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چکیده
در پژوهش حاضر ،فرضیه باالسا-ساموئلسون با تاکید بر نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر
برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت .به این منظور از دادههای مربوط به دوره زمانی
 2016-1973و از روش غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ استفاده شد .با استفاده از آماره
اطالعاتی آکائیک ،مدل ) MSMAH(2)-AR(3به عنوان مدل بهینه برای بررسی تاثیر
بهره وری بر نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران انتخاب گردید .نتایج نشان داد که تاثیر
بهره وری بر نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی مورد مطالعه قابل تفکیک به دو رژیم بوده،
بهطوریکه تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز حقیقی در رژیم صفر برابر با  -0/59و در رژیم یک برابر
با  -0/84بوده است .بنابراین رژیم صفر ،رژیمی است که در آن تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز
حقیقی کم و رژیم یک ،رژیمی است که در آن تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز حقیقی زیاد است.
به طور کلی مشاهده میشود که تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز موثر حقیقی برای اقتصاد ایران که
دارای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر پایین است در هر دو رژیم منفی و معنیدار بوده و
فرضیه باالسا-ساموئلسون برقرار نیست.
واژههای کلیدی :نرخ ارز حقیقی ،بهرهوری نیروی کار ،اثر باالسا-ساموئلسون ،نسبت
نیروی کار ماهر به غیرماهر ،مارکوف -سوئیچینگ.
طبقهبندی .C22 ،F31 ،F11 :JEL
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
نرخ ارز به عنوان معیار ارزش پول ملی هر کشور در برابر پول کشورهای دیگر بوده و
منعکس کننده شرایط اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی کشورهای دیگر
است .به بیان دیگر ،قیمت نرخ ارز در هر کشوری میتواند بیانگر سطح رقابتپذیری آن
کشور در بازارهای جهانی باشد (پورعبادالهان 1و همکاران .)1393 ،از آنجا که نوسانات
نرخ ارز هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه یک اقتصاد راتحت تأثیر قرار میدهد میتوان نرخ
ارز را به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر متغیرهای کالن اقتصادی یک کشور
دانست (کازرونی 2و همکاران .)1391 ،ازاینرو تحلیل رفتار نرخ واقعی ارز و شناسایی
عوامل موثر بر آن به منظور تدوین سیاستهایی برای تعدیل این شاخص همواره توجه
کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی را به خود معطوف داشته است .در این بین یکی
از متغیرهایی که در اقتصاد ایران و در مطالعات پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته
بهرهوری است .ارتباط این متغیر با نرخ واقعی ارز نخستین بار توسط باالسا )1964( 3و
ساموئلسون )1964( 4مورد توجه و بررسی قرار گرفت (طیبی و اسماعیلیرزی.)1390 ،5
آنها معتقد بودند که اگر اختالفات بینالمللی بهرهوری در تولید کاالهای قابل تجارت،
بزرگتر از کاالهای غیر قابل تجارت باشد؛ کشور با بهرهوری باالتر ،افزایش بیش از اندازه
ارزش پول ملی خود را در شرایط برابری قدرت خرید تجربه میکند (حقیقت و
جرکانی.)1385 ،6
برخی از تحقیقاتی که اخیرا انجام شده نشان میدهند تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز حقیقی
بسته به فراوانی نسبی نیروی کار ماهر به غیرماهر میتواند مثبت یا منفی باشد .به
عبارت دیگر ،یک شوک مثبت بهرهوری منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی میشود در
کشوری که نسبت ن یروی کار ماهر به غیرماهرش باال باشد و منجر به کاهش نرخ ارز
حقیقی میشود در کشوری که این نسبت پایین باشد .بر این اساس ،در این مطالعه
براساس نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر که آن را از مطالعات داخلی انجام شده در
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این زمینه متمایز میکند ،به بررسی تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز حقیقی پرداخته میشود.
برای تحقق این هدف از روش غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ استفاده میشود .هر چند
از انجایی که نظریه باالسا ساموئلسون بر تغییرات متغیرهای بین کشورها تاکید دارد می
توان همین مطالعه را برای دادههای بین کشوری نیز انجام داد.
این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است .در بخش اول مقدمه تحقیق ذکر شد .در
بخش دوم ،ادبیات نظری و تجربی موضوع و در بخش سوم مدل تحقیق ،دادههای آماری
و روش تحقیق معرفی میشوند .بخش چهارم به گزارش یافتههای تجربی و تفسیر نتایج
اختصاص یافته و سرانجام در بخش پنجم نتیجهگیری کلی ارائه میشود.

 -2ادبیات موضوع
نرخ واقعی ارز 1در هر کشور بدون شک از شاخصهای اساسی و بنیادی در تعیین
رقابتپذیری بینالمللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار میرود.
آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در تراز پرداختها و در
اقتصاد محسوب میشود (طیبی و اسماعیلیرزی .)1390 ،نرخ واقعی ارز برخالف نرخ
اسمی ارز- 2که رابطه بین ارزش پول دو کشور را نشان میدهد -مبین چگونگی ارتباط
بین دو سطح قیمت میباشد .در بازار کاال ،نرخ واقعی ارز روابط بین قیمتها در داخل
کشور و قیمتهای داده شده در بازار جهانی را برقرار میسازد .در واقع شاخص نرخ
واقعی ارز درجه رقابتپذیری یک کشور را از طریق نشان دادن تعداد واحد کاالهای
خارجی مورد نیاز برای خرید یک واحد کاالی داخلی اندازهگیری میکند (حقیقت و
جرکانی.)1385 ،
تئوری برابری قدرت خرید 3یکی از سادهترین و ابتداییترین مدلهای تعیین نرخ ارز
است که به عنوان یک مدل مناسب تعیین نرخ ارز و به عنوان یک نقطه شروع برای
نرخ ارز بلندمدت در بسیاری از تئوریهای مدرن نرخ ارز مورد استفاده قرار میگیرد
(پدرام و دهنوی .)1392 ،نظریه برابری قدرت خرید بیان میکند که نرخ ارز اسمی بین
دو پول باید برابر با سطح قیمتهای کلی بین دو کشور باشد؛ به عبارت دیگر یک واحد
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پول یک کشور همان قدرت خرید را در یک کشور خارجی داشته باشد (واینا.)2013 ،1
اما ،این نظریه به خاطر وجود هزینههای دادوستد؛ به عنوان مثال هزینههای حمل و
نقل ،مالیات ،تعرفهها ،کاالهای غیر قابل تجارت مانند آجر و سیمان و بعضی از خدمات
و موانع قانونی ممکن است برقرار نباشد .یکی از مشکالتی که از سوی باالسا و
ساموئلسون ( )1964به این نظریه وارد شده ،این است که قیمت کاالها و خدمات
غیرقابل تجارت 2به کاالها و خدمات قابل تجارت 3به طور سیستماتیک در کشورهای
توسعهیافته بیشتر از کشورهای درحال توسعه است (سالواتوره .)2013 ،4در نظریه
باالسا-ساموئلسون ،تفاوت رشد بهرهوری 5بین بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت منبع
تغییر نرخ ارز حقیقی در بلندمدت است (ایمای .)2010 ،6اثر باالسا -ساموئلسون به این
دلیل به وجود میآید که بهرهوری نیروی کار در کاالهای قابل تجارت در کشورهای
توسعهیافته نسبت به کشورهای در حال توسعه بیشتر است ،ولی بهرهوری در بسیاری از
کاالهای غیرقابل تجارت و خدمات ،هم در کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای در
حال توسعه تقریبا یکسان است (مثال خدمات آرایشگران) .بنابراین برای آنکه یک کارگر
در بخش کاالهای غیرقابل تجارت و خدمات کشورهای توسعهیافته باقی بماند باید در
مقایسه با دستمزدهای باال در بخشهای قابل تجارت این کشورها دستمزد متناسب
بیشتری دریافت کند .همین موضوع سبب میشود که قیمت کاالها و خدمات غیرقابل
تجارت در کشورهای توسعهیافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه باشد (سالواتوره،
.)2013
مدل تئوریکی باالسا-ساموئلسون دارای چند فرض اساسی به ترتیب زیر است .نخست،
اقتصاد به دو بخش قابل تجارت (اقتصاد باز) و غیر قابل تجارت (اقتصاد بسته) تقسیم
میشود .دوم ،سرمایه امکان جابجایی بین بخشها و بین کشورها را دارد .سوم ،نیروی
کار امکان جابجایی بین بخش ها را دارد اما امکان مهاجرت بین کشورها را ندارد .این
فرض باعث ایجاد تساوی دستمزد بین بخشها در داخل یک کشور میشود و در نهایت،
1
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برابری قدرت خرید فقط در بخش قابل تجارت برقرار است (طیبی و اسماعیلی رزی،
.)1390
فرضیه باالسا-ساموئلسون ( )B.Sبیان میکند که در دو کشور ،اگر بهرهوری بخش
تجاری کشور اول بزرگتر از بهرهوری بخش تجاری کشور دوم باشد ،کشور اول ،ارزش
واقعی پول ملی خود را تجربه خواهد کرد و بنابراین انحراف از برابری قدرت خرید
( )PPPدر بین کشورها ایجاد میشود .باالسا-ساموئلسون مهمترین دلیل این انحراف را
تفاوت نرخ رشد بهرهوری در بخش کاالهای تجاری در بین کشورها میدانند .اثر B.S
بین دو کشور این نتیجه را میدهد که قیمت کاالهای غیرتجاری در کشوری که دارای
بهرهوری پایین است ،کمتر است؛ بنابراین تفاوت قیمت کاالهای غیرتجاری در دو کشور
باعث انحراف برابری قدرت خرید میشود (قویدل 1و همکاران.)1395 ،
قویدل و همکاران ( )1395نیز در مطالعه خود برای بررسی اثر باالسا-ساموئلسون ،رابطه زیر را
معرفی کردهاند:
()1
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که در معادله فوق AT ،نشاندهنده بهرهوری کل عوامل در بخش قابل تجارت و AN
بهرهوری کل عوامل در بخش غیر قابل تجارت αT ،کشش نیروی کار در تولید بخش
قابل تجارت αN ،کشش نیروی کار در تولید بخش غیر قابل تجارت است .عالمت *
مربوط به کشور خارجی و عالمت حت نشاندهنده نرخ رشد است Ib .و  Πbاختالالت
طرف تقاضا برای کشور داخلی و خارجی را نشان میدهد ،زیرا اختالف رشد قیمت
کاالهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت ،با اختالف رشد بهرهوری کل عوامل کامال با هم
یکسان نیستند ،بهرهوری از طرف عرضه تعیین میشود ولی قیمت از طرف عرضه و
تقاضا به دست میآید ،بنابراین بین ] 𝑇̂𝑃  β[𝑃̂𝑁 −و ] 𝑁̂𝐴  β [(𝛼𝛼𝑁) 𝐴̂𝑇 −اختالفی وجود
𝑇

دا رد که منشا این اختالف ،اختالالت طرف تقاضاست که برای اقتصاد کشور داخلی با
(  )Ibو برای اقتصاد کشور خارجی با ( 𝑏 )Πنشان داده شده است.

)Ghavidel (2016
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دو جمله اول و دوم سمت راست معادله فوق با هم اثر باالسا-ساموئلسون را نشان
میدهند .براساس معادله فوق ،اثر باالسا-ساموئلسون دو قسمت دارد.
قسمت اول؛ تفاوت رشد بهرهوری بین بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت در کشور
داخلی (هر چه بیشتر باشد ،مقدار اثر بیشتر میشود).
قسمت دوم؛ تفاوت رشد بهرهوری بین بخش قابل تجارت و غیر قابل تجارت در کشور
خارجی (هر چه بیشتر باشد ،مقدار اثر کاهش مییابد).
مطالعات تجربی متعددی در مورد تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز حقیقی بر مبنای فرضیه
باالسا-ساموئلسون انجام شده ،اما این مطالعات به نتیجه یکسانی نرسیدهاند .لوپکو و
همکاران ،)2013( 1چادهری و اسکمبری )2014( 2نشان میدهند که شواهد کافی برای
تایید این فرضیه وجود ندارد ،در حالی که کویان ،)2010( 3کاردی و رستوت،)2015( 4
آیکه و اودیامبو )2016( 5این فرضیه را تایید میکنند .هر یک از مطالعات ،اثر باالسا-
ساموئلسون را از زاویهای متفاوت بررسی کردهاند .بارو و همکاران ،)2015( 6نسبت
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سرمایهگذاری پورتفولیو را در نظر گرفتهاند .بردو و
همکاران ،)2017( 7تفاوت در سهم مصرف کاالهای قابل تجارت داخلی و خارجی و
کشش جانشینی بین آنها را لحاظ کردهاند .کاردی و رستوت ( ،)2015تحرک ناقص
نیروی کار بین بخشها و کریستوفلوس و همکاران ،)2012( 8نقش پساندازهای داخلی
را در نظر گرفتهاند .در ادامه تعدادی از این مطالعات آورده شده است.
آپرگیس )2013( 9با استفاده از دادههای مربوط به دوره زمانی  1989تا  2009به
بررسی این موضوع پرداخت که چه میزان از اختالفات تورمی بین بخشهای قابل
تجارت و غیرقابل تجارت در اقتصاد یونان ناشی از اثر داخلی باالسا-ساموئلسون است.

1

Lopcu, K. et al
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3
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4
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5
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6
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نتایج نشان داد که اثر داخلی باالسا-ساموئلسون قادر به توضیح حدود  33درصد از نرخ
تورم بوده و به عبارت دیگر اثر داخلی باالسا-ساموئلسون برای یونان تایید میشود.
لوپکو و همکاران ( )2013با استفاده از روشهای همانباشتگی با لحاظ شکستهای
ساختاری متعدد برای دوره زمانی  ،1990: 𝑄1 -2011: 𝑄2به بررسی فرضیه باالسا-
ساموئلسون بین ترکیه و  27عضو اتحادیه اروپا پرداختند .نتایج نشان داد که تغییر در
بهرهوری نسبی بخشهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در توضیح افزایش نرخ ارز موثر
حقیقی نقش چندانی نداشته است و به ویژه در دوره پس از  2001رابطه بین نرخ ارز
موثر حقیقی و بهرهوری بر مبنای فرضیه باالسا -ساموئلسون در ترکیه پشتیبانی
نمیشود.
کاردی و رستوت ( )2015با در نظر گرفتن تحرک ناقص نیروی کار بین بخشها برای
 14کشور از اعضای  OECDطی دوره  1970-2007با بهکارگیری روشهای همجمعی
در سریهای زمانی نشان میدهند که یک درصد افزایش در تفاوت بهرهوری بین بخش
قابل تجارت و غیرقابل تجارت منجر به افزایش قیمت نسبی کاالهای غیرقابل تجارت به
اندازه  0.78درصد و کاهش نسبت دستمزد بخش غیرقابل تجارت به قابل تجارت به
اندازه  0.27درصد میشود.
آیکه و اودیامبو ( )2016با استفاده از روش دادههای پانل و با در نظر گرفتن دوره زمانی
 ،2009-1960فرضیه باالسا-ساموئلسون را برای هشت کشور آفریقایی با درآمد متوسط
مورد آزمون قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که هر چه در یک کشور بهرهوری بیشتر
رشد کند ،ارزش پول ملی آن کشور رشد خواهد نمود .در واقع آنها توانستند فرضیه
باالسا-ساموئلسون را برای  8کشور آفریقایی با درآمد متوسط تایید نمایند.
بردو و همکاران ( )2017با استفاده از دادههای مربوط به  14کشور و با در نظر گرفتن
چهار رژیم متمایز پولی مربوط به دوره زمانی  ،1880-1997استاندارد طالی کالسیک
( ،)1913-1880جنگ و جنگ داخلی ( ،)1914-1945برتن وودز ( )1946-1971و
شناور مدیریت شده ( ،)1972-1997تاثیر بلندمدت بهرهوری روی نرخ ارز حقیقی را
مورد بررسی قرار دادند .آنها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویای پانلی
( )PDOLSبه این نتیجه رسیدند که تاثیر بلندمدت بهرهوری در هر یک از رژیمها بسیار
متفاوت است به گونهای که در دوره استاندارد طالی کالسیک مثبت معنیدار و کوچک،
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در دوره جنگ و جنگ داخلی منفی معنیدار و بزرگ ،در دوره برتن وودز اختالف
معنیداری با صفر ندارد و در دوره شناور مدیریت شده مثبت معنیدار است .آنها سپس
استدالل کردند که تفاوت در سهم مصرف کاالهای قابل تجارت داخلی و خارجی و
کشش جانشینی بین آنها منجر به تفاوتهای کلیدی در اثرات باالسا -ساموئلسون در
رژیمها میشود.
در داخل کشور نیز چندین مطالعه ،به بررسی اثر باالسا-ساموئلسون در اقتصاد ایران
پرداختهاند.
طیبی و اسماعیلیرزی ( )1390به بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بهرهوری بخشی
بر نرخ واقعی موثر ارز با استفاده از آمارهای سری زمانی ساالنه ایران و شرکای عمده
تجاری ایران پرداختند .آنها با بهکارگیری روش خودتوضیح با وقفههای گسترده
( )ARDLبرای دوره زمانی  1359-1387به این نتیجه رسیدند که بهرهوری نسبی
بخش قابل تجارت دارای ضریب مثبت و معنادار در سطح اهمیت  5درصد در بلندمدت
و بهرهوری نسبی بخش غیرقابل تجارت دارای ضریب منفی در همان سطح اهمیت در
کوتاهمدت و بلندمدت است و این نتایج به طور کلی با اثر باالسا-ساموئلسون مطابقت
دارد.
دیزجی و موسوی )1390( 1با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی
( )ARDLو مکانیزم تصحیح خطای برداری ( )ECMبرای دوره زمانی  1354-1386به
این نتیجه رسیدند که هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت بهرهوری نیروی کار در
بخش کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت اثر مثبت و معنیداری بر نرخ ارز حقیقی
داشته است .همچنین اثرگذاری بهرهوری نیروی کار در بخش کاالهای قابل تجارت در
مقایسه با بخش غیرقابل تجارت بر روی نرخ ارز حقیقی بیشتر بوده است.
هاشمپور )1391( 2در مقاله ای با عنوان برآورد نرخ حقیقی ارز در کشورهای عمده
صادرکننده نفت ( )1970-2005چگونگی اثرگذاری قیمت حقیقی نفت ،تفاوت
بهرهوری و تفاوت تقاضای اقتصاد را روی نرخ ارز حقیقی دوجانبه هشت کشور عمده
صادرکننده نفت جهان (عربستان سعودی ،روسیه ،نروژ ،ایران ،ونزوئال ،کویت ،نیجریه و
)Dizaji & Mousavi (2011
)Hashempour (2012

1
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الجزایر) در مقابل دالر امریکا مورد بررسی قرار داد .نتایج با استفاده از دادههای پانل
نامتوازن برای دوره زمانی  1970-2005نشان داد که افزایش در قیمت حقیقی نفت با
ب هبود در رابطه مبادله کشورهای صادرکننده نفت ،موجب افزایش ارزش حقیقی پول
آنها شده است .همچنین نتایج ،موید وجود اثر باالسا-ساموئلسون در کشورهای مذکور
است .همچنین به دلیل تفاوت رژیمهای نرخ ارز ،تاثیر افزایش تقاضای مصرفی دولت بر
نرخ حقیقی ارز کشورهای مورد بررسی متفاوت بوده است.
خلیلی عراقی و گودرزی فراهانی )1392( 1به بررسی تاثیر بهرهوری بر اختالف تورم بین
ایران و شرکای عمده تجاریاش و نرخ ارز موثر حقیقی آنها برای دوره زمانی -2011
 1980پرداختند .با استفاده از روش تحلیل همانباشتگی پدرونی و روش برآورد
 ،FMOLSاثر باالسا-ساموئلسون در این کشورها تایید شد؛ به این معنی که افزایش در
بهرهوری بخش قابل تجارت منجر به افزایش نرخ ارز موثر حقیقی در این کشورها
میشود.
اخیرا ،برخی از پژوهشها نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر را به عنوان یک عامل
کلیدی در نظر گرفتهاند که رابطه بین بهرهوری و نرخ ارز حقیقی را تحت تاثیر قرار
میدهد .به عنوان مثال ،دوآن و جنت )2014( 2نشان میدهند در بلندمدت رابطه بین
بهرهوری و نرخ ارز حقیقی ،بسته به فراوانی نسبی نیروی کار ماهر میتواند مثبت یا
منفی باشد .در صورتیکه فراوانی نسبی نیروی کار ماهر باال باشد ،افزایش در بهرهوری
بخش قابل تجارت باعث افزایش نرخ ارز حقیقی میشود .بودارت و کارپانتیر)2016( 3
نشان می دهند که افزایش پایدار و ماندگار در نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر منجر
به افزایش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت میشود .بر اساس تحقیق انجام گرفته توسط
وانگ و همکاران ،)2016( 4اثر باالسا-ساموئلسون برای کشورهای توسعهیافته تایید
میشود ،درحالی که شواهد کافی برای تایید این اثر در کشورهای در حال توسعه وجود
ندارد .با توجه به مطالب ذکر شده ،هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تاثیر بهرهوری بر نرخ
ارز حقیقی با تاکید بر نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر برای اقتصاد ایران است .برای
1

)Khalili araghi & Godarzi Farahani (2013
Doan, T. H. T., & Gente, K.
3
Bodart, V., & Carpantier, J. F.
4
Wang, W. et al
2
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تحقق این هدف ،از مدل مارکوف-سوئیچینگ استفاده میشود .در ادامه به معرفی مدل
تحقیق ،دادهها و جامعه آماری و روش مورد استفاده در تحقیق پرداخته میشود.

 -3متدولوژی اقتصادسنجی
 -3-1مبانی نظری و طراحی الگو
در این پژوهش مطابق مدل دوآن و جنت ، )2014( 1مدل دو بخشی نسلهای تداخلی
( )OLGکه در آن سرمایه تنها عامل متحرک بین بخشهاست ،توسعه داده میشود .در
این مدل تابع مطلوبیت افراد و قید آنها مطابق روابط ( )1و ( )2فرض میشود:
()1
()2

𝑡𝑑𝑛𝑙 )𝛽 𝑈(𝑐𝑡 , 𝑑𝑡+1 ) = 𝛽 𝑙𝑛𝑐𝑡 + (1 −
𝜋𝑡+1 𝑑𝑡+1
𝜋𝑡 𝑐𝑡 +
𝑡𝑤 =
̅𝑟 1 +

که  ctو  dt+1مصرف ترکیبی در دوره جوانی و پیری و  πtو  πt+1شاخص قیمت
مصرفکننده در زمان حال و آینده wt ،دستمزد را نشان میدهد.
همچنین در بخش تولید بخشهای قابل تجارت ( )Tو غیرقابل تجارت ( ،)Nمسئله
حداکثرسازی توابع تولید با توجه به قیود مربوطه به شرح زیر میباشد:
()3

𝑡𝐼 𝑀𝑎𝑥 𝐴 𝑇 𝐹(𝐾𝑇𝑡 , 𝐿𝑠𝑡 ) + 𝑃𝑁 𝐴𝑁 𝐻(𝐾𝑁𝑡 , 𝐿𝑢𝑡 ) − 𝑤 𝑠 𝐿𝑠𝑡 − 𝑤 𝑢 𝐿𝑢𝑡 −

()4

𝑡𝐾 = 𝑡𝑁𝐾 𝑠. 𝑡: 𝐾𝑡+1 = 𝐼𝑡 , 𝐾𝑇𝑡 +

که  Lutو  Lstعرضه نیروی کار غیرماهر و ماهر K T ،و  K Nمقدار سرمایه به کار رفته در
بخشهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت هستند و سرمایه ابتدای دوره داده شده است.
با حل مسئله فوق و بررسی وضعیت تعادل پویا در اقتصاد کالن ،رابطه زیر حاصل
خواهد شد:
()5

−𝜀ℎ
, 𝜀ℎ < 0
𝜁1−
)1 − 𝜇𝐿𝑢 + 𝜀ℎ ( 𝜇 𝐿𝑠 − 1
𝑢𝐿

=𝜂

نسبت نیروی کار ماهر به نیروی کار غیرماهر عکسالعمل نرخ ارز واقعی را به تکانههای
بهرهوری تحت تاثیر قرار میدهد .اگر که 𝑠𝐿𝜁 𝜂 < 𝜇𝐿𝑠 ⁄باشد ،با نرخ رشد بهرهوری،
نرخ ارز واقعی تضعیف میشود .لذا افزایش دائمی بهرهوری بخش قابل تجارت ،به شرط
𝑢𝐿𝜇 > 𝑠𝐿𝜁  ،1 −باعث تضعیف نرخ ارز واقعی در بلندمدت میشود .این نتیجه ،اثر
Doan, T. H. T., & Gente, K.
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معکوس باالسا-ساموئلسون را بیان میکند .عبارت 𝑢𝐿𝜇 > 𝑠𝐿𝜁  ،1 −بدین مفهوم است
که سهم دستمزد نیروی کار غیرماهر در دستمزد کل 𝑠𝐿𝜁  1 −بیشتر از سهم نیروی
کار غیرماهر میباشد ( 𝑢𝐿𝜇) و این زمانی اتفاق میافتد که کشور با فراوانی نیروی کار
غیرماهر روبروست.
در مجموع مدل فوق نشان دهنده این واقعیت بود که فرضیه باالسا ساموئلسون و
اثرگذاری بهره وری بر نرخ ارز متاثر از نسبت نیروی کار ماهر به غیر ماهر است و مدل
فوق تنها جهت اثبات این انتقاد بر نظریه باالسا ساموئلسون ارائه شده است.
 -3-2مدل مارکوف-سوئیچینگ
مدل مارکوف-سوئیچینگ توسط کوانت ،)1972( 1کوانت و گلدفلد )1973( 2معرفی و
سپس توسط هامیلتون ( )1989برای استخراج چرخههای تجاری بسط داده شد
(کرالزیگ .)1997 ،3در مدل تغییر رژیم معرفی شده توسط کوانت (،)1979
مکانیزمهای انتقال از یکدیگر مستقلاند ،درحالیکه در مدل معرفی شده توسط کوانت و
گلدفلد ( )1973و هامیلتون ( ،)1989مکانیزمهای انتقال به وسیله زنجیره مرتبه اول
مارکوف تحت پوشش قرار میگیرند .این مدلها با عنوان مدلهای  M-Sشناخته
میشوند (فالحی و رودریگز .)2007 ،4در مدل مارکوف-سوئیچینگ فرض میشود
رژیمی که در زمان  tرخ میدهد قابل مشاهده نبوده و بستگی به یک فرایند غیرقابل
مشاهده دارد .در یک مدل با دو رژیم ،به سادگی میتوان فرض کرد که 𝑡𝑠 مقادیر  1و 2
را اختیار میکند (رضا زاده .)1395 ،5این مدل دو رژیمی را میتوان به صورت زیر نشان
داد:
𝑦𝑡 = 𝑐1 + 𝜌1 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 , 𝑠𝑡 = 1
()6
{
𝑦𝑡 = 𝑐2 + 𝜌2 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 , 𝑠𝑡 = 2

به طوریکه  yنشاندهنده متغیر وابسته است (.)Fallahi and Rodríguez,2007

بنابراین مدل فوق دو ساختار پویای مختلف را نشان میدهد که به مقدار متغیر وضعیت
𝑡𝑠 بستگی دارد .وقتی که 𝑡𝑠 فرایند مارکوف را دنبال کند ،این مدل را مدل مارکوف-
1

Quandt
Goldfeld
3
Krolzig
4
)Fallahi and Rodríguez (2007
5
)Rezazadeh (2016
2
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سوئیچینگ مینامند (احمدیان بهروز .)1395 ،بهطورکلی با فرض اینکه متغیر 𝑡𝑦 با
فرایند خودرگرسیون مرتبه  pو با  mرژیم مدلسازی شود ،MS(m)-AR(p) ،خواهیم
داشت:
()7

p

) (βij yt−j ) + uit ] Ii (st=i

j=1

()8

m

∑[
i=1

∑ = 𝑡𝑦

𝑠 =𝑖 →1
𝑡 { = ) 𝑖=𝑡𝑠( 𝑖𝐼
}
𝑠𝑡 ≠ 𝑖 → 0

در مدل مارکوف-سوئیچینگ ،ویژگیهای 𝑡𝑦 مشترکا توسط ویژگی 𝑡𝜀 و متغیر وضعیت
 stتعیین میشود .متغیرهای وضعیت ،تغییرات دائمی و مکرر را در الگوی مدل ایجاد
میکنند برای داشتن پویایی کامل متغیرها ،تشریح احتماالت حرکت متغیر 𝑡𝑠 از یک
وضعیت به وضعیت دیگر ضروری است (فالحی 1و همکاران .)1392 ،برای این منظور،
هامیلتون ( )1994رابطه زیر را ارائه میدهد:
𝑗𝑖𝑃 = }𝑖 = 𝑃{𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1 = 𝑖, 𝑠𝑡−2 = 𝑘, … } = 𝑃{𝑠𝑡 = 𝑗|𝑠𝑡−1
()9
𝑀
()10
𝑃𝑖𝑗 = 1
}𝑀 ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ {1, … ,

∑
𝑗=1

انتقال بین وضعیتها یا رژیمها را میتوان با استفاه از ماتریس احتمال انتقال نشان داد.
در مدل ساده که تنها دو رژیم دارد ،این ماتریس به صورت زیر است:
)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 0|𝑠𝑡−1 = 0) 𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 0|𝑠𝑡−1 = 1
()11
[=𝑝
]
)𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 1|𝑠𝑡−1 = 0) 𝑝𝑟(𝑠𝑡 = 1|𝑠𝑡−1 = 1

که در آن ) 𝑝𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1,2احتماالت انتقال 𝑗 = 𝑡𝑠 را نشان میدهد ،به طوری که
𝑖 =  𝑠𝑡−1و  𝑝𝑖1 + 𝑝𝑖2 = 1میباشد (احمدیان بهروز .)1395 ،بعد از تخمین ضرایب
مدل و محاسبه ماتریس انتقال ،میتوان احتمال وضعیت  jرا در هر دوره زمانی براساس
اطالعات کل نمونه (مطالعات  1تا  )Tمحاسبه کرد که این مجموعه از احتماالت به
عنوان احتماالت هموار شده شناخته میشوند .عاله بر این میتوان احتمال وضعیت  jرا
در هر دوره زمانی با استفاده از مشاهدات  1تا ( tنقطه مورد بررسی) محاسبه کرد که به
احتماالت فیلتر شده معروف است (فالحی و همکاران .)1392 ،خالصه مدلهای MS-
 ARدر جدول  1نشان داده شده است.
)Fallahi (2013

1
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جدول ( :)1انوع مختلف مدلهای MS-AR

MSI
عرض از مبدا
عرض از مبدا
متغیر
ثابت
خطی
MSI
MSIH
MSH
MSIA
MSA
MSIAH
MSAH

MSM
میانگین ثابت

میانگین متغیر

 Mخطی
MSH
MSA
MSAH

MSM
MSMH
MSMA
MSMAH

توضیحات

 σثابت
 σمتغیر
 σثابت
 σمتغیر

𝑖𝐴 ثابت
𝑖𝐴 ثابت
𝑖𝐴 متغیر
𝑖𝐴 متغیر

منبعKrolzig, 1997 :

برای انتخاب مدل بهینه از میان حالتهای مختلف مدل مارکوف-سوئیچینگ ،الزم است
استراتژیهای زیر دنبال شود:
 آزمون  LRبه منظور تعیین خطی بودن و یا غیرخطی بودن الگوی دادهها تعیین تعداد وقفههای بهینه برای متغیرهای مدل و تعیین تعداد رژیمها با استفاده ازآماره اطالعاتی اکاییک برای حالتهای مختلف مدل مارکوف-سوئیچینگ
 مقایسه حالتهای مختلف تخمین زده شده براساس معنیدار بودن ضرایب ،ماهیتدادهها و آماره اطالعاتی آکائیک و درنهایت انتخاب مدل بهینه براساس ویژگیهای ذکر
شده در واقع دلیل اصلی استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ برای استفاده جهت
بررسی نظریه باالسا ساموئلسون ،قدرت این روش در تفکیک رژیمها از یکدیگر است.
همچنین از دیگر مزایای این روش برای استفاده جهت آزمون اثر باالسا ساموئلسون در
این است که این روش در مدل مورد نظر تحقیق وقتی دو رژیم با نسبت نیروی کار ماهر
به غیر ماهر مختلف را از هم تفکیک میکند ساختار پویای را به نحوی نشان میدهد که
به مقدار متغیر وضعیت بستگی دارد و این متغیر وضعیت نیز به طور احتمالی از حالتی
به حالت دیگر حرکت میکند که اوال هیچ مدل دیگری قادر به بررسی این تغییرات
نیست و دوم اینکه در نظر گرفتن این انتقالها و دنبال کردن آن ،قدرت تفکیک رژیمها
را بسیار باال خواهد برد .در مجموع مدل مارکوف سوئیچینگ ،روش بسیار مناسبی برای
تفکیک و بررسی فرضیه باالسا ساموئلسون در وضعیتهای مختلف را خواهد داد که از
این رو این روش برای تجزیه و تحلیل مدل مورد نظر انتخاب شده است.
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 -3-3معرفی مدل تصریح شده و دادههای آماری
در این مطالعه ،مدل تحقیق با استفاده از دادههای ساالنه بهرهوری و نرخ ارز موثر
حقیقی طی دوره زمانی  1973-2016تخمین زده میشود .دادههای مورد نیاز از نوع
سری زمانی بوده و از سایت شاخصهای توسعه جهانی WDI ،گردآوری شده است .برای
محاسبه بهرهوری 1نیز از نسبت تولید ناخالص داخلی به دالر ثابت  2010به جمعیت
 15-64ساله (جمعیت فعال) استفاده میشود .همچنین تخمینهای این مطالعه با
استفاده از نرم افزارهای ایویوز  10و اکس متریکس  7انجام شده است.

 -4یافتههای تجربی و تفسیر نتایج
در این بخش تاثیر شوکهای بهرهوری بر نرخ ارز موثر حقیقی ایران ،براساس روش
مارکوف-سوئیچینگ طی دوره زمانی  1973-2016مورد بررسی قرار میگیرد .برای
تحقق این هدف ،در ابتدا با استفاده از آزمون دیکیفولر تعمیمیافته ،پایایی متغیرها
بررسی میشود.
 -4-1بررسی ایستایی
برای جلوگیری از کاذب بودن تخمینهای اقتصادسنجی ،بایستی ابتدا از پایا بودن
متغیرها اطمینان حاصل کرد .در این قسمت با استفاده از آزمون دیکیفولر تعمیمیافته
پایایی متغیرها بررسی شده و نتایج در جدول  2ارائه شده است .همانطور که مشاهده
میشود هر دو متغیر ،لگاریتم نرخ ارز موثر حقیقی و لگاریتم بهرهوری ،در سطح ناپایا
بوده اما در تفاضل مرتبه اول پایا هستند.
جدول ( :)2نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ()ADF
متغیر
با عرض از مبدا
با عرض از مبدا و روند
وضعیت
یکبار
سطح
سطح
یکبار تفاضلگیری
تفاضلگیری
-2/4859
-4/1628
-3/3262
-4/10956
LRI
)I(1
()0/126
()0/0021
()0/0759
()0/0123
-2/85372
-4/2445
-2/2865
-4/5598
LPI
)I(1
()0/0595
()0/0017
()0/4317
()0/0038
منبع :یافتههای تحقیق
 1البته برداشت متداول تر برای محاسبه بهره وری ،نسبت تولید به نیروی کار شاغل است.
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از آنجایی که بر اساس نتایج جدول ( )1متغیرهای مدل مانا نیستند ،برای پرهیز از
مواجهه شدن با رگرسیون کاذب ،آزمون همجمعی متغیرها بر اساس آزمون کرانه های
پسران ،شین و اسمیت ( )2001مورد بررسی قرار میگیرد .روش همجمعی آزمون فوق،
صرف نظر از اینکه متغیرهای مدل ) I(1),I(0یا ترکیبی از هر دو باشد میتوان بکار برد.
عالوه بر این بر خالف سایر روشهای همجمعی انگل گرنجر و جوهانسن که برای نمونه
های با حجم کم کناسب نیستند ،رهیافت آزمون فوق برای نمونه هایی با حجم کم نیز
بسیار مناسب است (برقی اسکویی 1و همکاران .)1395 ،آماره های بدست آمده از این
آزمون با مقادیر بحرانی مقایسه می شود ،اگر آماره محاسباتی بزرگتر از مقادیر بحرانی
کرانه باال باشد ،می توان بدون توجه به درجه همجمعی متغیرها ،فرض صفر مبنی بر
عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد نمود (جعفری صمیمی 2و همکاران .)1395 ،نتایج
آزمون برای مدل مورد نظر در جدول زیر آورده شده است:
جدول ( :)3آزمون کرانهها جهت بررسی روابط همجمعی
سطح
0/10
0/05
0/01
مدل
کرانه بال کرانه پایین کرانه بال کرانه پایین کرانه بال کرانه پایین آماره F
9/341
2/788
3/540
3/368
4/203
4/800
5/725
F
منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به مقدار آماره  Fبدست آمده از آزمون کرانهها ،رابطه همجمعی بین متغیرها
تایید میشود .لذا با توجه به وجود همجمعی بین متغیرها ،بدون هراس از روبرو شدن با
نتایج کاذب ،در ادامه در تمامی برآوردها فقط از سطح متغیرها استفاده شده است.
همان طور که پیشتر گفته شد ،برای برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ ،حالتهای
مختلفی وجود دارد که میتوان با ترکیب حالتهای مختلف آن ،مدلهای جزئی تری را
بدست آورد که توسط آمارههایی همچون معیار آکائیک و معیار شوارتز میتوان مدل
بهینه را انتخاب نمود (انصارینسب و منظری توکلی .)1399 ،3مقادیر معیار آکائیک
برای حالت های مختلف مدل مارکو سوئیچینگ برای مدل مورد نظر در جدول زیر آورده
شده است:

1

)Barghi Oskui (2016
)Jafari Samimi (2016
3
)Ansarinasab & Manzari Tavakoli (2020
2
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جدول ( :)4تعیین حالتهای بهینه مدل مارکوف-سوئچینگ توسط معیار آکائیک
MSMAH
*14/38

MSMA
17/02

MSIA
16/93

MSIAH
14/97

MSA
15/32

MSH
15/86

MSI
16/11

MSM
17/34

حالت
آماره

منبع :یافتههای محقق

همان طور که از نتایج جدول فوق مشخص است ،از بین تمامی حالتهای روش مارکوف
سوئیچینگ ،حالت  MSMAHبه عنوان حالت بهینه انتخاب شده است .پس از انتخاب
حالت بهینه ،انتخاب تعداد وقفه و تعداد رژیم بهینه مدل بسیار حائز اهمیت است .برای
تعیین تعداد وقفه و تعداد رژیم بهینه از معیار آکائیک استفاده میشود (انصارینسب و
محمدی .)1398 ،1نتایج مربوط به معیار آکائیک در وضعیتهای مختلف در جدول زیر
آورده شده است:
4
14/31
13/96
13/55
13/83
14/42

جدول ( )5تعداد رژیم و وقفه بهینه در مدل MSMAH
تعداد رژیم/تعداد وقفه
2
3
1
12/95
13/63
2
12/76
13/48
3
*12/32
13/11
4
12/69
13/74
5
13/08
14/25
منبع :یافتههای تحقیق

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده جدول فوق ،معیار آکائیک حاکی از آن است که
بهترین وقفه  3و بهترین تعداد رژیم  2خواهد بود از این رو در مجموع ،مدل MSMAH
با دو رژیم و سه وقفه بهینه ترین مدل از حالتهای مختلف مارکوف سوئیچینگ برای
مدل مورد نظر خواهد بود.
 -4-2آزمون وجود رابطه غیرخطی در دادههای تحقیق (آزمون )LR
بر مبنای نتایج حاصل از تخمین مدل ) ،MSMAH(2)-AR(3عدد  p-valueمربوط به
آماره  Davisغیر خطی بودن رابطه بین این متغیرها را تایید میکند.

)Ansarinasab & Mohammadai (2019

1
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جدول ( :)6نتیجه آزمون  LRبرای مدل )MSMAH(2)-AR(3
مقدار آماره
59/809

ارزش احتمال
0/000
منبع :یافتههای تحقیق

 -4-3تخمین مدل )MSMAH(2)-AR(3

در شکل  1مقادیر تخمین زده شده توسط مدل ) MSMAH(2)-AR(3و همچنین
جمالت اخالل مدل براورد شده نشان داده شده است .مشاهده میشود که نتایج و
خروجی مدل فاصله بسیار کمی با مقایر واقعی خود دارند .بنابراین مدل از قدرت
توضیحدهندگی مناسبی برخوردار است .دو نمودار پایین در شکل  1نیز نمودارهای
هموار شده احتماالت رژیمهای صفر و یک هستند و مشاهداتی را نشان میدهند که در
رژیم صفر و یک قرار میگیرند.

شکل ( :)1احتمال قرار گرفتن در هر رژیم برای اقتصاد ایران

بهطورکلی حدود  16درصد مشاهدات ( 6سال) در رژیم صفر و حدود  84درصد
مشاهدات ( 31سال) در رژیم یک قرار میگیرند .جدول  4سالهای قرار گرفته در هر
رژیم را نشان میدهد.
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جدول ( :)7سالهای قرار گرفته در هر رژیم
()1990-1988( )2001-1999
()1987-1980( )1998-1991( )2016-2002

رژیم صفر
رژیم یک

منبع :یافتههای تحقیق

به منظور بررسی میزان ثبات رژیمها و همچنین احتماالت انتقال هر رژیم به رژیم دیگر،
ماتریس احتماالت انتقال استخراج شده است .جدول  5احتماالت انتقال از یک رژیم بههه
رژیم دیگر را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،احتمال انتقال از رژیههم صههفر
به رژیم صفر برابر با  0/57و از رژیم یک به یک برابر با  0/93است ،بنههابراین رژیههم یههک
نسبت به رژیم صفر دارای پایداری بیشتری است .همچنین احتمال انتقال از رژیههم صههفر
به یک حدود  0/43و از رژیم یک به صفر حدود  0/07است.
جدول ( :)8احتمال انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر
Regime 0,t
0/57143
0/42857

Regime 1,t
0/067114
0/93289

Regime 0,t+1
Regime 1,t+1

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج آزمونهای فروض کالسیک (آزمون نرمال بودن ،ناهمسانی واریانس و
خودهمبستگی) نیز در جدول  6آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،نتایج
نشاندهنده برقرار بودن فروض کالسیک است.
جدول ( :)9نتایج آزمونهای فروض کالسیک برای مدل )MSMAH(2)-AR(3
()0/2244
()0/7623

2/9889
0/09539

()0/5746

4/7624

)Normality test: Chi^2(2
)ARCH test: F(1,13
Portmanteau statistic for Autocorrelation
)residuals: Chi^2(6

منبع :یافتههای تحقیق
اعداد داخل پرانتز نشان دهنده احتمال میباشند.

نتایج حاصل از تخمین مدل ) MSMAH(2)-AR(3برای بررسی تاثیر بهرهوری بر نرخ
ارز موثر حقیقی برای اقتصاد ایران در جدول  7نشان داده شده اشت .در این مدل،
بهرهوری با چهار وقفه و ضرایب خودرگرسیون با سه وقفه روی نرخ ارز موثر حقیقی
تاثیر می گذارند ،ضمن آنکه میانگین و واریانس اجزای اخالل نیز تابعی از رژیم هستند و
در هر رژیم رفتار متفاوتی را بروز میدهند.
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جدول ( :)10نتایج حاصل از تخمین مدل ) MSMAH(2)-AR(3برای اقتصاد ایران
احتمال
0/01
0/000
0/000
0/557
0/001
0/001
0/000
0/000
0/002

آماره t
2/95
15/4
-4/43
0/601
-4/17
-4/37
8/72
-8/24
3/78

-0/2274

رژیم یک
انحراف معیار
4/1969
0/0884
0/1362
0/0674
0/1987
0/2312
0/2010
0/1920
0/2188
0/0404747
SC

ضرایب
12/381
1/3614
-0/6034
0/04054
-0/828986
-1/01071
1/75305
-1/58271
0/827084
-1/1853

احتمال
0/000
0/264
0/098
0/000
0/000
0/000
0/004
0/000
0/000

آماره t
6/01
1/16
-1/77
5/96
-7/53
6/96
3/35
-7/05
7/73
AIC

رژیم صفر
انحراف معیار
1/7799
0/5397
0/5223
0/3457
0/4540
0/4813
0/4969
0/7630
0/4123
0/154657

ضرایب
10/6975
0/6261
-/9246
2/0605
-3/41923
3/34987
1/66491
-5/37922
3/18716

43/928

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که مشاهده میشود ،یک درصد افزایش در بهرهوری در رژیم صفر ،ابتدا نرخ
ارز را 3.4کاهش و در دوره بعد  3.3افزایش ،در دو دوره بعد  1.6افزایش ،در سه دوره
بعد  5.3کاهش و سرانجام در چهار دوره بعد  3.1افزایش میدهد که در مجموع پس از
طی این مسیر ،نرخ ارز سرجمع  0/59کاهش مییابد .همچنین یک درصد افزایش در
بهرهوری در رژیم یک ،ابتدا نرخ ارز را  0.8کاهش و در دوره بعد  1.01کاهش ،در دو
دوره بعد  1.7افزایش ،در سه دوره بعد  1.5افزایش و سپس در چهار دوره بعد 0.8
افزایش خواهد داد که طی این مسیر سرجمع منجر به کاهش  0/84نرخ ارز خواهد شد.
به عبارت دیگر یک درصد افزایش در بهرهوری باعث کاهش نرخ ارز حقیقی به اندازه
 0/59درصد در رژیم صفر و  0/84درصد در رژیم یک میشود .بنابراین رژیم صفر،
رژیمی است که در آن تاثیر بهره وری بر نرخ ارز موثر حقیقی کم بوده و رژیم یک،
رژیمی است که در آن تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز موثر حقیقی زیاد است .با توجه به اینکه
عالمت ضریب بهرهوری در هر دو رژیم منفی و معنی دار است ،بنابراین اثر باالسا-
ساموئلسون برای اقتصاد ایران در هیچ یک از دو رژیم برقرار نیست .بنابراین فرضیه
تحقیق مبنی بر اینکه اثر باالسا-ساموئلسون برای کشوری که دارای نسبت نیروی کار
ماهر به غیرماهر پایین باشد برقرار نیست ،پذیرفته میشود.
در جدول هفت روند وقفه های نرخ ارز موثر حقیقی نیز نشان داده شده است .مجموع
ضرایب جمالت خودرگرسیون در رژیم صفر برابر با  3/61125و در رژیم یک برابر با

متغیر
constant
AR-1
AR-2
AR-3
LPI
)LPI(-1
)LPI(-2
)LPI(-3
)LPI(-4
انحراف معیار
Loglikelihood
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 2/00536است که ضرایب نیز به لحاظ آماری معنیدار هستند به جز وقفه اول در رژیم
صفر و وقفه سوم در رژیم یک .بنابراین ،تاثیر وقفه های نرخ ارز حقیقی در رژیم صفر
بیشتر از رژیم یک است.
در جدول هفت میانگین و انحراف معیار نیز برای هر رژیم نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود میانگین در رژیم صفر برابر با  10/6975و در رژیم یک
برابر با  12/3817است .بنابراین ،میانگین در رژیم یک بیشتر از رژیم صفر است .انحراف
معیار نیز در رژیم صفر برابر با  0/1546و در رژیم یک برابر با  0/4047است .بنابراین،
انحراف معیار در رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است.
به طور کلی با استفاده از رهیافت غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ برای ایران میتوان
دریافت که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز موثر حقیقی در دوره زمانی مورد مطالعه (-2016
 )1973قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب بهرهوری نیز در هر دو رژیم منفی و
معنیدار است ،به طوری که یک درصد افزایش در بهرهوری باعث کاهش نرخ ارز حقیقی
به اندازه  0/59درصد در رژیم صفر و به اندازه  0/84درصد در رژیم یک میشود.
بنابراین رژیم یک ،رژیمی است که در آن تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز موثر حقیقی بیشتر
از رژیم صفر است.
به طور کلی براساس موارد فوق و با در نظر گرفتن این موضوع که ایران دارای فراوانی
نسبی نیروی کار غیرماهر است ،میتوان نتیجه گرفت که اثر باالسا-ساموئلسون برای
ایران برقرار نبوده و فرضیه تحقیق پذیرفته میشود.
یافته های فوق نمودهای متعددی در اقتصاد ایران داشته و میتواند پاسخ بسیاری از
ابهامات اقتصاد ایران را روشن سازد ،نتایج مرکز آمار ایران نشان میدهد حدود 75
درصد شاغلین در اقتصاد ایران هیچگونه تحصیالت یا مهارت دانشگاهی نداشتهاند که
این حاکی از پایین بودن نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر در ایران دارد از سوی دیگر
یافتههای محققان در تایید اثر باالسا ساموئلسون یعنی اثر بهرهوری در توجیه نوسانات
نرخ ارز برای اقتصاد ایران نتایج متفاوتی را نشان داده به نحوی که به طور مثال مطالعه
حقیقت و جرکانی ( )1385برای دوره زمانی  1345-78این اثر را رد و مطالعه طیبی و
اسماعیلیرزی ( )1390این اثر را برای دوره زمانی  1359-1387تایید نمودهاند .اما
مطالعه حاضر نشان داد این ابهام ناشی از بی توجهی به متغیر تاثیرگذار دیگری به نام
نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر است که باید در طول دوره مطالعه ،مورد نظر قرار
گیرد.

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /2تابستان 1399

47

 -5نتیجهگیری
در این مطالعه ،تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز موثر حقیقی با تاکید بر نسبت نیروی کار ماهر
به غیر ماهر در ایران با استفاده از روش غیر خطی مارکوف-سوئیچینگ مورد بررسی
قرار گرفت .برای تخمین مدل از آمار و اطالعات ساالنه متغیرها در دوره زمانی -2016
 1973بهره گرفته شد .سپس به نتایج حاصل از برآورد مدل بهینه MSMAH(2)-
) ،AR(3پرداخته شد .بهطورکلی ،نتایج نشان داد که مجموع ضرایب بهرهوری در رژیم
صفر برابر با  -0/59و در رژیم یک برابر با  -0/84است ،به عبارت دیگر یک درصد
افزایش در بهرهوری باعث کاهش نرخ ارز حقیقی به اندازه  0/59درصد در رژیم صفر و
 0/84درصد در رژیم یک میشود .با توجه به اینکه عالمت ضریب بهرهوری در هر دو
رژیم منفی و معنیدار است ،بنابراین اثر باالسا-ساموئلسون برای اقتصاد ایران در هیچ
یک از دو رژیم برقرار نیست.
به طور کلی وجه مشترک هر دو رژیم این است که تاثیر بهرهوری بر نرخ ارز موثر
حقیقی در هر دو رژیم منفی و معنیدار بوده و اثر باالسا-ساموئلسون در هیچ یک برقرار
نیست .لذا فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه افزایش بهرهوری در کشور دارای نسبت نیروی
کار ماهر به غیرماهر پایین منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی میشود ،پذیرفته میشود.
با تاکید بر یافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 درکنار همه عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران ،توجه به تغییرات بهرهوری باید موردتوجه اکید سیاستگذاران کالن اقتصاد ایران باشد.
 جهت تقویت ارزش پول ملی توسط روند بهرهوری باید توجه خاصی به نسبت نیرویکار ماهر به غیرماهر شود ،در غیر این صورت امکان دارد نتیجه مورد نظر تصمیم سازان
معکوس شود.
 در سیاستگذاری ارزی کشور ،توجه باید به ارتقای مهارت نیروی کار باشد تا افزایشبهرهوری غیر از نیروی کار (یعنی ارتقای تجهیزات و تکنولوژی بدون افزایش مهارت
کاربر آن).
 از انجایی که آمار رسمی کشور حاکی از آن است که تنها  25درصد نیروی کار کشوراز مهارت و تحصیالت دانشگاهی برخوردارند ،لذا ارتقای مهارت نیروی کار به ویژه توسط
آموزش (قبل و حین کار) از اولویت اساسی اقتصاد ایران جهت تقویت ارزش پول ملی
برخوردار است.
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