجارت
 -2قیمت صادرات نسبت به واردات
 -3قیمت عوامل داخلی نسبت به عوامل خارجی
در این مطالعه ،تعریف سوم ،برای در نظر گرفتن نرخ ارز حقیقی مورد تأیید قرار گرفته است و
تغییر در نرخ ارز حقیقی ،از طریق تغییر در قیمت عوامل صورت میگیرد .بهعنوان مثال ،کاهش تعرفه
کاالهای کشاورزی موجب کاهش قیمت کاالهای کشاورزی وارداتی میشود .بنابراین ،مصرف کنندگان
داخلی کاالهای داخلی را با کاالهای خارجی جایگزین میکنند .در نتیجه ،عدم تعادل داخلی در
اقتصاد بهوجود میآید .از طرفی ،افزایش تقاضا برای واردات ،منجر به کسری تراز تجاری و در نتیجه
عدم تعادل خارجی در اقتصاد خواهد شد .کاهش تقاضا برای محصوالت کشاورزی ،محدود شدن این
بخش ،در داخل کشور را بهدنبال دارد .بنابراین ،تولید پایین باعث کاهش تقاضا برای عوامل تولید در
این بخش میشود ،که به کارگیری عوامل تولید کمتر ،کاهش در بازدهی عوامل داخلی نسبت به
بازدهی عوامل خارجی و در نتیجه ،کاهش نرخ ارز حقیقی را در پی خواهد داشت.
از طرف دیگر ،بهدلیل وجود شرط اشتغال کامل در این مدلها ،کاهش در تقاضای نیروی کار
توسط یک بخش باید توسط بخش های دیگر جبران شود .که در مثال مذکور ،این کاهش با افزایش
تقاضا در بخش خدمات جبران میشود .در نتیجه ،تعادل داخلی مجدداً برقرار خواهد شد .کاهش نرخ
ارز حقیقی موجب افزایش صادرات میشود .این کاهش همچنین باعث کاهش قیمت کاالهای صادراتی
نسبت به کاالهای وارداتی ،و در نتیجه ،کاهش تقاضای واردات میشود .بنابراین ،کسری تجاری با
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کاهش واردات و افزایش صادراتی که بهدنبال کاهش نرخ ارز حقیقی بهوجود میآید ،جبران میشود
و تعادل خارجی نیز مجددا برقرار خواهد شد .لذا در تعادل عمومی ،w ،نرخ ارزی است که با
تأثیرگذاری بر متغیرهای اقتصادی ،بین تجارت خالص و جریان سرمایه تعادل ایجاد میکند و موجب
برقراری تعادل عمومی خواهد شد.0
 .9-5معرفی مدل تعادل عمومی چند منطقهاي GTAP

یکی از انواع مدلهای تعادل عمومی ،مدل چند منطقهای “پروژه تحلیل تجارت جهانی” 2میباشد ،که در
این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است 3.مدل مذکور به دلیل جهان شمول بودن ،ابزار مناسبی برای
انجام تحلیلهای کمی اثرات حاصل از تکانههای ارزی میباشد .عالوه براین ،یکی از مهمترین دالیلی که
استفاده از انواع مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه را ضروری مینماید ،قابل اتکا بودن نتایج حاصل از
آن میباشد .مدل “پروژه تحلیل تجارت جهانی” توسط تعداد زیادی از پژوهشگران و محققان در سراسر
دنیا به کار گرفته شده و صحت نتایج آن مورد آزمون قرار گرفته است (.)Hertel et.al, 1997: 3
همچنین همراه با مدل مذکور ،دادههای سازگار با چارچوب یک مدل تعادل عمومی استاندارد
ارائه شده و هرچند سال یکبار به روز میگردد که خود یکی دیگر از مزیتهای استفاده از مدل مذکور
میباشد .امکان تفکیک نمودن و کلیسازی مناطق و بخشهای مختلف جهت انجام شبیه سازیهای
مختلف ،سومین مزیت استفاده از دادههای مدل نامبرده است .عالوه براین ،مدل مذکور از درجه
انعطافپذیری باالیی جهت بسط و تعدیالت الزم برخوردار میباشد؛ بهطوریکه امکان تغییر و
تعدیالتی از قبیل اثرات آزادسازی ،تغییر در مالیاتها ،و سایر موارد در این مدل وجود دارد .مدل
“پروژه تحلیل تجارت جهانی” یک مدل ایستا میباشد و هرگونه اثرات پویای تغییرات تکنولوژیکی،
رشد جمعیت و موجودی سرمایه را شامل نمیشود .فعالیتهای رفتاری و مبادالت بین بخش و بین
منطقه ای آن متشکل از دو جزء معادالت اصلی مشتمل بر روابط حسابداری و معادالت رفتاری
میباشد .روابط حسابداری ،دربردارنده دادههای موجود در جداول ماتریس حسابداری 4اجتماعی و
داده -ستانده بوده و معادالت رفتاری نشانگر رفتار عوامل اقتصادی در مدل میباشد که مربوط به
تولید ،مصرف ،پس انداز و سرمایهگذاری منطقهای و مدل ریاضی آن ،مشتمل بر مجموعهای از

 .0برای مطالعه بیشتر ،به مقاله ) )Mc Dougall et.al, 2012مراجعه شود.
)2. Global Trade Analysis Project (GTAP

 3برای مطالعه بیشتر در زمینه مقایسه مدلهای یک منطقه ای و چند منطقه ای ،به مقاله & (Shoven
 )Whalley:1984و ) ( Hertel et.al :1997رجوع شود.
4. Social Accounting Matrix
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معادالت غیر خطی میباشد که از تئوری حداکثرسازی اقتصاد خرد توسط روش دوگان همراه با روابط
حسابداری استخراج شده و هر منطقه ،متشکل از چهار عامل اقتصادی ازجمله خانوار نماینده منطقه،0
خانوار خصوصی ،2دولت و بنگاهها بوده و خانوار منطقهای ،صاحب عوامل اولیه مورد استفاده در تولید
بنگاهها است .درآمد خانوار منطقهای حاصل جمع ارزش فروش عوامل تولید و انواع مالیاتها و تعرفهها
میباشد که تخصیص این درآمدها به پسانداز ،خانوار خصوصی و دولت براساس یک تابع کاب-
داگالس صورت میگیرد.
دولت و خانوار خصوصی با دریافت درآمد از خانوار منطقهای ،کاالها و خدمات مصرفی مورد نیاز
خود را از بازارهای داخلی و خارجی خریداری میکنند .تقاضای مصرفی خانوار خصوصی براساس فرم
تابعی “تفاضل کشش ثابت” 3مورد ارزیابی قرار میگیرد که ابتدا توسط هینوک ارائه شده است.
بنابراین ،تقاضای خانوار خصوصی دارای شکل غیر -هموتتیک 4خواهد بود که همراه با تغییرات درآمد،
سهم هزینه کاالهای مختلف در بودجه خانوار ثابت نخواهد بود .توابع تقاضای مصرفی دولت با استفاده
از یک تابع مطلوبیت کاب -داگالس استخراج میگردد که سهم هزینه کاالهای مختلف ثابت میباشد.
بنگاهها کاالهای واسط و نهاده های اولیه از جمله نیروی کار ،سرمایه ،زمین و منابع طبیعی را برای
تولید کاالها و خدمات بهکار می برند و با ترکیب این عوامل ،تولید انواع کاالها و خدمات را انجام
میدهند .پنج عامل تولید ازجمله زمین ،نیروی کار ماهر ،نیروی کار غیرماهر ،سرمایه و منابع طبیعی
وجود دارد .کلیه عوامل بجز زمین و منابع طبیعی دارای تحرک کامل بین بخشهای مختلف میباشند،
اما هیچکدام از عوامل تولید ،قابل تجارت نیستند .به بیان دیگر ،از تحرک بین المللی برخوردار نیستند.
فروش کاالها در داخل و خارج از هر منطقه صورت میگیرد .براساس بستار استاندارد 3مدل “پروژه
تحلیل تجارت جهانی” ،تولید تمام بخش ها ،زمین ،نیروی کار ،سرمایه و منابع طبیعی و تمام قیمتها
در چارچوب مدل تعیین میشوند یا به عبارت دیگر ،درونزا هستند .شمارشگر در مدل “پروژه تحلیل
تجارت جهانی” ،شاخص قیمت جهانی عوامل تولید میباشد که طبق معمول برونزا بوده و متوسط
وزنی از قیمت عوامل تولید در کل مناطق است .الزم به ذکر میباشد که براساس نوع تحقیق ،میتوان
بستارهای کالن متفاوتی را فرض نمود .در نهایت ،حل مدل که به شکل درصد تغییرات است ،با
استفاده از بسته نرمافزاری 2انجام میشود (.))Harrison and Pearson, 1994: 1-42

1. Representative Regional Household
2. Private Household
3. Difference constant elasticity
4. Nonhomothetic
5. Standard Closure
)6. General Equilibrium Modeling Package (GEMPACK
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 .9-2کلیسازي دادههاي GTAP

دادهها در  GTAPبه صورت  3عامل تولید 32 ،بخش و  003منطقه میباشد 3 .عامل تولید شامل
نیروی کار ماهر و غیر ماهر ،سرمایه ،زمین و منابع طبیعی میباشد .در این مطالعه 4 ،عامل تولید که
شامل نیروی کار ،سرمایه ،زمین و منابع طبیعی میباشد ،در نظر گرفته شده است .در این تحقیق،
اطالعات در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی میباشد که از دادههای  GTAP.7استفاده کرده و در
جدول زیر ،جزئیات بخشها ،مناطق و عوامل تولید در مقاله حاضر بیان شده است.
جدول  .9جزئيات مدل
مجموعه

زیرمجموعه

بخشها
مناطق

کشاورزی ،صنعت و معدن ،خدمات ،نفت و گاز
ایران ،کشورهای عضو شانگهای ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،کشورهایی که بیشترین
سهم تجارت را با ایران دارند ،بقیه دنیا

عوامل تولید

نیروی کار ،سرمایه ،زمین ،منابع طبیعی

 .4مدل
در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای اجرا و اعمال هر سناریو ،نیاز میباشد که تغییری در بستار
استاندارد مدل ایجاد شود .به بیان دیگر ،باید ترکیب متغیرهای درونزا و برونزای مدل تغییر نماید.
همچنین باید شمار توابع برابر با تعداد مجهوالت باشد تا این سیستم قابل حل باشد ( Hertel and
.)Tsigas, 1997: 14
بنابراین طبقهبندی متغیرها در بستار هر مدل به مساله اقتصادی مورد نظر بستگی دارد ،بهگونهای
که در راستای هدف و سیاست مورد نظر باشد .همچنین ،این طبقهبندی باید از منطق اقتصادی نیز
برخوردار باشد .گرچه کاربران در انتخاب بستار اختیار عمل دارند ولی الزم به ذکر است که بستار
استاندارد در پروژه تحلیل تجارت جهانی نئوکالسیکی میباشد ،بهطوریکه همه بازارها در تعادل،
فعالیت همه بنگاهها تحت فرض سود صفر و خانوار منطقهای بر روی خط بودجه قرار دارد0.
اولین تابع جدیدی که در بستار منظور میگردد و اثر تعادل داخلی بر تغییرات محصول را نشان
میدهد ،تابع عوامل اولیه میباشد.
)qo(i , r) = qocom (i) + qoreg (r) + qoall (i , r
)(0
 .0برای مطالعه بیشتر در زمینه مقایسه مدل های یک منطقه ای و چند منطقه )(Shoven & Whalley:1984
و ) ( Hertel et.al :1997رجوع شود
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در تابع ( ،qo (i ,r) ،)0درصد تغییر در مقدار محصول مربوط به کاالی اولیه  iدر منطقه  rمیباشد
و توسط سه عامل اولیه که بهطور نرمال در  GTAPاستاندارد برونزا هستند ،تعیین میشود .اضافه
کردن این تابع جدید و شیفت دهندههای اولیه ،جداسازی تعادل داخلی و خارجی را آسانتر میسازد.
این سه عامل اولیه ( ،qocom)rدرصد تغییر در مقدار محصول مربوط به عامل اولیه ،qoreg(r) ،i
درصد تغییر در مقدار عامل اولیه در منطقه  rو  ،qoallدرصد تغییر در مقدار عامل اولیه  iدر منطقهی
 rمیباشد.
دومین تابع جدید ،یک متغیر بستاری دیگر معرفی میکند ،که این متغیر ،مصرف سرانه واقعی
کل) ، (ucبهعنوان مجموع مخارج دولت و بخش خصوصی میباشد .الزم به ذکر است که ،برای تفکیک
نمودن منحنیهای  FEو  ،BPاز متغیر  ucاستفاده شده است .اضافه کردن یک تابع برای تعریف
کردن این متغیر ،بیانگر درونزا بودن آن در بستار استاندارد  GTAPمیباشد.
)AGGEXPAND (r) . uc(r) = PRIVEXP (r) . up(r) + GOVEXP (r) . ug(r
)(2
در تابع ( ،uc(r) ،)2مطلوبیت سرانه مصرف دولت و بخش خصوصی در منطقه  rمیباشد .این
متغیر درونزا به ) up(rو ) ug(rکه بهترتیب ،مطلوبیت سرانه مصرف بخش خصوصی و دولت میباشند،
تجزیه شده است.
دو متغیر باقیمانده که در بستار ،تأثیرگذار هستند dpsave ،و) pfactor(rمیباشدdpsave .
نشاندهنده نرخ رشد بخشی از درآمد است که براساس تابع پسانداز ،بر توزیع پسانداز در منطقه r
تأثیر میگذارد .همچنین تغییر در  dpsaveبر تراز سرمایهگذاری -پسانداز اثر میگذارد.
)Psave (r) + qsave (r) – y (r) = uelas (r) + dpsave (r
)(3
در تابع ( ،psave ،)3درصد تغیر قیمت پسانداز در منطقه  ،qsave(r) ،rدرصد تغییر تقاضای
منطقهای برای پساندازهای خالص ،y(r) ،درصد تغییر درآمد خانوار منطقهای در منطقه uels ،r
کشش هزینه نسبت به تغییرات مطلوبیت ،dpsave(r) ،پارامتر توزیع پسانداز میباشد.
شوک مورد نظر توسط متغیر  ،pfactorکه متوسط وزنی از قیمت نسبی عوامل تولید میباشد،
اعمال میشود .این متغیر که شاخص مناسبی برای نشان دادن نرخ ارز حقیقی بوده ،با لحاظ
معادلههای ( )3( ،)4و ( )2در بستار استاندارد ،در نظر گرفته شده است.
)(4

)(VOM i, r  pmi , r 



i ENDCOM

VENDWWLD  pfactor(r ) 

تابع ( ،)4درصد تغییرات در شاخص قیمت عوامل اولیه در هر منطقه را محاسبه میکند .در این
تابع pfactor(r) ،شاخص قیمت بازاری عوامل اولیه در منطقه ( rمتوسط وزنی از دریافتی انواع عوامل
تولید) VENDWWLD(r) ،ارزش عوامل اولیه در کل دنیا VOM(i , r) ،ارزش محصول  ،iبه
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قیمت بازاری در منطقه  ،pm(i , r) ،rقیمت بازاری کاالی  iدر منطقهی  rمیباشد .رابطه ( ،)3نرخ
بازدهی واقعی عامل اولیه  ،iدر منطقهی  ،rرا مشخص میکند.

)pfactorrea l i , s   pmi , s   ppriv (s

)(3

درتابع ( ،pfactorreal)i , r) ،)3تفاضل نرخ بازدهی عامل اولیه  iاز نرخ رشد ( CPIشاخص
قیمت مصرف کننده) ،pm(i ,s) ،قیمت بازاری عامل  ،iدر منطقه  ،ppriv(s) ،sشاخص قیمت برای
مخارج مصرفی بخش خصوصی میباشد.
تابع ( ،)2درصد تغییرات در شاخص قیمت جهانی عوامل اولیه را محاسبه میکند.
()2

)) (VENDWREG (r )  pfactor (r



VENDWWLD  pfactwld 

r REG

در تابع ( ،pfacwld ،)2درصد تغییر در شاخص قیمت جهانی عوامل اولیه میباشد.
 VENDWWLDاز طریق تابع ( ) 2بهدست میآید.

VENDWWLD 

) VENDWREG (r
)(2

i END COMM
در تابع ( ،VENDWREG(r) ،)2ارزش عوامل اولیه به قیمت بازار در هر منطقه ،بهصورت درونزا ،از

طریق تابع ( ،)3بهدست میآید.
)(3

VENDWREG 

) VOM (i , r

i ENDW COMM
در بستار استاندارد مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی qoreg ،و  ،dpsaveبرونزا هستند ،در

حالیکه  pfactorو ) uc(rبهطور درونزا تعریف شدهاند .از طرفی ،منحنی  FEو BPاز طریق رابطه
بین مصرف و نرخ ارز حقیقی ،تجزیه و تحلیل میشود .از اینرو ،برونزا بودن مصرف و نرخ ارز حقیقی
در مدل ،ضروری میباشد .برای اعمال این تعدیالت نیز نیاز به تغییر بستار مدل میباشد؛ بهطوریکه
پارامترهای انتقالی درونزا باشند .بنابراین با استفاده از توابع جایگزینی uc ،را برونزا و  dpsaveرا
درونزا قرار میدهند ،بهطوریکه این توابع مدل را قادر میسازد تا در پسانداز کل تغییر ایجاد نماید،
همچنین pfactor ،را برونزا و  qoregرا درونزا قرار میدهد ،بهصورتیکه تغییر در سطح عوامل اولیه
را امکانپذیر سازد0.
نیروی کار از جمله عوامل اولیهای است که قیمت آن بهدنبال تغییرات برونزای  ،pfactorدر این
مطالعه تغییر کرده است .در مدل تعادل عمومی تقاضا و عرضه نیروی کار ،بهترتیب توسط بنگاه و

 .0برای مطالعه بیشتر به مقاله ) )Mc Dougall et.al, 2012مراجعه شود.
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خانوار منطقهای صورت میگیرد .بنابراین ،طبق معادلههای ( )3و ( ،)00میزان تقاضا و عرضه این
عامل و بهطور کلی اشتغال تحت تأثیر قرار میگیرد.
 pfe (i , j , r ) 
qfe (i , j , r )   afe (i , j , r )  qva ( j , r )  ESUBVA ( j ) *   afe (i , j , r ) 
 pva ( j , r ) 

()3

در معادله ( qfe (i , j , r ) ،)3تقاضا برای عامل  iدر بخش  jو منطقه af e(i , j , r ) ،r
پیشرفت فنی مربوط به عامل  iدر بخش  jو منطقه  qva ( j , r ) ،rارزش افزوده بنگاه در بخش j
در منطقه  pva( j , r ) ،rقیمت ارزش افزوده در بخش  jدر منطقه  pf e(i , j , r ) ،rقیمت
عامل تولید  iدر بخش  jو منطقه  rمیباشد.
()00
) ps (i , r )  to (i , r )  pm ( i , r
در معادله ( ps (i , r ) ،)00قیمت عرضه عامل اولیه تولید  iدر منطقه  to (i , r ) ،rمالیات بر
عرضه عامل اولیه و )  pm ( i , rقیمت بازاری عوامل میباشد .با تغییر درآمد خانوار منطقهای که
یکی از راههای کسب آن ،فروش عوامل اولیه تولید میباشد ،پسانداز نیز تغییر خواهد کرد .از طرفی،
در مدل  GTAPطبق قانون والراس ،پسانداز و سرمایهگذاری برابر میباشند ،بنابراین بهدنبال تغییر
درآمد خانوار منطقهای ،سرمایهگذاری نیز تغییر خواهد کرد .معادلههای ( )00و ( ،)02بهترتیب
چگونگی تغییر درآمد خانوار منطقهای بهدنبال تغییر قیمت عوامل اولیه تولید و تخصیص این درآمد
بین مخارج مصرف خصوصی ،دولت و پسانداز را بیان میکند.

()00

∗ )𝑟(𝑌𝐹 = ])𝑟 ∑𝐸𝑁𝐷𝑊𝑀𝐸𝑁𝑇 𝑉𝑂𝑀(𝑖, 𝑟) ∗ [𝑝𝑚(𝑖, 𝑟) + 𝑞𝑜(𝑖,

])𝑟(𝑏𝑘 𝑓𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒(𝑟)𝑉𝐷𝐸𝑃(𝑟) ∗ [𝑝𝑐𝑔𝑑𝑠 +
) FY(rدرآمد خالص حاصل از فروش عوامل تولید در منطقه  fincome(r) ،rنرخ رشد FY

میباشد 𝑣𝑜𝑚(𝑖, 𝑟) .ارزش فروش عوامل تولید به قیمت بازار 𝑞𝑜(𝑖, 𝑟) ،مقدار عرضه عامل  iدر
منطقه  VDEP(r) ،rارزش استهالک سرمایهها در منطقه  rاست kb(r) .نرخ رشد موجودی اول دوره
سرمایه در منطقه  rو ) pcgds(rقیمت کاالهای سرمایهای میباشد.
درآمد خانوار منطقهای براساس یک تابع کاب -داگالس ،بین خانوار خصوصی ،دولت و پس انداز
توزیع میگردد .بنابراین سیستم تقاضای خانوار منطقهای طبق رابطه ( )02بیان میشود.
(dpav(r)= XSHRPRIV(r) * dppriv(r)+ XSHRGOV(r) * dpgov(r)+ XSHRSAVE(r) * dpsave(r) )02
) dpav(rمتوسط انتقال پارامتر توزیع در منطقه  XSHRPRIV(r) ،rسهم هزینه خانوار خصوصی
از کل هزینهها (یا کل درآمد خانوار منطقهای) XSHRGOV(r) ،سهم هزینه دولت،
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) XSHRSAVE(rسهم پس انداز dppriv(r) ،پارامتر توزیع مصرف خانوار خصوصیdpgov(r) ،

پارامتر توزیع مصرف دولت و ) dpsave(rپارامتر توزیع پس انداز در منطقه  rتعریف شده اند.
 .1شبيهسازي سناريوها
افزایش نرخ ارز ،موجب افزایش سطح قیمت کاالهای وارداتی در بازار داخل کشور میشود .ازاینرو
انتظار میرود ک ه تقاضا برای این دسته از کاالها کاهش و تقاضا برای کاالهای ساخت داخل افزایش
یابد .عالوه بر این ،با افزایش نرخ ارز ،قیمت نسبی کاالهای صادراتی کشور در بازارهای خارج کاهش
مییابد و در نتیجه ،انتظار میرود تقاضا برای این کاالها افزایش یابد .در نتیجه ممکن است تولیدات
داخلی به سمت بازارهای خارجی سوق یابد و سهم کمتری در بازار داخل فروخته شود.
بنابراین ،بهطور کلی انتظار میرود که میزان واردات ،کاهش ،میزان صادرات ،افزایش ،سطح قیمت
داخلی افزایش و تولیدات داخلی نیز افزایش یابد .و در نتیجه ،اشتغال و سرمایهگذاری افزایش یابد.
عالوه بر این ،با افزایش نرخ ارز ،قیمت کاالهای واسطهای وارداتی نیز افزایش یابد و بنابراین ،در
بخشها و صنایعی که تولیدات به میزان زیادی وابسته به نهادههای واسطهای وارداتی است ،انتظار
افزایش قیمت تمام شده کاالها وجود دارد و این افزایش ممکن است از افزایش رقابتپذیری کاال در
بازارهای خارجی بکاهد و افزایش قیمتهای داخلی را نیز شدت بخشد.
نکته مهم در بررسی نتایج تغییرات نرخ ارز ،به کشش جانشینی کاالهای وارداتی با کاالهای
ساخت داخل و نیز کشش جایگزینی کاالهای صادراتی با کاالهای عرضه شده در بازار داخل برمیگردد.
از اینرو ،به لحاظ نظری ،افزایش نرخ ارز ،کاهش تقاضا برای کاالهای وارداتی را پدید میآورد ،اما اگر
کشش جانشینی بین این دسته از کاالها و کاالهای ساخت داخل ،کم باشد ،سطح قیمتهای داخلی،
بیشتر تحت تأثیر افزایش نرخ ارز خواهد بود.
در مقاله حاضر ،دو سناریوی افزایش ده درصدی نرخ ارز و کاهش ده درصدی آن در نظر گرفته
شده است .در هر کدام از سناریوهای مذکور ،اثر تغییر نرخ ارز بر سرمایهگذاری ،اشتغال ،تولید ناخالص
داخلی و اجزاء تشکیل دهنده بررسی میشود.
سناريو اول :افزايش  50درصدي نرخ ارز
همانطور که در جدول زیر بیان شده است ،افزایش  00درصدی نرخ ارز ،شاخص قیمت محصوالت
ساخت داخل را در همه بخشهای اقتصادی افزایش داده است .بخش نفت و گاز با  02/34درصد
افزایش قیمت ،در رتبه اول ،بخش خدمات با  3/00درصد افزایش قیمت ،در رتبه دوم و بخش صنعت
و معدن با  2/22درصد افزایش قیمت ،در رتبه سوم قرار دارد .قیمت محصوالت کشاورزی با 2/22
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درصد افزایش ،کمتر از سایر بخشها افزایش داشته و افزایش قیمت موجب کاهش تولید به میزان
 3/23درصد در بخش کشاورزی و  3/33درصد در بخش صنعت و معدن شده و در مقابل ،در بخش
بخش خدمات افزایش قیمت ،تولید را به اندازه 0/20درصد و در بخش نفت و گاز ،به اندازه 0/42
درصد افزایش داده است .خالص صادرات و واردات در بخش کشاورزی033/30 ،درصد ،در بخش
صنعت و معدن 2330/23 ،درصد و در بخش خدمات 232/22 ،درصد کاهش ،در حالیکه در بخش
نفت و گاز 2223/04 ،درصد ،افزایش یافته ،که این نکته ،بیانگر این موضوع بوده که ،بخش نفت و
گاز با افزایش صادرات ،ارز الزم را برای افزایش واردات در سایر بخشها فراهم کرده است.
جدول  .4نتايج حاصل از افزايش  50درصدي نرخ ارز
بر سطح قيمت ،توليد ناخالص داخلی و اجزاي آن (درصد)
بخش کشاورزی

بخش صنعت و معدن

بخش خدمات

بخش نفت و گاز

شاخص قیمت

2/22

2/22

3/00

02/34

تولید

-3/23

-3/33

0/20

0/42

مصرف خصوصی

2/04

3/23

3/20

0/22

مصرف دولتی

2/03

2/22

2/32

-0/02

-033/03

-2330/23

-232/22

2223/04

خالص صادرات و واردات
مأخذ :محاسبات تحقیق

همانطور که در جدول زیر آمده ،اشتغال در بخش کشاورزی 4/00 ،درصد و در بخش صنعت و
معدن 3/30 ،درصد کاهش یافته ،در حالیکه در بخش خدمات 2/23 ،درصد و در بخش نفت و گاز،
 2/22درصد افزایش یافته است.
جدول  .1نتايج حاصل از افزايش  50درصدي نرخ ارز
بر اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي (درصد)
اشتغال
مأخذ :یافتههای تحقیق

بخش کشاورزی

بخش صنعت و معدن

بخش خدمات

بخش نفت و گاز

-4/00

-3/30

2/23

2/22
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همانطور که در جدول زیر آمده است ،رفاه خانوار منطقهای0در تمامی مناطق مورد بررسی در
این تحقیق ،افزایش یافته است ،که ایران با ( 3343/00هزار دالر) ،در رتبه آخر قرار دارد.
سرمایه گذاری نیز در تمامی مناطق مورد بررسی در پروژه تحلیل تجارت جهانی افزایش داشته است
که کشورهایی که دارای بیشترین سهم تجارت با ایران بودهاند ،با  02/03درصد افزایش ،در جایگاه
اول و ایران با  2/32درصد افزایش در جایگاه سوم و کشورهای عضو شانگهای با  4/23درصد افزایش
در جایگاه آخر قرار دارند .در بقیه دنیا نیز سرمایهگذاری 3/30 ،درصد افزایش یافته است.
جدول  .6نتايج حاصل از افزايش  50درصدي نرخ ارز
بر شاخص رفاه (هزار دالر) و سرمايهگذاري کل (درصد)
ایران

کشورهای عضو
شانگهای

اتحادیه اروپا

کشورهای دارای
بیشترین سهم
تجارت با ایران

شاخص رفاه

3343/00

22332/02

23323/33

02332/33

سرمایهگذاری

2/32

4/23

00/33

02/03

بقیه دنیا
022324
3/30

مأخذ :یافتههای تحقیق

سناريو دوم :کاهش  50درصدي نرخ ارز
همانطور که در جدول ( )2بیان شده ،کاهش ده درصدی نرخ ارز ،شاخص قیمت محصوالت ساخت
داخل را در همه بخشهای مختلف اقتصادی کاهش داده است .قیمت در بخش نفت و گاز ،با 02/30
درصد کاهش ،بیشترین تأثیر را از کاهش نرخ ارز پذیرفته است .قیمت در بخش خدمات با 3/33
درصد کاهش ،در جایگاه دوم و در بخش صنعت و معدن با  3/02درصد کاهش ،در جایگاه سوم قرار
دارد .قیمت محصوالت در بخش کشاورزی با  2/33درصد کاهش ،در جایگاه آخر قرار گرفته ،و کاهش
قیمت در بخش خدمات ،صنعت و معدن ،باعث کاهش تولید به میزان  0/33درصد در بخش خدمات
و  0/32درصد در بخش نفت و گاز شده و کاهش نرخ ارز ،افزایش خالص صادرات و واردات را در
بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات ،بهدنبال داشته ،در حالی که خالص صادرات و واردات
در بخش نفت و گاز افزایش یافته است.

1. Regional Household Welfare
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جدول  .7نتايج حاصل از کاهش  50درصدي نرخ ارز
بر سطح قيمت ،توليد ناخالص داخلی و اجزاي آن (درصد)
بخش کشاورزی

بخش صنعت و معدن

بخش خدمات

بخش نفت و گاز

قیمت

-2/33

-3/02

-3/33

-02/30

تولید

4/23

00/03

-0/33

-0/32

مصرف خصوصی

-2/23

-3/03

-3/20

-0/20

مصرف دولتی

-2/43

-2/04

-2/33

-0/32

خالص صادرات و واردات

040/33

3220/04

244/02

-2343/23

مأخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که در جدول زیر آمده ،کاهش نرخ ارز اشتغال را در بخش کشاورزی 3/23 ،درصد و
در بخش صنعت و معدن 00/03 ،درصد افزایش داده و این در حالیاست که کاهش نرخ ارز ،اشتغال
بخش خدمات را 3/02 ،درصد و بخش نفت و گاز را 2/24 ،درصد کاهش داده است.
جدول  .8نتايج حاصل از کاهش  50درصدي نرخ ارز
بر اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي (درصد)
اشتغال

کشاورزی

صنعت و معدن

خدمات

نفت و گاز

4/23

00/03

-3/02

-2/24

مأخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که در جدول زیر آمده ،کاهش نرخ ارز موجب کاهش رفاه خانوار منطقهای در تمامی
مناطق مورد بررسی شده است .بهطوریکه خانوار منطقهای در ایران با  3343/24درصد کاهش در
رفاه ،در جایگاه آخر قرار گرفته و بیشترین کاهش در رفاه متعلق به خانوار منطقهای در بقیه دنیا
بوده ،که  223334درصد کاهش داشته و همچنین ،کاهش نرخ ارز ،سرمایهگذاری کل را نیز در
تمامی مناطق کاهش داده ،بهگونهای که این کاهش در ایران 3/02 ،درصد ،در کشورهای عضو
شانگهای 2/32 ،درصد ،در اتحادیه اروپا 03/33 ،درصد ،در کشورهایی که بیشترین سهم تجارت را با
ایران دارند 03/03 ،درصد و در بقیه دنیا 22/40 ،درصد بوده است.
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جدول  .3نتايج حاصل از کاهش  50درصدي نرخ ارز
بر شاخص رفاه(هزار دالر) و سرمايهگذاري کل (درصد)

شاخص رفاه
سرمایهگذاری کل

ایران

کشورهای
عضو شانگهای

اتحادیه اروپا

کشورهای دارای
بیشترین سهم
تجارت با ایران

بقیه دنیا

-3343/24

-22443/2

-024323/2

-23423/32

-223334

-3/02

-2/32

-03/33

-03/03

-22/40

مأخذ :یافتههای تحقیق

 .6نتيجهگيري
هدف مقاله تعیین تأثیر تکانههای نرخ ارز بر سرمایهگذاری و اشتغال ،در قالب یک مدل سیستمی
چند منطقهای قابل محاسبه ،بوده و برای بررسی تأثیر این تغییرات ،دو سناریوی افزایش  00درصدی
نرخ ارز و کاهش  00درصدی آن در نظر گرفته شده است .نتایج ،همجهت بودن قیمت با تغییرات
نرخ ارز را تأیید میکند ،بهطوریکه ،افزابش نرخ ارز ،قیمت را در تمام بخشها ،افزایش و کاهش نرخ
ارز قیمت را در تمام بخشها ،کاهش داده است؛ در حالی که تولید در بخشهای مختلف واکنشهای
متفاوتی را در مقابل افزایش و کاهش نرخ ارز از خود نشان می دهد ،بهصورتیکه ،افزایش نرخ ارز،
تولید را در بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن ،کاهش و در بخشهای خدمات ،نفت و گاز ،افزایش
و در مقابل ،کاهش نرخ ارز تولید را در بخشهای خدمات ،نفت و گاز ،کاهش و در بخشهای کشاورزی،
صنعت و معدن ،افزایش داده و لذا ،واکنش اشتغال نیز در مقابل تغییرات نرخ ارز ،در بخشهای
مختلف ،متفاوت بوده ،بهطوریکه ،افزایش نرخ ارز ،در بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن ،همراه با
کاهش تولید ،اشتغال را نیز کاهش و در بخشهای خدمات ،نفت و گاز ،همراه با افزایش تولید ،اشتغال
را نیز افزایش داده است.
سرمایهگذاری کل در همه مناطق مورد بررسی ،با تغییرات نرخ ارز ،همجهت میباشد .بنابراین با
توجه به هدف مطالعه ،تکانههای مثبت نرخ ارز میتواند بهطور کلی اشتغال را افزایش دهد .همچنین
تکانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات موجب افزایش سرمایهگذاری میشود.
بنابراین ،مهمترین توصیه سیاستی با توجه به نتایج مقاله ،این است که نرخ ارز باید متناسب با
افزایش سطح عمومی قیمتها تعدیل گردد تا در بلند مدت باعث افزایش سرمایهگذاری و اشتغال
شود.
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