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   :چکیده
هاي بزرگ صنعتی     رگاهمربوط به کا   1هاي ترکیبی   دادهدر این مقاله با استفاده از       

هاي تقاضاي بخش صنعت بر قیمت         آثار شوك  ،1373 -86 زمانی   يایران طی دوره  
 دو رقمی مورد بررسی قرار ISIC کدهاي   داراياي  صنایع مختلف کارخانه   محصوالت

هاي مثبت تقاضاي بخش صنعت بـر          که شوك  داد نتایج مطالعه نشان      .گرفته است 
توانـد بیـانگر      رگ صـنعتی مـؤثر بـوده کـه مـی          هاي بـز    قیمت محصوالت کارگاه  

هاي   واکنش صنایع مختلف به شوك       اما  .ها در این بخش باشد      پذیري قیمت   انعطاف
 قیمـت  ،هـاي منفـی تقاضـا    شوك . منفی تقاضاي بخش صنعت متفاوت بوده است     

محصوالت صنایع ماشین آالت برقـی و حمـل و نقـل را کـاهش داده امـا قیمـت                    
  .واکنشی را نشان نداده اسـت      به شوك منفی تقاضا      نسبت محصوالت سایر صنایع  

هـاي تقاضـاي بخـش      دهندکه اگر چه شـوك    هاي تحقیق همچنین نشان می    یافته
 ماشین آالت برقی و صنایع حمل ،صنعت بر قیمت محصوالت صنایع کانی غیر فلزي

قـارن  ثیر آن بر قیمت محصوالت سایر صنایع نا مت      أو نقل آثار نامتقارن داشته اما ت      
هاي   دهد که شدت تأثیر شوك    هاي تحقیق نشان می    اینکه یافته  نهایتاً  .نبوده است 

  .تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت در صنایع مختلف یکسان نبوده است
  JEL: E32 ،E52 ،E62 ،H32 ، O23 بنديطبقه          
  

   هاي ترکیبی ههاي تقاضا، صنعت، آثار نامتقارن، قیمت، داد شوك: يکلیدهاي واژه

                                                        
دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه و  دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی   استادیار  و  دانشیار  به ترتیب،   ∗

  عالمه طباطبایی وعضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
)com.yahoo@yousefi_mohammadgholi(  

1 Panel Data 
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  مقدمه -1
ذیري در بازار کاال و عوامل به عنوان عامل کلیدي عملکرد ضعیف اغلب انعطاف ناپ

 3 و درز و ویبلوز1987 2،الرنس و شوتز(د شواقتصادي و افزایش تورم شناخته می
هاي مناسب در سطح خرد به عنوان یک و بدین خاطر داشتن سیاست) 1988

 4،او اي سی دي (شودر در سطح کالن مطرح میپیش شرط مهم عملکرد بهت
 خود ممکن است به ،اما انعطاف بذیري بیشتر متغیرهاي اقتصادي.  )1989و 1987
هاي مختلف دامن و به بروز شوك ثباتی در سطح کالن منجر گردداطمینانی و بینا
ن است ثیر گذاري بر عرضه و تقاضا ممکأی منابع و تیجاهها عالوه بر جابشوك  .زند

بلوم بوند و ون  ( درصد گردد200تا سطح ها حتی موجب نوسان شدید قیمت
ها را مورد بررسی قرار داده و به این شوكثیر أتمطالعات مختلف .  )2007 5،رینن

 6،رامی و رامی(قابل توجهی بر رشد اقتصادي ثیر أتها اند که شوكنتیجه رسیده
ادوار  ،)1996 8،لیهی و وایتد(گذاري  سرمایه ،)2005 7،دیگرانآقیون و  و1995

) 2000 9،آدا و کوپر(ها ثباتی در سیاستو بی) 2007 ،بلوم بوند و ون رینن(تجاري 
   و گردد اشتغال و کاهش بهره وري می،داشته و موجب کاهش تولید

 .)1987 10،بلوم فلواتوته و جیمویخ(دهد قرار میثیر أتها را تحت قیمت
مونتفورد ( مالی ،)2002 11، و ده نیکوالانوک(ولی پز نظر توان اها را میشوك
مورد بررسی  )2007 13،ده دوال و نري( فنی و تکنولوزیکی  و)2005 12،و اوهلیگ

  ثیر أتاي قرار داد که همگی بر قیمت محصوالت صنایع کارخانه
  .گذارندمی

ت هاي بسیار با اهمیت در ادبیات اقتصاد کالن، چگـونگی تثبیـ           یکی از بحث  
نوسانات اقتصادي و رسیدن به اهداف اقتصاد کالن از جمله رشد اقتصادي، افـزایش            

کننـد بـا تثبیـت        سیاستگذاران اقتصادي تالش می     .باشد اشتغال و کاهش تورم می    
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مطالعـات    .هاي اجتماعی ناشی از آن را به حداقل برسـانند       هاي تجاري، زیان   سیکل
ان مبین تأثیرپذیري اقتـصاد کـشورها   تجربی و تحقیقات صورت گرفته در سطح جه  

کـه ایـن آثـار بـر عرضـه و        هاي مثبت و منفی اسـت     هاي اقتصادي از شوك   و بخش 
، رومـر و    1988 14،دالنـگ و سـومرز    ( دنباشـ  تقاضا به صورت متقارن یا نامتقارن می      

ــر ــاره  ). 1989 15،روم ــن ب ــایین   در ای ــه ســمت پ چنانچــه دســتمزدها و قیمــت ب
ت باال متمایل باشند، عدم تقارن تـأثیر تـورمی شـوك مثبـت     ناپذیر و به سم    انعطاف

  .خواهد کردتقاضا بر دستمزد و قیمت را تشدید 
ها،  یند تعیین قیمتآ اقتصاددانان نیوکینزي توضیحاتی در خصوص فر

 به نظر آنان تعدیل  .اند  کردهارائههاي بازار کار   ناپذیري دستمزدها و انعطاف
 ، دیگری به سمت پایین چسبنده است و یا به عبارتها و دستمزدهاي اسمی قیمت

ها به سرعت به سمت باال تعدیل   قیمت،هاي مثبت نامتقارن است و با بروز شوك
هاي منفی به سمت پایین چسبنده هستند و به  لیکن با بروز شوك شوند و می

هاي منفی اثرات  هاي مثبت نسبت به شوك  بنابراین شوك .شوند سختی تعدیل می
ها داراي آثار   از آنجا که میزان و چگونگی تغییرات قیمت .ها دارند شتري بر قیمتبی

هاي بزرگ  کارگاه قیمت محصوالت . افزاید رفاهی است، بر اهمیت این مطالعه می
با   .قرار نگرفته استدر ایران تجاري   مربوط به ادوارمطالعات مورد توجه یصنعت

 ایران هدف این تحقیق یافتن پاسخ براي توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد
 :هاي زیر استپرسش
هاي بزرگ هاي تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت بنگاهآیا شوك .1

  داري دارند؟ تأثیر معنیی صنعت
هاي تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت در بخش  آیا اثر شوك .2

 صنعت نامتقارن است؟
 محصوالت صنایع مختلف هاي تقاضاي بخش صنعت بر قیمت آیا اثر شوك .3

 هاي خاصی از صنایع متمرکز است؟یکسان است یا بر شاخه
هاي تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت بخش  آیا شدت تأثیر شوك .4

 صنعت متفاوت است؟
 

                                                        
14 De long and Summers 
15 Romer and Romer 
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در این   .شوددر بخش دوم مبانی نظري مقاله ارائه میپس از این مقدمه 
شود و مالی به بحث گذاشته میهاي پولی و هاي تقاضا ناشی از متغیربخش شوك

ها و دستمزدها مورد تحلیل قرار این بخش همچنین موضوع چسبندگی قیمت در
 مروري خواهیم داشت بر مطالعات تجربی گذشته ،در بخش سوم مقاله . گیردمی

ریق با بهره گیري از آن این ط از که در داخل و یا خارج کشور صورت گرفته و
اي روشن ص و فرضیات و سئواالت تحقیق به شیوهمسیر تحقیق مشخمطالعات 

بخش چهارم به معرفی و برآورد مدل تحقیق اختصاص دارد و  . اندشدهبیان 
تحلیل   .گرددهاي الزم براي صحت مدل مورد استفاده ارائه میهمچنین آزمون

   بخش ششم نتیجه گیري و  درشود و نهایتاًها در بخش پنجم ارائه مییافته
 شوداي سیاستی ارائه میهتوصیه

 
  مبانی نظري -2

یکی از مهمـترین مبـاحث اقتصـادي که از آن به عنوان بحث جـدال انگیـز مکاتـب      
ادوار  . شـود، ماهیـت و علـل بـروز ادوار تجـاري اسـت       مختلف اقتصاد کالن یاد مـی   

ها و رکودهایی است که در اطـراف   تجاري شامل نوسانات اقتصادي و به صورت رونق    
گیـرد و مـسیر مزبـور را تحـت تـأثیر قـرار        ر رشد بلند مدت اقتصادي شکل می    مسی
هاي اقتصاد کـالن را بـه    توان سیاست با شناخت علل بروز این نوسانات می       . دهد  می

تري در راستاي ایجاد ثبات اقتصادي و کاهش انحراف رشد اقتـصادي از   طور مطلوب 
بررسـی   ادبیـات ادوار تجـاري بـه     لذا بخشی از   .مسیر رشد بلند مدت به کار گرفت      

هاي اولیـه بـر    تحلیل ). 1382 و کاغذیان،  آزاده،شریف(پردازد  علل ایجاد نوسان می  
شـود کـه    اي ظـاهر مـی   این باور بودند که هر گونه رفتار ادواري در اقتصاد بـه گونـه     

وار  معاصـر، اد ياما در انـدیشه . حرکت ادواري بـعدي را نیـز به دنـبال خواهد آورد        
یابـد   بـه وجـود آمـده و انتـشار مـی     ) هـا  شـوك ( زا  تجاري از طـریق اختالالت بـرون     

هــاي طــرف تقاضــا نتیجــه  تــوان گفــت شــوك مــی ). 1385 و پرخیــده، درگــاهی(
هـا   هاي مربوط به ترازپرداخـت  هاي پولی و سیاست هاي مالی دولت، سیاست  سیاست
 مـالی در کـشورهاي در       هاي پـولی و     معتقد است سیاست  ) 1980( دریک . باشد  می

هـاي   رو اجراي سیاسـت    اقتصادي همراه است، از این     يحال توسعه با رشد و توسعه     
  . توان از منابع نوسانات اقتصادي در این کشورها به حساب آورد اقتصادي را می
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   شوك هاي پولی و آثار نامتقارن -1 -2
ادوار تجـاري و تـأثیر       ي مطالعه ي مطالعات صورت گرفته در زمینه     1990 ي تا دهه 
ها بر تولید و قیمت با این فرض بوده است که ایـن آثـار بـه صـورت مــتقارن              شوك

) هـاي مثبـت و منفـی      شـوك (هاي انبـساطی و انقـباضی       است یعـنی آثار سیـاست   
) 1992 (17، کـاور  )1985 (16هاي جدید از جمله منکیـو       اما کینزي  . باشد  یکسان می 

هـاي پـولی را بـر تولیـد و      خص در ارتباط با آثار سیاست      را باال  18بحث آثار نامتقارن  
اقتصاددانان کینزي جدید بر چسبندگی در بازارها تأکید دارند  . قیمت مطرح کردند 

از دیـدگاه ایـن    . دهنـد  هاي تقاضا در اقتصاد را توضیح مـی   و از این طریق اثر شوك     
ارهـاي محـصـول، کـار و    گروه از اقتصاددانان، در الگـوهایی که به نـوعی از نقض باز      

هایی حاکم اسـت امکـان بـروز آثـار            ها محدودیت ـتبار برخوردار هستند و یا در آن      اع
تقـارن     آثـار عـدم   .وجـود دارد ) به عنوان شوك تقاضـا   (هاي پولی     نامتقارن سیاست 

ها را به سه توان آن شود که می  ظري مشاهده می  سیاست پولی در تعداد زیادي مدل ن      
  :نوع تقسیم کرد

ها که مربوط هستند به جهت عمل سیاست پولی، بـه طـوري کـه یـک           آن -الف
 این نـوع از   .شوك پولی منفی داراي اثر بیشتري بر تولید است تا شوك مثبت پولی   

 کـل بـه خـاطر    يشـود کـه منحنـی عرضـه     عدم تقـارن در شـرایطی مـشاهده مـی        
، اخـتالف    بر اثر شوك مثبت پولی      .باشد  می 19چسبندگی قیمت و دستمزد، محدب    

شود در حالیکه بـر اثـر شـوك            بیشتر می  20هاي اسمی جاري و مورد نظر       بین قیمت 
 از ایـن    .شـود   هاي مورد نظـر هـدایت مـی          قیمت منفی پولی قیمت جاري به سمت     

 در حالیکه شوك  .ها دارد شود که شوك مثبت پولی اثر بیشتري بر قیمت       نتیجه می 
  .منفی اثر بیشتري بر تولید خواهد داشت

 عمل سیاست پـولی متمرکـز اسـت بـه          ي دومین نوع عدم تقارن، بر اندازه      -ب
هـاي   هاي پولی کوچک بر طـرف حقیقـی اقتـصاد بیـشتر از شـوك            طوري که شوك  
، )1999 (21مـارتین  نتایج برخی از تحقیقات از جمله راون و         .گذارند  بزرگ تأثیر می  

اوت و نامــتقارن بـر   هاي کوچک و بزرگ داراي آثـار متــف      بیانگر آن است که شوك    

                                                        
16 Mankiw 
17 Cover 
18 Asymmetric Effects 
19 Convex 
20 Desired 
21 Ravn and Martin  
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هـاي    دیگر، هنگـامی کـه شـوك      یبه عبارت  . تـولید و از این طریق بر قیمت هستند       
 . هاي مثبت و منفی بـر اقتـصاد نامتقـارن اسـت         دهد، آثار شوك    خیلی بزرگ رخ می   
 کـاملی از  يخالصـه ) 1989 (23 ارائه شده توسط بـال و رومـر        22مدل فهرست هزینه  

دهـد در    در این مدل، وقتی یک شـوك پـولی رخ مـی     .باشد  این نوع عدم تقارن می    
کنند به خاطر این است که  ها تغییر نمی شود در حالیکه قیمت     تولید تغییر ایجاد می   

امـا   . باشـد   بعد از شوك مطلوبیت بنگاه در تثبیت قیمت بیشتر از تعدیل قیمت می            
یت قیمت در مورد شوك بزرگ پولی، مطلوبیت تعدیل قیمت براي بنگاه بیش از تثب      

 فهرسـت بهـاء را بـا    يدر تصمیم گیري براي تعدیل قیمت، بنگـاه هزینـه      . باشد  می
  .کند منافع تعدیل قیمت مقایسه می

 سومین نوع عدم تقارن سیاست پولی این اسـت کـه آثـار شـوك پـولی بـر              -ج
یعنـی شـرایط     . تولید بستگی به این دارد که اقتـصاد در رونـق باشـد یـا در رکـود                 

یعنی  . اینکه شوك پولی داراي آثار متقارن یا نامتقارن باشد، تأثیر دارد          اقتصادي به   
به این صورت که در      . باشد  هاي پولی می    تقارن آثار شوك   زا بودن عدم    توجه به درون  

 ،هـا  هاي مثبت و منفی بر تولید حقیقی و قیمت    بین آثار شوك   ،شرایط تورمی پایین  
 . یابـد  افزایش نرخ تورم، این تفاوت افزایش مـی    اما با     .داري وجود ندارد    تفاوت معنی 

هـاي مثبـت و       بر اساس این دیدگاه در طول زمان با تغییرات تورم تفاوت آثار شوك            
هـاي مربـوط بـه       اسـتدالل  . شود  منفی پولی بر متغیرهاي کالن اقتصادي بیشتر می       

  ) 2001 24،کندیل( :توان به دو گروه تقسیم کرد ادوار تجاري با منشأ تقاضا را می
  هاي جدید دیدگاه کالسیک-الف
  هاي جدید  دیدگاه کینزي-ب

این دو گروه از اقتصاددانان سعی در توضیح نوسانات اقتصادي و عدم تقـارن              
  .اند آثار سیاست اقتصادي داشته

  
  هاي جدید   کینزینينظریه:  چسبندگی دستمزد-2 -2

 . شـود  اي تقاضا توجه میه در این دیدگاه بر چسبندگی دستمزد در واکنش به شوك     
هاي اقتصادي بر متغیرهاي     اولیه اقتصاد کینزي از نظر تأثیرگذاري سیاست       يهسته

                                                        
22 Menu cost 
23 Ball and  Romer 
24 Kandil 
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 بـا   .مبتنـی اسـت   ها و دستمزدهاي اسمی       حقیقی بر چسبندگی رو به پایین قیمت      
پذیر بوده و هر گونـه تغییـر در تقاضـا بـر             اقتصاد کشش  ياین فرض، منحنی عرضه   
 ي قراردادهـاي کـار مـشخص کننـده     .ثیر خواهـد گذاشـت   متغیرهاي اقتـصادي تـأ    

 . شـود  دستمزدهاي اسمی است که در آن سطح دستمزد، نیروي کـار اسـتخدام مـی        
شـوند و ایـن قراردادهـا     هاي آشکار و ضمنی در ایـن قراردادهـا مـشخص مـی            توافق

 با توجه بـه اینکـه   . شوند موجب ثبات دستمزدهاي اسمی در طول مدت قرارداد می        
بینـی مـسیر آینـده و      ثابـت شـامل پـیش   يکرات مربوط به قراردادها یک هزینه مذا

 ،به همـراه دارد را ها  نامطمئن متغیرهایی چون تورم، بهره وري، تقاضا، سود و قیمت       
گیري براي تعیین مدت بهینه قرارداد، این هزینه با منافع تجدید قـرارداد      در تصمیم 

هاي ناشـی از   ن اساس براي پرهیز از پیچیدگیشود و بر ای ها مقایسه می  توسط بنگاه 
  ).  1996کندیل، ( شوندچانه زنی، قراردادها براي مدت طوالنی بسته می

افزایش در نااطمینانی موجب افزایش در ریسک ثابت کردن دستمزد اسـمی            
 . دهـد  ها براي تنظیم قراردادهـاي بلندمـدت را کـاهش مـی      بنگاهيشود و انگیزه  می

 به سرعت تعـدیل دسـتمزدها بـر اسـاس           ،هاي تقاضا   حقیقی به شوك  واکنش تولید   
 پس از تنظیم قرارداد یـک شـوك مثبـت در تقاضـاي کـل                 .قراردادها بستگی دارد  

که هیچ شرط ضمن عقدي بـراي   در صورتی .شود موجب افزایش قیمت محصول می   
 ، افزایش قیمـت ي وجود نداشته باشد   بندي دستمزد    شاخص هیچافزایش دستمزد و    

شود و کاهش دستمزد حقیقـی موجـب افـزایش          موجب کاهش دستمزد حقیقی می    
 ممکن است انعطاف پذیري دستمزد اسمی در واکـنش بـه    .شود  اشتغال و تولید می   

بنـدي در واکـنش بـه      شـاخص يشوك مثبت و منفی تقاضا نامتقارن باشد و درجـه   
عـدم تقـارن در    . شوك مثبت تقاضا در مقایسه با شوك منفی تقاضـا بیـشتر باشـد            

 باشد که دستمزد را به سمت       25تغییر دستمزد ممکن است ناشی از چارچوب نهادي       
  .دهد باال یا پایین تغییر می

اقتصاددانان کینزي جدید ثابت کردند این ادعا که فرضیه انتظارات عقالیـی            
توانـد صـحیح نباشـد، زیـرا در      موجب عدم تأثیرگذاري سیاست اقتصادي شـده مـی    

 انتظـارات  يسبندگی دستمزدهاي اسمی حتی در چارچوب فرضـیه      صورت وجود چ  
تواند سطح محصول حقیقی را تحـت تـأثیر قـرار             هاي اقتصادي می    عقالیی، سیاست 

هـاي پـولی کمتـر از مـدت       ها باالخص سیاست    زیرا زمان تأثیرگذاري سیاست    . دهد
                                                        

25 Institutional Settings 
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پایبنـدي  زمانی است که کارگران و کارفرمایان نسبت به قـرارداد دسـتمزد تعهـد و              
در این چارچوب با وجـودي کـه عوامـل اقتـصادي بـا اسـتفاده از انتظـارات                    . دارند

توانند دستمزدهاي خـود    اما نمی،کنند  عقالیی، انتظارات خود را تعدیل و اصالح می       
  ).1080ص ،1387 شاکري،( را تغییر دهند

  
  هاي جدید  کینزیني نظریه: چسبندگی قیمت-2-3

تمزدهاي اسـمی بـا   سانات محصول حقیقی با چسبندگی دسـ بعد از اینکه توضیح نو    
 . شـد هـاي جدیـد مطـرح     ها توسط کینـزي  ، ایده چسبندگی قیمت  انتقاد مواجه شد  

 يشود ساختار بازار رقابـت نـاقص اسـت، در چنـین شـرایطی اگـر هزینـه         فرض می 
ها اندك هم باشد موجب بـروز چـسبندگی قابـل مالحظـه در قیمـت                  تعدیل قیمت 

هاي فهرسـت   ها را هزینه  تعدیل قیمتيهاي هزینه یکی از نمونه   . د شد نسبی خواه 
  .هزینه معرفی کردند

گیري براي تعدیل قیمت، فهرست هزینه بهاء با منـافع آن توسـط            در تصمیم 
افزایش در نااطمینـانی موجـب افـزایش ریـسک در تثبیـت              . شود  بنگاه مقایسه می  

 فهرسـت بهـاء افـزایش    يي اعمـال هزینـه  هـا را بـرا    بنگـاه يها شده و انگیزه  قیمت
شـود کـه افـزایش      یک شوك مثبت تقاضاي کل موجب افزایش تولید مـی          .دهد  می

افزایش تقاضا براي نیروي کار موجب افـزایش   . تقاضا براي نیروي کار را در پی دارد      
 رونـد    .شود که افزایش دستمزد حقیقی را در پی خواهد داشـت            دستمزد اسمی می  

هـا   شـود بنگـاه   تورم موجب مـی  . نقش اساسی در ایجاد عدم تقارن داردمثبت تورم   
  .را در برابر شوك مثبت بیشتر تعدیل کنند تا شوك منفی قیمت مورد نظر

قصد تعدیل قیمت  ،ه در واکنش به یک شوك منفی تقاضاوقتی که یک بنگا
طریـق  کنـد و نیـاز بـه تعـدیل قیمـت از           را دارد، تورم قـسمتی از ایـن کـار را مـی            

در مقابـل، تـورم موجـب کـاهش         ) 1999  کندیل،( 27.دهد  بهاء را کاهش می    فهرست
ها تمایل به افزایش قیمت در برابر شـوك   زمانی که بنگاه . شود  هاي نسبی می    قیمت

هاي واقعی و مطلـوب   مثبت داشته باشند، از این طریق یک شکاف عمیق بین قیمت  
ها داللت بر این دارد که انتقال تقاضـا    قیمت تعدیل نامتقارن  .شود  ها ایجاد می   بنگاه

 ها به سمت پـایین چـسبنده هـستند،           وقتی که قیمت    .آثار نامتقارنی بر تولید دارد    

                                                        
26 Desired Prices 
27 Sticky Wage or Sticky Price 
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کاهش در تقاضاي کل موجب کـاهش تولیـد شـده و دسـتمزد حقیقـی را بـه طـور            
ها به سمت باال انعطاف دارند افزایش         در مقابل وقتی قیمت    . دهد  اساسی کاهش می  

هاي مثبـت تقاضـا مالیمتـر      تولید حقیقی و دستمزد حقیقی در واکنش به شوك    در
  .شود می

هاي اقتصادي نیوکینزي در مورد چسبندگی قیمـت نـشان            همچنین بررسی 
 فهرست بهاء کثـرت تعـدیل قیمـت را در طـول زمـان محـدود          يدهد که هزینه    می
 و در واکنــش بـه       هـا در کوتـاه مـدت        ها، بنگاه   کند و با وجود چسبندگی قیمت       می

 از آنجا که شـرایط   .کنند بینی نشده تقاضا به تعدیل تولید اقدام می    انتـقاالت پیـش 
هـاي تقاضـا بـه صـورت      ها در مواجهه بـا شـوك    تواند سبب شود قیمت     بازار کاال می  

نامتقارن تعدیل شوند، انتقاالت تقاضا اثرات نامتقارنی نیز بر تولید و ازاین طریق بـر               
به این صورت که کاهش تقاضا در نتیجـه یـک شـوك منفـی           . د داشت قیمت خواه 

 اما انعطاف پـذیري     ،دهد   تولید را کاهش می    ،پولی به خاطر وجود چسبندگی قیمت     
شود افزایش تولید در واکنش به شوك مثبت پـولی   ها به سمت باال موجب می  قیمت

ك مثبـت پـولی از    لذا افزایش تولید در واکنش به شـو   .و افزایش تقاضا تعدیل شود    
 صـعودي بـودن منحنـی     .باشـد  کاهش آن در مواجهه با شوك منفی پولی کمتر می 

هـاي   عرضه نسبت به قیمت مورد انتظار از دیگر دالیل ایجـاد آثـار نامتقـارن شـوك      
هاي انتظاري متناسب با قیمت جاري تغییـر کنـد در            اگر چنانچه قیمت   . تقاضاست

 در عین حال که     . شیب منفی خواهد داشت    این صورت منحنی عرضه نزولی شده و      
هاي تقاضا چـسبنده هـستند ولـی        ها نسبت به تغییرات غیرقابل انتظار شوك        قیمت

این امر سبب ایجـاد شکـستگی        . باشند  نسبت به تغییرات انتظاري انعطاف پذیر می      
و شـوك تقاضـا منجـر بـه انتقـال منحنـی       ) 1992 ،کاور( شود در منحنی عرضه می   

هاي اقتـصادي بـر      شود و آثار نامتقارن سیاست      منحنی عرضه محدب می   تقاضا روي   
  .دهد روي منحنی عرضه محدب رخ می

  
   سیاست مالی و آثار نامتقارن-4 -2

  : دالیل متعددي براي آثار نامتقارن سیاست مالی در اقتصاد وجود دارد
ها چسبنده باشند، یک شـوك سیاسـت انقباضـی       اگر دستمزدها و قیمت    -1

دهـد،  تولید را بیش از آنچه که یک سیاست مالی انبساطی مـالی افـزایش مـی   مالی  
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ها به سیاست مالی انبساطی بیش از واکـنش بـه            کاهش خواهد داد و واکنش قیمت     
   .)2002 28،و بوراكهاکان ( سیاست مالی انقباضی است

وقتی دستمزدها به سمت پایین چسبنده هستند، افـزایش در دسـتمزدهاي            
دتر شدن اثر انقباضی شـوك منفـی تقاضـا بـر تولیـد شـده و آثـار                   حقیقی موجب ب  
  .)2001 کندیل،( کند ها را مالیمتر می کاهشی بر قیمت

به این صورت که اگر تولید نزدیک به اشتغال کامل         :  شرایط بازار محصول   -2
 در این صورت افـزایش در مخـارج         ،پذیر باشند   ها و دستمزدها انعطاف    باشد و قیمت  

دهد اما کاهش در مخارج دولـت موجـب کـاهش تولیـد      د را افزایش نمی   تولی ،دولت
  .ها نیز نامتقارن خواهد بود شود و اثر بر قیمت می

یابد اما شواهدي     سیاست مالی انبساطی افزایش می     ي نرخ بهره در نتیجه    -3
 . مـالی کـاهش یابـد     ) انقباضـی ( وجود ندارد که نرخ بهره در واکنش به شوك منفی         

هـاي انبـساطی و    هاي خصوصی به شـوك  تفاق این است که واکنش بنگاه    دلیل این ا  
هـاي خـصوصی بـه      یعنی اینکه واکنش نرخ بهره و بنگاه       . باشد  انقباضی یکسان نمی  

 اثـر مخـارج       ).2001کنـدیل،   ( هاي انقباضی و انبساطی مالی متفاوت اسـت         شوك
 نـرخ بهـره در       .جـاد کنـد   تواند آثار نامتقارن بر تقاضـا ای        دولت بر بازارهاي مالی می    

 ایجـاد   29 اگر بدهی دولت بـسط مـالی        .یابد  نتیجه افزایش مخارج دولت افزایش می     
کند، افزایش ریسک بازپرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش ریسک تورم موجب           

 بدین معنی که اگر دولت رفتـار         .شود  جبري از طریق نرخ بهره می       تشدید جانشینی 
یاست مالی نداشـته باشـد افـزایش نـرخ بهـره خـود را در                اي در اجراي س     محتاطانه

 از  .دهد و نوسان بیشتري خواهد داشت      تغییرات نرخ بهره نشان می     يافزایش دامنه 
 به   .پذیرتر خواهد شد    این رو، نرخ بهره در واکنش به مخارج انبساطی دولت انعطاف          

 تغییـرات نـرخ   يدنبال انبساط مالی، مخارج بخش خصوصی به خاطر افزایش دامنه       
کنـدیل،  ( کنـد  از این رو احتمال آثار نامتقارن افزایش پیدا می       .یابد  بهره کاهش می  

2001(.  
 ممکن است متـأثر از درك و انتظـارات عمـومی بـوده و            30آمد اقتصادي    پی -4

 در صورتی که استنباط عمومی ایـن باشـد کـه افـزایش مخـارج دولـت             .تغییر کند 
یابد اما اگر افزایش مخارج دولت دائمی      ضا افزایش می  دائمی است در این صورت تقا     

                                                        
28 Hakan Burak 
29 Fiscal Expansion 
30 Economic Outcome 
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 بنـابراین، اگـر افـزایش در مخـارج دولـت             .یابد  تلقی نشود تقاضا چندان تغییر نمی     
دائمی تلقی شود اما کاهش در مخارج دولت موقتی استنباط گردد، در ایـن صـورت        

  .اثر سیاست مالی انقباضی و انبساطی نامتقارن خواهد بود
سیاسـت مـالی در    . شی سیاست مالی به شرایط اقتصاد بستگی دارد       اثر بخ  -5

توانند آثار    می 31بهبود رکود اقتصادي مؤثرتر از کاهش رونق است و کمبود نقدینگی          
در  . هاي تجاري را توضیح دهـد  نامتقارن سیاست مالی در شرایط اقتصادي و سیکل      

هـا رخ    ارهـا و بنگـاه     وسـیعی از خانو    يهاي مالی در گـستره      شرایط رکود محدودیت  
از آنجـا کـه تعـداد کمتـري از      . افتـد  دهد و در شرایط رونق عکس این اتفاق می    می

طور که سیاست مالی منجـر بـه افـزایش نـرخ       مردم به اعتبار دسترسی دارند همان     
 شـود  تـر مـی    شود اثر ثروت در زمان رکود ضـعیف         ها می   بهره و کاهش قیمت دارایی    

  ).همان منبع(
  

  بر مطالعات تجربیمروري  -3
  .گردد در این بخش مطالعات صورت گرفته در ارتباط با آثار شوك تقاضا ارایه می

 
   مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با شوك پولی-1 -3 

 روي اقتصاد آمریکا به این نتیجه رسید کـه شـوك منفـی        يبا مطالعه ) 1992(کاور  
 ي مطالــعه  .پولی بر تولید استمثبت شوك  بر   دار و بزرگتر از     ولی داراي اثر معنی   پ

  .هاي پولی بوده است کـاور به دنبال تشخـیص آثار نامـتقارن شوك
کار رفته توسـط کـاور نتـایج    ه  با استفاده از روش ب )1988 (النگ و سامر    دي
 تفـاوت بـین    .دست آوردند و بر ارتباط مـستقیم بـا تـورم تاکیـد دارنـد      ه  مشابهی ب 
 این است که شوك منفی و کوچک پـولی     يچک نشان دهنده  هاي بزرگ و کو     شوك

آثار نامتقارن شوك پولی را قبـل و بعـد از جنـگ             ) 2002 (32کندیل . خنثی نیست 
 چسبندگی بـه سـمت پـایین دسـتمزدها      .جهانی دوم در آمریکا گزارش کرده است   

بعد از جنگ عامل تغییر شیب منحنی عرضه معرفـی شـده اسـت و واکـنش تولیـد             
  .ها به شوك انبساطی پولی قبل و بعد از جنگ یکـسان بـوده اسـت             قیمت حقیقی و 

                                                        
31 Liquidity Constraint 
32 Kandil 
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 کل در برابر شـوك منفی پولی کم شـیب تـر شـده     يدر مقابل بعد از جنگ عـرضه     
 .ها شده است که باعث افزایش تولید بیشتر و تعدیل قیمت

اثر سیاست پولی را بر تولید در برزیل مطالعه ) 2007( 33ادیلین کلبر داسیلوا
 خود از مدل چرخش مارکوف استفاده کرده اسـت و از     يدر مطالعه وي    .رده است ک

 سه نـوع     . استفاده کرده است   2006 تا آگوست    1995هاي ماهیانه بین جوالي       داده
  :هاي مثبت و منفی پولی مشاهده شده است از عدم تقارن در نتیجه شوك

  هاي پولی  عدم تقارن بین آثار ضد ادوار شوك-1
  هاي پولی در شرایط مختلف ادوار تجاري تقارن بین آثار شوك عدم -2
 عدم تقارن در آثار حقیقی یک شوك معین پولی در شـرایط مختلـف ادوار                -3
  تجاري

هـاي پـولی و اینکـه     سه دلیل براي نامتقارن بودن آثار شوك  ) 1993(مورگان
عدم اعتمـاد   . هاي منفی داراي آثار بیشتري بر تولید هستند، ارائه کرده است           شوك

شـود،   هـاي انبـساطی کـه در زمـان رکـود اتخـاذ مـی             عاملین اقتصادي به سیاسـت    
هـاي اعتبـاري    هـا و دسـتمزدها و وجـود محـدودیت       چسبندگی رو به پایین قیمـت     

  .شوند میدالیلی هستند که موجب آثار نامتقارن شوك پولی بر تولید 
هـا در   یـد و قیمـت  هاي پـولی را بـر تول     آثار نامتقارن شوك  ) 1384( اصغرپور

در ایـن مطالعـه      .  مطالعـه کـرده اسـت      1338-82 زمانی   ياقتصاد ایران براي دوره   
هـاي   الگوي تولید به عنوان تابعی از تولید با وقفه و نقدینگی معرفـی شـده و شـوك    

کـه بـراي آزمـون      .پولی با استفاده از متغیر مجازي در الگوي تولید وارد شده است           
ـ       ها  آثار نامتقارن شوك   کـار گرفتـه شـده    ه ي مثبت و منفی پولی بر تولید حقیقـی ب

هـاي منفـی برابـر بـا یـک و بـراي          به این صورت که مقـدار آن بـراي شـوك          . است
دار بـودن ایـن ضـریب از نظـر آمـاري مؤیـد          باشد و معنی    هاي مثبت صفر می     شوك
العـه   نتایج ایـن مط  .هاي پولی بر تولید حقیقی است     عدم تقارن آثار شوك    يفرضیه

هاي منفی پولی بر تولید بیش از          این است که میزان اثرگذاري شوك      ينشان دهنده 
هـاي جدیـد     همچنـین بـر خـالف دیـدگاه کینـزین        .هاي مثبت پـولی اسـت       شوك
هاي کوچک اثر بیـشتري بـر تولیـد و از ایـن           هاي بزرگ پولی نسبت به شوك       شوك

  .طریق بر قیمت دارند
  

                                                        
33 Edilean Kleberdasilva 
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    معرفی مدل -4
   تقاضاهاي  شوك-4 -1

در ادبیات اقتصادي شوك تقاضا یک اتفاق اسـت کـه موقتـاً تقاضـا بـراي کاالهـا و                    
یک شوك مثبـت تقاضـا را افـزایش و شـوك            . دهد خدمات را کاهش یا افزایش می     

 تولیـد کاالهـا و خـدمات و از ایـن     ،  در هر دو حالت .دهد  تقاضا را کاهش می    ،منفی
ـ یرگ طریق قیمت محـصوالت تحـت تـأثیر قـرار مـی           ،در ادبیـات اقتـصادسنجی   . دن

 . گوینـد  اي و سیستم معادالت را شوك مـی        معادله  تک ی معادالت رگرسیون  34پسماند
در این صورت تغییرات تقاضاي بخش صـنعت را بـه عنـوان شـوك تقاضـاي بخـش        

  .توان به حساب آورد صنعت می
می و با انجام اصالحات تولید اسـ ) 2006( در این تحقیق به پیروي از کندیل     

 عنـوان جـایگزین تقاضـاي بخـش         ،بخش صنعت به اضافه تغییرات موجـودي انبـار        
توان تغییـرات تولیـد اسـمی بـه اضـافه       رو می  از این .شود صنعت در نظر گرفته می   

 صنعت را بـه عنـوان شـوك    هاي بخش تغییرات موجودي انبار هر کدام از زیر بخش       
اي کـه اقتـصاددانان در       مهمتـرین مـسأله    . تقاضاي آن زیر بخـش بـه حـساب آورد         

 . باشـد  بررسی نوسانات تولید با آن مواجه هستند، جدا کردن رونـد از نوسـانات مـی               
بیشتر اقتصاددانان اعتقاد به تحول اقتصاد در طول یک مسیـر معـین رشد در پـس             

  .گیرنـد  نوسانات کوتاه مدت دارند، که این مسیر رشد را به عنوان روند در نظـر مـی                
 در بررسـی ایـن       . را مشخص کـرد    توان این روند   سؤال مهم این است که چگونه می      

هـایی اسـت کـه بـه اقتـصاد وارد          ناشی از شوك   ،توان گفت نوسانات تولید    سؤال می 
هـا آثـار     ها آثاردایمی بر تولید دارند و بعـضی از شـوك           بعضی از این شوك    . شود می

 با توجه به اهداف تحقیق ضـرورت   .ستندهاي تقاضا از نوع دوم ه     شوك  .گذرا دارند 
  اولـین بـار کـاور       .هاي تقاضا به دو گروه مثبـت و منفـی تقـسیم شـوند              دارد شوك 

 وي به منظور بررسـی   .هاي مثبت و منفی تقسیم کرد ها را به شـوك  شوك) 1992(
هـا را   ها این تقـسیم بنـدي از شـوك         هاي پولی بر تولید و قیمت      آثار نامتقارن شوك  

 نرخ رشد پول را برآورد کـرده و پـسماند           يبه این صورت که ابتدا معادله      .  کرد ارائه
پـسماندهاي مثبـت را بـه        . دست آمده را به عنوان شوك پـولی در نظـر گرفـت            ه  ب

عنوان شوك مثبت و پسماندهاي منفی را به عنوان شوك منفی بـه صـورت زیـر در        
دار  نفـی تفـاوت معنـی     هـاي مثبـت و م      نظر گرفت و نتیجه گرفت که ضرایب شوك       

                                                        
34 Residual 
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هاي مثبت و منفـی اسـتفاده از    هاي به دست آوردن شوك یکی دیگر از روش    . دارند
به این صورت که با برازش نرخ رشد تولیـد           . باشد زمانی می   روند زمانی متغیر سري   

 مقادیر واقعی با روند آن، مقادیر باالي روند به عنـوان شـوك              يروي زمان و مقایسه   
 شـوند  تر از روند بـه عنـوان شـوك منفـی در نظـر گرفتـه مـی         پایینمثبت و مقادیر  

اما بایـد توجـه کـرد کـه اسـتفاده از ایـن روش زمـانی                ).  1383،  صمدي و جالیی  (
درست است که اقتصاد کشور از ثبات برخوردار باشد چون تغییرات ساختاري در آن        

وش دیگري که بـه   ر .تواند روش مناسبی براي این منظور باشد  شود، نمی  لحاظ نمی 
این منظور در ادبیات اقتصادي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، اسـتفاده از روش               

 میـانگین   يشـود طـول دوره     در ایـن روش سـعی مـی         .باشـد  میانگین متحرك می  
 اي انتخاب شود که بـا طـول مــدت دوران اقـتـصادي برابـر باشـد                 متحرك به گونه  

ـ  .باشـد  روش تعیـین طـول دوره مـی   مشکل اصلی این    ). 1380دانش جعفري،   ( ه  ب
آورد و  عالوه اختالالت بسیاري را در فرایندهاي میان مدت و بلندمدت به وجود مـی        

 البتـه هـدف ایـن     .تواند نتایج رکود و رونق را تغییـر دهـد      ها می  انتخاب تعداد سال  
) رونـق و رکـود  ( هاي تقاضا در شـرایط مختلـف اقتـصادي        تحقیق بررسی آثار شوك   

  .اشدب نمی
هـاي اقتـصادي و از آن طریـق تجزیـه       یک روش دیگر براي اسـتخراج دوران      

 -هاي اقتصاد بـه شـوك مثبـت و منفـی روش رونـد زمـانی فیلتـر هودریـک                    شوك
ها بـه اجـزاي     شوكي معموالً از این روش براي تجزیه      .باشد می) 1989 (35پرسکات

  . شود دایمی و موقتی استفاده می
بینـی شـده    ابتـدا رشـد پـیش     ) 2006(  از کندیل  در تحقیق حاضر به پیروي    

 سـپس تفـاوت رشـد     .تقاضاي هر زیربخش صنعت به صورت زیر برآورد شده اسـت        
به عنـوان شـوك در نظـر      ) برآورد شده ( بینی شده  با رشد پیش  ) تحقق یافته ( واقعی

  .گرفته شده است
ن اي که در آ    ینی شده در تقاضاي صنعتی از طریق برازش معادله        ب رشد پیش 

 لگـاریتم تفاضـل   36دار متغیرهاي توضیحی شامل یـک مقـدار ثابـت و مقـادیر وقفـه          
هـاي   هاي بزرگ صنعتی، دسـتمزد اسـمی کارگـاه          اول تولید حقیقی کارگاه    يمرتبه

کـار در    وري نیـروي   بهره صنعتی،   هاي بزرگ   بزرگ صنعتی، قیمت محصوالت کارگاه    

                                                        
35 Hodrik-Prescott (HP) 
36 With Lags 



   ...هاي تقاضاي بخش صنعت آثار شوك
  

113

 ناخـالص داخلـی اسـمی      هاي بزرگ صنعتی، شاخص قیمـت انـرژي و تولیـد           کارگاه
  :رو شوك تقاضاي بخش صنعت عبارت است از  از این .آید دست میه باشد، ب می

dQ*dQShockit −=                          )1                                         (
    

رشـد تحقـق   dQ هاي بزرگ صنعتی و   رشد برآورد شده تولید کارگاه*dQکه در آن
   شـوك تقاضـاي بخـش صـنعت         Shockitهـاي بـزرگ صـنعتی و         ته تولید کارگاه  یاف
  . بت، منفی یا صفر باشدثتواند م باشد که مقدار آن میمی

هـاي   هاي تقاضا به شوك    شوك) 1992( و کاور ) 2006( بر اساس کار کندیل   
  :شوند مثبت و منفی به صورت زیر تقسیم می

]     شوك مثبت تقاضاي بخش صنعت) 2( ]ititit shockshockabsPos += )(2
1    

]   شوك منفی تقاضاي بخش صنعت) 3( ]ititit shockshockabsneg −−= )(2
1    

  
به این صورت در هرسال شوك مثبت یا شوك منفی وجـود دارد و از حـضور      

 .هردو شوك مثبت و منفی در یک سال جلوگیري شده است
 
بـر  هاي تقاضاي بخش صـنعت       گیري آثار شوك    معرفی مدل جهت اندازه    -2 -4 

  قیمت محصوالت صنایع
هاي بزرگ صنعتی متأثر از شوك تقاضا بـه صـورت        واکنش قیمت محصوالت کارگاه   

  :شود زیر بیان می
 )4 (                                                               { } 〉= α  ,UndαDp itpit  

)0(Dباشد  اول میي اپراتور تفاضل مرتبه .  
P ــده ــشان دهن ــاري ن ــر بخــش    لگ ــصوالت ه ـــمت مح ــد (یتم قی از ) Isicک
  .بـاشد هاي بزرگ صـنعتی می کارگـاه
 Undباشد تقاضا می) غیرقابل انتظار(بینی نشده   رشد پیشي نـشان دهنده.  

غیرقابل ( نی نشدهبی تغییرات قیمت متأثر از تغیـیرات پیش     ي در این رابطه  
بینی نشده تقاضا    رشد پیش   .تقاضاي بخش صنعت در نظر گرفته شده است       ) انتظار
هاي مثبت و منـفی تقـسیم کرد و لذا تغییرات قیمـت     توان به دو گروه شـوك     را می 

  :گیرد هاي مثبت و منفی تقاضاي بخش صنعت قرار می به صورت زیر متأثر از شوك
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)5    (                                                        itnpitppit negαposαDp +=  
  

هـاي مثبـت و منفـی تقاضـاي       شوكي به ترتیب نشان دهندهneg و   posکه در آن    
 همچنـین تغییـرات قیمـت عـالوه بـر       .باشـند  هـاي بخـش صنعــت مـی     زیر بخش 
تواند تحت تـأثیر متغیرهـاي توضـیحی شـامل قمیـت              هاي مثبت و منفی می     شوك
) باشـد  دي انبـار مـی   شامل تغییرات موجو  (کار و تولید اسمی      وري نیروي   بهره  انرژي،

بین تغییرات قیمت و متغیرهـاي      ) 4(  تبعی يقرار بگیرد که با در نظر گرفتن رابطه       
هـاي تقاضـاي     زیر را به منظور بررسی آثار شـوك       يتوان معادله  توضیحی مذکور می  

  :هاي بزرگ صنعتی تصریح کرد بخش صنعت بر قیمت محصوالت کارگاه
)6(                  itititttit negposDnyDprDsuDp 54321 ααααα ++++=  
  

ــه در آن ــشانگر  D ،ک ــه ن ــور تفاضــل مرتب ــشانگرP،  اولياپرات ــاریتم قیمــت  ن  لگ
 لگـاریتم   نـشانگر  Su،هاي بزرگ صنعتی هاي کارگاه محصوالت هر کدام از زیربخش

، هاي بزرگ صـنعتی    وري نیروي کار در کارگاه     لگاریتم بهره  نشانگر Pr،  قیمت انرژي 
Ny بـه اضـافه تغییـرات موجـودي انبـار هـر کـدام از               لگاریتم تولید اسـمی      نشانگر

شـوك مثبـت تقاضـاي بخـش      نشانگر Pos، هاي بزرگ صنعتی  هاي کارگاه   زیربخش
  . استشوك منفی تقاضاي بخش صنعت نشانگر Neg و صنعت
  

   برآورد مدل -4-3
بیان شده است، شـوك تقاضـا در هریـک از    ) 1 (ي شمارهيگونه که در معادله  همان

اي ایران از تفاوت رشد تحقـق یافتـه بـا رشـد بـرآورد          صنایع کارخانه هاي    زیر بخش 
که رشـد تحقـق یافتـه از رشـد       در صورتی   .شده در این تحقیق به دست آمده است       

نتیجه شوك مثبت تقاضـا باشـد، مقـدار آن        در  تواند    برآورد شده بیشترباشد، که می    
توانـد   متر باشد، که میکه رشد تحقق یافته از رشد برآورد شده ک     مثبت و در صورتی   

 بـراي تفکیـک    .نتیجه شوك منفی تقاضـا باشـد، مقـدار آن منفـی خواهـد بـود        در  
 این روش    .استفاده شده است  ) 3(و  ) 2(هاي مثبت و منفی تقاضا از معادالت          شوك

 مورد استفاده قـرار گرفتـه کـه بـه دو مـورد آن در مقالـه       در تعداد زیادي از مقاالت 
به منظور به دست آوردن شـوك مثبـت   ) 2 (ي شمارهيمعادلهدر  . اشاره شده است  

با مقدار شوك تقاضا جمـع شـده و بـراي    ) itshock(تقاضا، قدر مطلق شوك تقاضا      
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در ایـن صـورت    . تقسیم شـده اسـت  ) 2( خود بیشتر نشود بر ياینکه از مقدار اولیه  
itpos  ی کـه  یهـا  تقاضا مثبت است، مثبـت و بـراي سـال         ی که شوك    یها   براي سال

 ي شـماره يبه همین صـورت در معادلـه      . شوك تقاضا منفی است، صفر خواهد شد      
از طریق کم کردن مقدار شوك تقاضا از قدر مطلـق  ) itneg(شوك منفی تقاضا    ) 3(

اشـد، شـوك    اگرشوك تقاضـا منفـی ب      . به دست آمده است   ) -2(آن و تقسیم آن بر      
که شوك تقاضا مثبت باشد شـوك منفـی تقاضـا         منفی تقاضا نیز منفی و در صورتی      

  . لذا از حضور هردو شوك در یک سال جلوگیري شده است . صفر خواهد شد
هـاي بـزرگ    هاي تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت کارگاه   آثار شوك 

دل بـا اسـتفاده از روش     این م   .شود  برآورد می ) 6 (ي شماره يصنعتی توسط معادله  
ایـن روش بـرآورد، ترکیبـی از     . شـود  هاي ترکیبـی یـا پانـل دیتـا بـرآورد مـی             داده
اي که اغلب در مطالعـات کـاربردي          مسأله  . است 38هاي مقطعی   و داده  37زمانی سري

ها وجود دارد یـا ایـن کـه مـدل در       ادغام دادهامکانکه آیا  این است   شود    مطرح می 
 آیا در مـدل مـورد   ، دیگریعبارته ب . دهد تفاوتی به دست می مقاطع مختلف نتایج م   

در باشـند یـا خیـر؟     مبدأها متفاوت مـی ها و عرض از  نظر براي مقاطع مختلف شیب 
هـاي ترکیبـی    دادهروش   از بایـستی هـاي فـردي    تفـاوت ها و  صورت وجود ناهمگنی  

 دار زمـون معنـی   بـه آ  ابتدا باید قبل از هر نـوع بـرآوردي       بدین منظور   .استفاده کرد 
دار بـودن یـا نبـودن     اي که براي آزمون معنی  آماره . پرداخته شود بودن اثرات فردي    

  : صورت زیر استه ، ب) لیمرF( رودکار میه اثرات فردي ب
  )7(    

  
  نـشانگر urRSS ، مجمـوع مجـذورات پـسماندهاي مقیـد        نشانگر rRSSکه در آن،    

 K،  تعداد مقاطع مورد بررسـی  نشانگرN ،جموع مجذورات پسماندهاي غیرمقیدم
 اسـت  بعد هر مقطع  نشانگرT و  تعداد پارامترهاي تخمین زده شده در مدل نشانگر

  .)1384زراء نژاد و انواري، (
 جـدول بـا   F مقدار محاسبه شده از F ، مشخصداري  در یک سطح معنی   اگر
 H يبزرگتـر باشـد فرضـیه      ) NT-N-K(مخـرج    و   (N-)  صـورت   آزادي يدرجه

ـ بایست مدل     بنابراین می  شده و  رد   دار نبودن اثرات فردي     مبنی بر معنی   صـورت  ه  ب

                                                        
37 Time series  
38 Cross-Section  

KNNTRSS
NRSSRSSF

ur

urr

−−
−−

=
/

/ 1
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جـدول کـوچکتر    مربوطـه در   F، ازه محاسـبه شـد  Fاگـر  اما  .پانل دیتا برآورد شود
 بیـانگر   F ينتـایج آزمـون آمـاره      . تـوان رد کـرد      را نمـی   H ي آنگاه فرضیه  ،باشد
 از ایـن  .  صفر اسـت يهاي ترکیبی و رد فرضیه      دار بودن روش استفاده از داده       معنی
نتـایج    .توان بیان کرد که صنایع مورد بررسی در این مطالعه همگن نیـستند              رو می 

  . ارایه شده است1 ي زمون در جدول شمارهآ
  

 هاي ترکیبی دار بودن اثرات داده  نتایج آزمون معنی:1جدول 
  )PV( مقدار ارزش احتمال   آزادييدرجه  مقدار   آزمونيآماره

  F 54/1  )22/21(  0518/0 آزمون يآماره

  2χ   28/32  21  0461/0زمون آ يآماره

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

حال براي تشخیص اینکه مدل برآوردي بایستی با اثرات ثابـت یـا بـا اثـرات                
ـ      زده شود، آزمون ها    تصادفی تخمین  صـورت زیـر گـزارش      ه  سمن انجام و نتایج آن ب

  .نتایج این آزمون نیز حاکی از تخمین مدل با اثرات ثابت است . شده است
  

 سمن آزمون هاو:2جدول 
  )PV( مقدار ارزش احتمال   آزادييدرجه  مقدار   آزمونيآماره

  041/0  5  82/11  هاوسمنآزمون  يآماره

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

ارایـه  ) پیوسـت  (3 يدر جـدول شـماره    ) 6 (ي شـماره  ينتایج برآورد معادله  
هـاي مثبـت تقاضـا،     بایست ضرایب مربوط بـه شـوك   از نظر تئوریک می  . شده است 

  .  منفی باشند،هاي منفی تقاضا بت و ضرایب مربوط به شوكمث
 

  هاتحلیل یافته - 5
هـاي مثبـت تقاضـاي        شود، شـوك     مشاهده می  3 يگونه که در جدول شماره     همان

هاي بـزرگ صـنعتی        قیمت محصوالت کارگاه   ، مورد مطالعه  يبخش صنعت در دوره   
  . داده است را افزایش 18 و 16به جز قیمت محصوالت مربوط به کد 

هاي منفی تقاضا، براي صنایع تولید محصوالت کـانی          ضریب مربوط به شوك   
یـد وسـایل    و تول31هاي برقی با کد    آالت و دستگاه    ، تولید ماشین  26غیرفلزي با کد    
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ضرایب مذکور به جز ضریب مربـوط بـه کـد       .اند  منفی شده  34نقلیه موتوري با کد     
هـاي منفـی تقاضـاي     بدین معنـی کـه شـوك     .باشند دار می   از نظر آماري معنی    26

 امـا قیمـت      . را کاهش داده اسـت     34 و   31بخش صنعت قیمت محصوالت کدهاي      
هاي بزرگ صنعتی در نتیجـه شـوك منفـی تقاضـاي بخـش         محصوالت سایر کارگاه  

توان گفت این مطلب بیانگر چسبندگی قیمـت          می . صنعت کاهش پیدا نکرده است    
 دیـدگاه  و باشـد  هـاي بـزرگ صـنعتی مـی     کارگـاه ت  محـصوال يکششی عرضه  و کم 

 ضریب مربـوط بـه اثـر     .کند ها را تأیید می   نئوکینزي در ارتباط با چسبندگی قیمت     
شوك مثبت تقاضاي بخش صنعت به جز ضرایب مربوط به صنایع تولید محـصوالت          

 باشند  موارد مثبت میي بقیه، در 18 و تولید پوشاك با کد       16توتون و تنباکو با کد      
تـوان گفـت     لـذا مـی   .دار هستند  درصد از نظر آماري معنی 95و در سطح اطمینان     

شوك مثبت تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت در اکثر صنایع مورد بررسـی    
  . مؤثر بوده و در یک جهت اثر گذاشته است

 از 77/3 بـا عـدد   17از نظر مقدار، ضریب مربوط به تولید منسوجات بـا کـد      
هـاي تقاضـاي    گـذاري بیـشتر شـوك    شتر است که بیانگر میزان تأثیردیگر ضرایب بی 

 صـنایع  ي هرچند ضریب مربوطـه در بقیـه   .باشد  بخش صنعت بر صنعت مذکور می     
هاي تقاضـاي   توان گفت شدت اثرگذاري شوك اي ندارد، اما نمی     تفاوت قابل مالحظه  

  .بخش صنعت بر قیمت محصوالت در صنایع مختلف تفاوت ندارد
هـاي منفـی تقاضـا، بـراي صـنایع تولیـد         ه به ضریب مربوط به شـوك      با توج 

 31هاي برقی با کـد  آالت و دستگاه ، تولید ماشین26محصوالت کانی غیرفلزي با کد    
 مـوارد مثبـت   يانـد و بقیـه   منفـی شـده   34ي موتوري بـا کـد   و تولید وسایل نقلیه  

 بـر قیمـت   هـاي منفـی تقاضـاي بخـش صـنعت           توان گفت شوك    لذا می  . باشند  می
مقدار تأثیر شوك منفی     . محصوالت صنایع مختلف در یک جهت تأثیر نداشته است        

 15تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با کد              
 فلزي بـا کـد    بیشتر از دیگر صنایع است و بر صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیر 

  . کمترین اثر را داشته است26
اس اطالعات جدول مذکور و با توجه به عالمت ضریب مربوط به شـوك   بر اس 

هـاي تقاضـاي بخـش صـنعت بـر       توان نتیجه گرفت شـوك  مثبت و منفی تقاضا، می 
ــا کــد   ، تولیــد 26قیمــت محــصوالت صــنایع تولیــد محــصوالت کــانی غیرفلــزي ب

 34کـد  ا  موتوري بي و تولید وسایل نقلیه  31هاي برقی با کد       آالت و دستگاه    ماشین
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 و در دیگر صنایع آثار نامتقارن بر قیمت محصوالت وجـود          آثار نامتقارن داشته است   
  .نداشته است

  
  هاي سیاستی   نتایج و توصیه-6
هاي بزرگ   شوك مثبت تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت کارگاه- 1

 . ها باشد پذیري قیمت تواند بیانگر انعطاف دار داشته است که می صنعتی اثر معنی
 مورد مطالعه يتوان گفت این مسأله بر شرایط تورمی در اقتصاد ایران طی دوره می

منجر به ) پولی و مالی(هاي انبساطی  توان گفت اجراي سیاست  می .است مؤثر بوده
  .افزایش قابل توجه در قیمت محصوالت در بخش صنعت خواهد شد

هاي بزرگ  کارگاه شوك منفی تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت اکثر - 2
 موجب چنین اثري شده ها چسبندگی قیمت . صنعتی در ایران مؤثر نبوده است

  .است
هاي تقاضاي بخش صنعت بر قیمت در صنایع مختلف تفاوت   شدت تأثیر شوك- 3

هاي اقتصادي بر صنایع مختلف آثار یکسانی   لذا سیاست .قابل توجهی ندارد
  .نخواهند داشت

 صنایع داراي يش صنعت بر قیمت محصوالت در کلیههاي تقاضاي بخ  شوك- 4
، 26 به این صورت که بر قیمت محصوالت صنایع با کد  .آثار نامتقارن نبوده است

 آثار نامتقارن داشته و بر قیمت محصوالت در دیگر صنایع آثار نامتقارن 34 و 31
  .نداشته است

ت بر قیمت هاي مثبت تقاضاي بخش صنع  با توجه به تأثیرگذاري شوك- 5
هاي بزرگ صنعتی در ایران و همچنین با توجه به اینکه  محصوالت کارگاه

اي ایران داراي آثار نامتقارن نبوده  هاي تقاضا بر قیمت اکثر صنایع کارخانه شوك
تناب از افزایش تورم و همچنین توجه به صادرات محصوالت جاست و به منظور ا

با احتیاط بیشتري اتخاذ ) پولی و مالی(هاي انبساطی   اجراي سیاست، بایدصنعتی
هاي طرف   به منظور حمایت از تولید بخش صنعت به اتخاذ سیاتهمچنین  .شود

  .عرضه توجه بیشتري صورت گیرد
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   : 1پیوست شماره 

 اي بزرگ صنعتیه هاي تقاضاي بخش صنعت بر قیمت محصوالت کارگاه آثار شوك: 3 جدول

 هاي منفی آثار شوك هاي مثبت آثار شوك

کد  نام صنعت
ISIC آماره  ضریبt 

سطح 
 داري معنی

 tآماره  ضریب
سطح 
 داري معنی

  0  03/10  5/3  0001/0  99/3  35/0 15 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
  014/0  46/2  83/0  632/0  -47/0  -075/0 16  سیگار- تولید محصوالت از توتون و تنباکو

  0  41/27  008/1  0  62/15  77/3 17 تولید منسوجات
عمل آوردن و رنگ کردن پوست  تولید پوشاك،

 خزدار
18 6/0-  42/2-  016/0  78/2  5/19  0  

  0  36/14  68/2  0  51/4  46/0 19 دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان
غیر از ( تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه

 )مبلمان
20 37/0  8/2  0048/0  36/3  97/35  0  

  0  65/12  79/1  0  9/6  82/0 21 تولید کاغذ و محصوالت کاغذي
  0  59/9  03/2  01/0  5/2  38/0 22 هاي چاپ شده رسانه انتشار و چاپ و تکثیر 
هاي نفت و   پاالیشگاه-   صنایع تولید ذغال کک

 اي هاي هسته سوخت
23 67/0  89/7  0  28/0  52/1  128/0  

  0  05/1  4/0  0  03/6  95/0 24 ید مواد و محصوالت شیمیاییصنایع تول
  0  59/3  197/0  0  7/28  39/1 25 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

011/0  -004/0  0  6/15  03/1 26 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي
-  99/0  

  0  19/7  92/0  0  1/17  01/1 27 تولید فلزات اساسی
آالت و  جزماشینه بتولید محصوالت فلزي فابریکی 

 تجهیزات
28 74/0  6/9  0  92/0  3/10  0  

نشده در   آالت و تجهیزات طبقه بندي تولید ماشین
 جاي دیگر

29 86/0  86/7  0  46/1  5/9  0  

  0  17/32  68/1  015/0  44/2  26/0 30 آالت اداري و حسابگرو محاسباتی تولید ماشین
بندي  هاي برقی طبقه دستگاه آالت و تولید ماشین

 جاي دیگر شده درن
31 53/1  12/21  0  3/1-  4/2-  016/0  

ها و وسایل  تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه
 ارتباطی

32 52/1  71/9  0  1/1  4/7  0  

  0  8/11  38/1  0  05/8  87/0 33 تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق
  006/0  -75/2  -89/2  0  13  28/1 34 تریلر و نیم تریلر  موتوري ويتولید وسایل نقلیه

  0  64/6  2/1  05/0  95/1  31/0 35 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل
بندي نشده در  تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 جاي دیگر
36 46/0  77/3  0002/0  53/1  8/9  0  

 هاي تحقیق یافته: مأخذ

 


