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 در بورس اوراق بهادار یکشاورز عیعوامل موثر بر بازار سهام صنا یبررس

 تهران

 2سروش شیرزاد  ، 1 *امیر حسین چیذری

 

 چكیده
 یشاورزک عیصنا متیاخص قش یریرپذیتأث زانیو م یکشاورز عیعوامل مؤثر بر بازار سهام صنا یشناخت و بررس قیتحق نیا یهدف اصل

 شریف یساسا هیو نظر ییدارا سبد هیشامل نظر قیتحق ی. تئورباشدیم یکشاورز عیمرتبط با صنا یها ستایو س یازعوامل کالن  اقتصاد
ات تفاده از مدل  اثرو با اس یبیترک یهاکند. در برآورد مدل از روش داده یم نییرا تب یپول یرهایسهام ومتغ ازارب نیباشد که رابطه ب یم

 یرشد اقتصاد  از تیه حکاکافزوده ارزش ریاز متغ جینتا لیمتفاوت استفاده شد. در تحل یبدأهاو عرض از م بیبا ش ونیثابت و روش رگرس
 ریعنوان متغرخ ارز بهن، از  یانک مرکزب یپول استیس ندهیعنوان نمابه ینگینرخ بهره و نقد یها ریتغدر صنعت موردنظر دارد و از م

 یمتیحباب ق یامد ریاز متغ و یتجار استیس ندهیعنوان نماز درجه باز بودن اقتصاد بها ،یارز استیس ینوع ای ویپروتفول هیدر نظر نیجانش
برای  شودینهاد مشده است. پیشستفادهبر اساس انتظارات ذهنی و سوداگرانة بازار سهام ا هاییدارانشان دادن  حرکت قیمت در بازار  یبرا

ک مرکزی از سوی بان سیاستی حمایتی یهادر بورس اوراق بهادار، بسته یارگذهیبهبود وضعیت بورس و افزایش اقبال عمومی به سرما
ی بهبود اخلی و خارجهای بورسی بتوانند توان صادراتی خود را افزایش داده و جایگاه خود را در بازارهای دتبیین شود تا شرکت

ن منابع جهت تأمی تریانین جدبه اتخاذ قو توانیمؤثر دیگر درروند رفع مشکالت صنایع نساجی و پوشاك م یهااستیس ازجملهبخشند.
حذف  ات مواد اولیه،گمرکی وارد یهاکاهش در میزان تعرفه لهیوسبهجانبه دولت از واحدهای تولیدی)حمایت همه مت،یق مالی ارزان

طلوب و مسطح کیفی  دارای یها( تشویق تولیدکنندگان به تولید فرآوردهدکنندگانیویژه به تول یالتعوارض و مالیات و اعطای تسه
کند  یریجلوگ ینگیوك نقدشد و از در جامعه شو ینگینقد هیرویب شیافزا ه،مانعیرونق بازار سرما یصادرات محور اشاره نمود. دولت برا

 . ابدیکاهش نرخ تورم همچنان ادامه  استیس شودیم شنهادیپ نیهمچن

 .یکشاورز عیناصپانل،  یداده ها شر،یف ی، تئورهرانتبورس اوراق بهادار ه،یبازار سرماهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 یهه به نحوکهستند  یامل. دسته اول عوشوندیم یبندمیبه چهار دسته تقس یعوامل مرتبط با بازار سهام  به طور کل

خرد  ای یسهم و ...که عوامل درون شرکتهر یدیسود شرکت، عا میها مرتبط است همانند نحوه تقسشرکت تیریمد

و   یلما یها تاسیهمانند س ردیپذیم ریها تأثسهام از آن رکه بازا یدسته دوم عوامل کالن اقتصاد شود،یگفته م زین

بر  که باشندیندارد دسته سوم عوامل مرتبط با صنعت خاص م یآن نقش نییدر تع تیریکه مدغیره دولت و یپول

 یانحصار تعرفه، باز بودن صنعت، مانند نرخ ،درجهیتجار یها تاسیگزار است مانند س ریصنعت تأث کیبازار سهام 

 سازد،یما متأثر ربازار سهام  یاسیکه در سطح س یدسته چهارم عواملغیره بودن صنعت مورد نظر و  یرقابت ایبودن 

ولیه ا ر مراحلد. طبق نظریه رهبری عرضه  رهیدو کشورو غ نیماب یف یانعقاد قرارداد تجار م،یمانند جنگ ،تحر

و  فزایش نهادهاکه تأسیس و ا بیترتنیاهتوسعه اقتصادی، توسعه مالی محرک و موتور رشد اقتصادی است؛ ب

. این شودیجر مبازارهای مالی به افزایش عرضه خدمات مالی و به دنبال آن موجب افزایش رشد حقیقی اقتصاد من

. همچنین، ردیپذیبزرگ صورت م یهایگذارهیرماانداز کنندگان کوچک به سکار توسط حرکت منابع کمیاب از پس

ریک مبنی بر تأثیر حاکی از تأیید نظریه پات (1973( کینگ و لوین )1985( ، فرای )1973) نوننتایج مطالعات مککی

 .Abbassi and et al.,( 2016) مثبت و علی توسعه مالی بر رشد اقتصادی دارد

 ،یاقتصاد یهااستیدر س رییق و رکود بورس اوراق بهادار دارد. با تغدر رون یدولت نقش مؤثر یاقتصاد یهااستیس

در هر دوره  یگزار هیاست که سرما نیقرار خواهد گرفت آنچه بر همگان آشکار است ا ریتحت تأث زیبورس ن تیفعال

 ,.Pakdin and et al) کنندیم تیرا تقو گریکدی مرورزمانبه ریدو متغ نیو ا شودیدر دوره بعد م دیتول شیباعث افزا

و  دیبر تول یاست که به نحو یاقتصاد رفع موانع یو درونزا داریرشد پا کیبه  دنیکه راه رس افتیدر توانیم (2008

 یرسبر باشد،ضرورتیها مشرکت هیسرما نیاز ارکان بورس تام یکی کهییو ازآنجا گزاردیم ریتأث یگزار هیسرما

مانند:)نرخ ارز، تورم،  یکالن اقتصاد یرهایمتغ ژهیوبه یازار سهام کشاورزعوامل مؤثر بر ب کیهر  تینقش و اهم

در بورس اوراق بهادار تهران به   یکشاورز عیبر صنا یاستیو س یصنعت یرهاینرخ بهره(، و متغ ،یتراز تجار ،ینگینقد

 نیتا با ا دینمایم ینکمک فراوا یگران مال لیو تحل گذارانهیسرما یدهکنندگان و در رأس آن به جهتاستفاده

طور مداوم شناخت خود را نسبت به به یشناخت کل کیبه  یابیبرخورد کرده و ضمن دست یصورت علمبه هادهیپد

از  بتنس کیمختلف به  عیقرار دهند با توجه به اینکـه در بـورس اوراق بهـادار، قیمـت سـهام صـنا حیآن مورد تصح

عوامل مؤثر بر  یشناخت و بررس ق،یتحق نیدر ا یهدف اصل نیبنابرا رندیپذینم رییتغییرات متغیرهای کالن تأث

،صنعت قند و شکر، صنعت منسوجات، صنعت محصوالت  یدنیو آشام یی)مواد غذای کشاورز عیبازار سهام صنا

 رگرفته است.در بورس اوراق بهادار موردنظر قرا یزبخش کشاور هیبر بازار سرما رهایمتغ نیاز ا کیهر  ریتاث ( ویچوب

وشاخص کل بورس اوراق بهادار  متیکالن بر شاخص ق یرهایمتغ ریدرداخل کشور و هم در خارج به تاث یمطالعات

کالن  یرهایکه اثر متغ Mohamadi and et al. (2013)توان به  یم یانجام شده است. از جمله مطالعات داخل

، اثر   Imandoust & Rastin (2015)، قرارداد یابیارز قند و شکر مورد یهاشرکت نیتوب Qرا بر شاخص  یاقتصاد

سهام،  متیعوامل موثر بر ق یبررسEbrahimi & shokri (2011 )چوب و کاغذ،  عیبر صادرات صنا ینرخ ارز واقع
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Piraei & SHahsavar (2012 )ـران،یا هیبر بازار سرما یکالن اقتصاد یرهایمتغ ریتأث Karimzade and et al. 

( رابطه بازار سهام و 1389)و همکاران ییها، موساسهام بانک متیشاخص ق بر یکالن اقتصاد یرهایثر متغا( 2013)

 Abbasian and et al. (2008)و نرخ ارز،  یناخالص داخل دیشامل عرضه پول، تول رانیدر ا یکالن اقتصاد یرهایمتغ

 سهام متیق نیرابطه بNaji Meidani and et al. (2013 ،)بر شاخص بورس تهران،  کنندهنییتع یرهایمتغ

 را مورد براشاره قرار داد. کنندهمصرف ینرخ ارز و شاخص بها یرهایگروه خودرو و ساخت قطعات، و متغ یهاشرکت

 ،یصنعت داتیکالن عرضه پول، تول ریمتغ 13که Tursoy (2008 ،)توان به  یم زین یمطالعات خارج نیمهمتر از

 یاخلدناخالص  دیارز، نرخ بهره، تول طال، نرخ متیکننده،واردات، صادرات، قمصرف متینفت خام،شاخص ق متیق

 .Muhammad and et alرگرس کرد،  یانتخاب یپرتفو 11 یبر رو یمختلف راتیشاخص تمرکز بازار تأث ،یکاری،نرخ ب

 یرس، به برSangmi & Mubasher (2013)کرد،  یدر بازار سهام پاکستان را بررس یصنعت نساج متیق(، 2012)

 داتیاخص تولشاقتصاد کالن )تورم، نرخ بهره،  یرهایمتغ نیب یداریسهام که رابطه معن متیعوامل مؤثر بر ق

ر شاخص بعوامل مؤثر  Bing Zhu (2012 )سهام در هند داشت،  متیطال، نرخ ارز( و ق متیق ول، عرضه پ یصنعت

کالن  یرهایمتغEbrahim Abdollah  (2009 ،)و  فاموس نسیپر( SSE) نیچ یدر بازار سهام شانگها یانرژ متیق

کالن  یرهایمتغ از یبرخ راتییاثرات تغ یبررسTagne Talla (2013 ) (،NSE) هیجریبر بازده سهام ن یاقتصاد

را بر  یو مال یپول یهااستیاثرات س یبررسChatzi antonious and et al. (2013 ،) بر بازار سهام استکهلم، یاقتصاد

 یع بند. در جماشاره داشت  کرد. یمتحده رابررس االتیآلمان، انگلستان و ا یعملکرد بازار سهام کشورها یور

ورس خص کل بکالن بر شا یها استیمطالعات مختلف اثر س جینتا کی کهداشت  انیتوان ب یمطالعات انجام شده م

و  یادالن اقتصک یرهایغمطالعات در مورد ارتباط مت نکهیکرده است و دو ا تبدیل اوراق بهادار رابه مساله معما گونه

اخص شعت رابر نوع صن اثر عوامل مرتبط با ژهیکه به طور و یندارد و سوم مطالعه ا وجودی کشاورز عیبازار سهام صنا

 طالعه درم نیولمطالعه ا نیقرار دهد،انجام نشده است و ا یابیدر بورس اوراق بهادار مورد ارز یکشاورز عیصنا

 باشد. یدر بورس اوراق بهادار تهران م یکشاورز عیصنا متیص شاخص قخصو

 روش تحقیق
ات ثابت روش اثر و از یبیترک یبرآورد مدل از دادها یبرا شریف یاساس هیو نظر ویپورتفول هیپژوهش از دو نظر نیدر ا

  استفاده  شده است.(  panel sur) متفاوت بیعرض از مبداءو ش کردیبا رو

  کالن اقتصادی که بر شاخص کل بورس تاثیر گذارند بشرح زیر است :سیاست های 

ها است که آن بیترتنیابه یاثر گزار زمیها نسبت به مکان نینزیک دگاهید سهام: متیحجم پول بر شاخص ق اثر

در  ،یه عبارتب دانندیپول م یبرا یمناسب نیاوراق قرضه( جانش ریاند )نظکه شامل درآمد ثابت ییهاییمعموالً دارا

 ونی. در مقابل پولشودیدر نظر گرفته م سکیو بدون ر کسانیمانند سهام،  هاییهمه دارا یها بازده نینزیک کردیرو

اثر خواهد  هاییدارا متیمخارج و ق انیو بدون واسطه بر جر میطور مستقحجم پول به شیکه افزا کنندیاستدالل م

از  یاو در تالش بر زندیو مانده پول مطلوب را برهم م یمانده پول واقع نیدر حجم پول، تعادل ب شیگذاشت. افزا
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به وجود  یمال یهاییدارا نیاز کاالها و خدمات و همچن یعیتقاضا در دامنه وس شیبردن مازاد عرضه، افزا نیب

 .Bilson and et al.,( 2001) خواهد آمد.

 شیافزا سوکید. از سهام داشته دار متیو اثر متفاوت بر قدر نرخ ارز  د رییتغ :سهام متینرخ ارز بر شاخص ق اثر

ز ها شده و اهام آنس متیق جهیصادرکننده کاال و درنت یهادرآمد شرکت شینرخ ارز )از بعد تقاضا( منجر به افزا

 سهام متیو کاهش ق یاواسطه یهانهاده اردکنندهو یها)از بعد عرضه( منجر به کاهش سود شرکت گرید یسو

ر( باعث مورد انتظا ایت سهام نسبت به روند بلندمد متیق شیرونق بازار سهام )افزا بیترتنیا. بهشودیا مهآن

 گذارانهی. گروه اول، سرمااندکیتفکدسته قابل به دو گذارانهیسرما نی. اگرددیم گذارانهیسرما یبورس برا تیجذاب

 یداخل گذارانهیرما. گروه دوم، سدهندیشور مزبور انتقال مخود را به ک هیکه بارونق بورس سرما باشندیم یخارج

بازار  نیاد را به خو هیسرما ه،یاند که بارونق بازار سرماکرده یگزار هیبازار ارز سرما یمواز یهستند که در بازارها

 (.2005 ()دیمیتروا  دهندیانتقال م

 یدآوراهش و سوکرا  یاقتصاد ینانیاطم یب ،یشد اقتصادر شیبر بازار سهام:. افزا یناخالص داخل دیدر تول رییتغ اثر

 یا براتقاض شیامنجر به افز ثروت مورد انتظار شیعوامل به همراه افزا نی. ادهدیم شیرا افزا یگذارهیسرما یانتظار

 .Azeez & Yonezawa, (2006) شودیآن م متیازجمله سهام و ق هاییانواع دارا

، سپرده قد، سهامند پول مانن یمختلف باتیخود را از ترک یهاییگذاران سبد دارا هیسرما نرخ بهره بر بازار سهام: اثر

با نرخ  یبانک یعود واقدر نرخ س شیاست که افزا نیانتظار بر ا نی. بنابراکنندیم ینگهدار رهیاوراق قرضه و غ یبانک

 .Chen  and et al.,( 1986) داشته باشد یسهام، رابطه منف متیرشد ق

 ورم موردتزده و در مورد ارتباط نرخ با هینظر نیاول ک،یکالس یدر چارچوب تئور نرخ تورم بر بازار سهام: اثر

ورم ت راتییاز تغ دیبانبازده سهام  یکه نرخ واقع کندیم انیب شریاست ف شدهانیب 1930در سال  شریانتظار توسط ف

ستقل م یواقع و بازده کندیرخ تورم مورد انتظار حرکت مسهام همگام با ن یادعا نمود که بازده اسم یمتأثر شود. و

به  شودیم نییانداز کنندگان تعپس یزمان حاتیو ترج هیسرما ییکارا رینظ یعوامل واقع لهیوساز تورم است و به

 ینفطه مراب کیرت گرفته در مطالعات متعدد صو یطور تجربدر برابر تورم است اما به یسهام سپر مناسب یعبارت

ده کر لیمعماگونه تبد یامسئله موضوع را به نیا قاتیمختلف تحق جیشده است. نتابازده سهام و تورم مشاهده انیم

 .Chinzara,( 2011) است

ه م، سـپرد، سـهااز پول نقـد یمختلف باتیخود ترک یمال هایییازآنجاکه افراد در سبد دارا :ییسبد دارا هینظر

 ریت تـأثم را تحـسـها یرااجـزا تقاضـا بـ نیاز ا کیهر  راتییتغ کنندیم یز را نگهداراوراق قرضه، طال و ار ،یبـانک

 .Karimzade and et al.,( 2013). سازدیم ثرسهام را متأ متینوبه خود قکه به دهدیقـرار م

 ابسهام  متیرابطه شاخص ق یمورداستفاده جهت به دست آوردن چارچوب نظر یتئور نیدوم :شریف یتئور

ضل از تفا یقیره حقکه نرخ به کندیم انیب شریف یمعادله اساس  باشدیم شریف یاساس هی، نظر یکالن پول یرهایمتغ

ورم حاصـل م ینرخ بهره اسم   کهیطوربه شودیو نـرخ ـت
)1) 

INFRR n

t

r

t  
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 یرا برا یاطهراب نیچنـ ـشرینـرخ تـورم اسـت. ف INFو : ینرخ بهـره اسـم R n: ،یقینرخ بهره حق R rکه در آن، : 

 شده است.نشان داده 2چنانچه در رابطه  کند،یم انیسهام ب یبازده

 
(2) 

INFRSRS n

t

r

t  
 

  

rکهطوریبه

tRS   بازده حقیقی سهام و :n

tRS   بازدهی اسمی سهام است. بازدهی اسمی نیز برابر است با نرخ تغییر

 که:طوریقیمت سهام به

) 3)  
dLnPSRS r

t  
 

  
tPSکنـد نماید و عنوان میدله، فیشر مدل اقتصادسنجی زیر را معرفی می= قیمت سهام است. با توجه به این معا

 که نرخ تورم بر بازدهی سهام تأثیر دارد.

4)) 
t

r

t UINFRS  10  
کند که در معادله فیشر برخی متغیرهای کالن پـولی ازجملـه نقـدینگی و نـرخ بهـره فاما عنوان می 1981در سال 

 .بازار بورس، تعادل بازار پول را مدنظر قرارداد ول وشده است. فاما با در نظر گرفتن بازار پنادیده گرفته
)5) 
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t RYM
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M














 

ــداری و : نقــدینگی در اقتـــصاد )اســـکناس و مـــسکوک در دســـت اشـــخاص و ســپردهtMکــه در آن،  های دی

: نرخ بهره است بنابراین فامـا تقاضای پول زیر را معرفی tR: درآمد ملی و tYها، : سطح عمومی قیمتtPدار(مدت

 کند.می
(6) 
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)7)  INFdLnPt  
(8) 

tt dLnMdRaLnYaINF  21

 
 خواهیم داشت. 7با جایگزینی این عبارت در معادله 

(9) 
tttt

r

t UdLnMdRadLnYaRS  111 210  
 شود:بازنویسی می10صورت رابطه رابطه بهاین 

  (10) 
tttt

r

t ULnMdRLnYRS  3210  
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             1321210 ,,11,0   aa 
 

بازدهی اسمی و بازدهی حقیقی سهام با استفاده از رابطه موجود بین  n r

t tRS RS INF  صورت معادله فوق به

 شود:زیر نوشته می
)11) 

tttt

n

t UINFLnMdRLnYRS  43210  
 نوشت:12صورت رابطه م بهتوان این معادله را برای قیمت سهامی

(12) 
tttttt UPMRYLnPS  43210  

زجمله تورم، نـرخ متغیرهـایی ا و آن تعدیالت فاما ارتباط میـانشود در نظریه فیشر و پیرمی گونه که مالحظههمان

 .Ebrahimi, m, & shokri,( 2011)گردد بهره و قیمت سهام بیان می

اطالعـات  گیرنـد مـی توانـدداده های ترکیبی به دلیل آنکه هم تغیرات زمانی و هم تغییرات مقطعـی را در بـر مـی

یـر قابـل غی شـود و یـا بیشتری را منعکس نمایند.بسیاری از نکاتی که در تحلیل سری های زمانی، نادیده گرفته م

ری زمانی سمشاهده هستند در ترکیب داده های ترکیبی روشن می شوند.به ویژه ناهمگنی هایی که غالبا در تحلیل 

راهم سی انها فاز آنها چشم پوشی می شود و اصالحا غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل داده های ترکیبی امکان برر

تر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کمتـر، توان به اطالعات بیشتر، تنوع گستردهل میگردد. از  مزایای استفاده  پانمی

 . Ashrafzade & Mehrgan,( 2008) درجه آزادی باالتر و تورش پائین تر اشاره کرد

، کـه بـرای همـه ی  1به طور کلی روش های مختلفی در برآورد داداهای ترکیبی به کار می رود.رگرسیون تجمیعـی

،شیب رگرسـیون در هـر مقطـع ثابـت بـوده و   2گیرد در مدل اثر ثابتعرض از مبدا مشترک در نظر می مقاطع یک

جمله ثابت از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است هرچند اثر زمان معنادار نیست اما اختالف معناداری میان مقاطع 

ای ثابت و مخصوص هـر جزء اخالل جمله کند درواقع در این رویکردوجود داشته و ضرایب مقاطع با زمان تغیر نمی

کند. یعنی اجزای ثابت متفاوتی را برا هر مقطع در نظر میگـرد. روش اثـر فرد یا مقطع در مدل رگرسیونی فرض می

شـده صـورت تصـادفی انتخابفرض می کند که هر مقطع در جزئ خطایش متفاوت است اگر متغیرهـا به  3تصادفی

هـای توان برای رسیدن به تخمینو خطاها همبـستگی وجـود نداشـته باشـد، می باشند و بین متغیرهای توضیحی

 کارا و سازگار از روش اثر تصادفی استفاده کرد.

نوع دیگری از مـدل هـای ترکیبـی رگرسـیون  4مدل رگرسیون های به ظاهر نامرتبط  با شیب رگرسیون های متغیر

ت و شیب رگرسیون ها متفاوت است برای تصریح این مدل نـه های به ظاهر نامرتبط است که در آن جمله های ثاب

تنها به متغیرهای مجازی برای مقطع نیاز است بلکه یک متغیر مجازی دیگر نیز برای نشان دادن اختالف زمانی مورد 

نیاز است و اختالف شیب نیز به وسیله متغیر های مجازی نشان داده می شود.  شکل کلی این مدل به صورت رابطه 

 باشد:می 12

                                          
1 The common constant method 

2.Fixed Effect Model  
3Random Effect.   

4Seemingly Unrelated Regressions.   
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طـع سـوم و جمله ثابت برای مق  α1 + α2، جمله ثابت برای مقطع دوم α1در این مدل جمله ثابت برابر مقطع اول

  β3 + β6برای مقطع سوم،   x3tضریب ، β2 + β4برای مقطع اول   x2t است. همچنین ضریب   α1 + α2+ α3برابر 

 است.

اجـزا  نیازی به فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس ها و خـود همبسـتگی بـیندر مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط 

است.  خطاها بین مقطع ها نیست، اما بین خطاهای هر مقطع فرض همسانی واریانس و عدم خود همبستگی برقرار
(Feghehe Majidi, A. Ebrahimi, (2014)  به نقل ازBaltagi,( 2004). 

هـا آزمـون تـرین آنشـود رایجهای مختلفی استفاده میهای ترکیبی از آزمونادهبرای تعیین نوع مدل استفاده در د

chow 1شدههای ترکیببرای استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل برآوردی داده  (POOL)، بـرای   2آزمون هاسمن

اثر تصادفی در مقابـل مـدل برای استفاده از مدل  3LMاستفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفی و آزمون  

POOL .است 

. ودشـبرای آزمون عدم وجود خودهمبستگی که یکی از فروض کالسیک است از آزمون ضریب الگرانژ اسـتفاده مـی

فـزار از نـرم ا همچنین با استفاده از آزمون وایت، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریـانس را بـا اسـتفاده

 آزمون بر اساس یـک رگرسـیون کمکـی کـه در آن تـوان دوم جمـالت اخـالل بـر تمـامیآماره  .د شدآزمون خواه

متغیرهای توضیحی و توان دوم آنها رگرس مـی شـود محاسـبه مـی شـود.در صـورت وجـود شـواهدی از واریـانس 

رم فـ ت  و اگـرناهمسانی، دو راه برای رفع آن وجود دارد. اگر فرم واریانس ناهمسانی نامشخص باشد  از ازمـون وایـ

 .Mehregan, (2011) استفاده می شود( WLS)واریانس ناهمسانی مشخص باشد از روش حداقل مربعات معمولی 

 شوند:یهای پانل به دودسته به شرح زیر تقسیم مادهدهای ریشه واحد در طورکلی آزمونبه

در ( AR) و ضرایب اتو رگرسیوکند های ترکیبی بررسی مییشه واحد مشترکی بین دادههای که فرایند رالف( آزمون

 .(Breitung) آزمون بریتونگ و (LLC) های : لیون و لین و چومیان مقاطع مختلف یکسان هستند مانند آزمون

نماید و ضرایب های ترکیبی در میان مقاطع بررسی میای را برای دادههایی که فرایند ریشه واحد جداگانهآزمون ب(

و  (ADF)آزمـون فیشـر  (IPS) پسـران و شـین های : ایم،متفاوت است مانند آزمون در میان مقاطع ARاتورگرسیو 

 Feghehe Majidi, A. Ebrahimi and et al., (2014 ، Mohamadi and) (Hadri)و آزمون هادری  (PP)آزمون فیشر 

et al., 2012.) 

آید. برای یط ناایستایی به وجود میهای کاذب است که صرفا در شراجمعی اجتناب از رگرسونهای همانگیزه آزمون

( پـس از بـرآورد رابطـه  1999)  5( و پـدرونی  1999)   4آزمـون  کـائو انجـام آزمـون همجمعی داده های ترکیبـی،

                                          
1Pooled Data.   

2Hausman test.   
3Pagan LM Test-Breusch.   

4Kao.   
5Pedroni.   
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شود، مورد استفاده قرار های مقطعی انجام میهای زمانی و دادهبلندمدت بین متغیرها، مانند آنچه که در مورد سری

 .Mohamadi and et al.,( 2012)گیرد می

مبادلـه تعریـف مبادله به قیمت کاالهای غیرقابلصورت نسبت قیمت کاالهای قابلدر مفهوم تئوری به 1نرخ ارز واقعی

صورت نسبت شاخص قیمـت به ،Edwards(,1988)شود. در این تحقیق نرخ  ارز واقعی با توجه به مطالعه ادواردز می

شود که نرخ  اسمی ارز هم در این نسبت ضرب شده کننده در ایران تعریف میبر شاخص مصرففروشی تقسیمعمده

روش  13رابطه  (.Imandoust & Rastin, 2015) باشدبررسی میصورت زیر قابلو درنهایت نرخ ارز واقعی به

 دهد.محاسبه نرخ واقعی ارز را نشان می

)13) 
EXR

CPI

WPI
RER *

 
توانـد معـرف فروشـی بـرای کاالهـای وارداتـی، کـه میشـاخص قیمـت عمده WPIنرخ ارز واقعی،  RERکه در آن 

نـرخ ارز رسـمی  EXRهـای داخلـی( و )معـرف قیمت کنندهشاخص قیمـت مصـرف CPIهای خارجی باشد قیمت

 باشد.می

های  اخیر بررسی آثار درجه باز بـودن تجـاری و مـالی بـر عملکردهــای اقتصــادی در سال 2درجه باز بودن اقتصاد

گذاران برخوردار است. جهت محاسبه در جه باز قتصادی و توسعه مالی( از اهمیت خاصی برای سیاستویژه رشد ا)به

شود در این مطالعه جهت ساختن متغیر درجـه بـاز بـودن اقتصـاد از های مختلفی استفاده میبودن اقتصاد از روش

 .Mehrparvar,( 2104) شده است.استفاده 14رابطه 

)14) 100*
AG

IMEX
OP




 
ر أثیرگـذار بـتطبق معادله اساسی فیشر چنانچه در فصل سوم ارائه شد. تورم  و نقدینگی از اجزای نرخ بهره حقیقی 

کـه در باشـند. ازآنجاییباشد این دو متغیر دارای همبستگی بـاالیی میشاخص قیمت یا بازده بورس اوراق بهادار می

شود و بیشتر این نقدینگی موجب ت نمیکشور به عقیده کارشناسان نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید هدای

کارگیری این و متغیر در کنار هم در مدل باعث ایجاد هم خطی و درنتیجـه عـدم شود بنابراین بهتورم در کشور می

کنداز این جهت از نرخ بهره حقیقی که  از تفاضل بین نرخ های آماری را دچار مشکل میداری مدل و استنباطمعنی

 آید. استفاده شده است.تورم به دست میبهره اسمی و نرخ 

شود: یکی بخش متعارف های مالی اغلب از دو بخش عمده تشکیل میطورکلی نوسانات قیمت داراییحباب قیمتی به

پذیرد تأثیر می یا تغییرات اساسی قیمتی است که از متغیرهای اولیه کالن اقتصاد یا تغییرات متعارف عرضه و تقاضا

 شودهای سوداگرانه شناخته میها است که در علم اقتصاد به حبابمتعارف یا تغییرات کاذب قیمتو دیگری بخش نا

(Abbasian, (2012. 
با توجه نظریه اساسی فیشر که رابطه بین قیمت سهام و متغیرهای پولی از قبیل نقدینگی، نرخ سود بانکی و تورم را 

های بانکی و .. را بیـان های مالی دیگر از قبیل ارز،سپردهم و داراییدارد و نظریه پرتفولیو جانشینی بین سهابیان می

های ایستایی و هـم جمعـی دارد و مطالعات تجربی پیشین و با بررسی ماتریس همبستگی بین متغیرها و آزمونمی

                                          
1Real Exchange Rate.   

2essOpenn.   
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اق بین متغیرها رابطه اقتصادسنجی مناسب جهت بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص قیمـت بـورس اور

 شود.تصریح می 15صورت رابطه های پانل بهبهادار و صنایع کشاورزی  در غالب داده

)15)  
ititit

ititititit

DUHOBABDLOP

LRERRRLMLGDPLTPX









65

43210

 

itLTPX  لگاریتم شاخص قیمت )شاخص قیمت صنعت قند و شکر،منسوجات،مواد غذایی و آشامیدنی،محصوالت:

 ( =i 4.…,1,2چوبی 

LGDP
it

 tام در زمان  iصنعت افزوده :لگاریتم ارزش

itLM لگاریتم نقدینگی موجود در زمان :tشده است()برای تمامی صنایع یکسان در نظر گرفته 

itRR نرخ بهره حقیقی در زمان :t )ک.)برای تمامی صنایع یکسان فرض شده است 

itLRERزمان  :لگاریتم نرخ ارز واقعی درt  برای صنعتi .ام 

itLOP لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد در زمان:t  برای صنعتi .ام 

itDUHOBABD متغیر مجازی حباب قیمتی برای صنعت :i  ام در زمانt . 

 15هران، طی یک دوره های مرتبط با بخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار تجامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت

هـای اطالعـاتی های موردنیاز تحقیق نیز از منابع و پایگاهصورت ساالنه خواهد بود، اطالعات و دادهساله و به 25الی 

، سـامانه  3، شـبکه کـدال 2رسانی بازار سرمایه ایران، اطالع 1راویژه پایگاه اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادمختلف به

های مربوط به صنایع کشاورزی به ترتیـب از انجمـن صـنفی ،  و داده5و بانک مرکزی4فناوری بورس اینترنتی مدیریت

، اتـاق بازرگـانی، 8، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران7، انجمن صنایع نساجی ایران 6صنایع قند و شکر ایران

 شده است.آوریجمع 10های آماری مرکز آمار ایرانو سالنامه  9صنایع معادن و کشاورزی تهران

 نتایج و بحث
های تلفیقی  برای شاخص قیمت صنایع کشاورزی شامل قند و شکر،صنعت منسوجات، مواد نتایج تخمین مدل داده

 (R2) خوبی برازش مدل  نشان داده شده است. (1جدول شماره )غذایی و آشامیدنی، صنعت و محصوالت چوبی در 

درصد از متغیر وابسته )شاخص قیمت صنایع( را  97دهد متغیرهای مستقل باشد که نشان میدرصد می 97/0برابر 

ودهمبسـتگی خکنـد مـدل دارای باشد که تائیـد میمی 89/1دهند. از طرفی آماره دوربین واتسون برابر توضیح می

 شود.باشد پذیرفته میلی ضرایب میداری کنیز که تائید کننده معنی Fباشد.همچنین آماره نمی

                                          
1www.seo.ir.   

2 www.sena.ir.   
3www.codal.ir.   

4www.tsemc.com.   
5www.tsd.cbi.ir.   

6www.isfs.ir.   
7www.aiti.org.ir.   

8iranwoodind.com.   
9www.tccim.ir.   

10www.amar.org.ir.   
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  کیختلف به م عییـناکه با توجه به اینکـه در بـورس اوراق بهـادار، قیمـت سـهام ص دهدیبرآوردها نشان م جینتا

 نیشجان ریعنوان متغبه ینساج عیافزوده صنااز ارزش نجایدر ا رند،یپذینم رینسبت از تغییرات متغیرهای کالن تأث

نعت از بودن صب ،درجهیپول یهااستیس نییتب یبرا یقیحق هو نرخ بهر ینگی،و از حجم نقد عیصنا یرشد اقتصاد

 یمجاز ریو از  متغ یدر سبد دارائ نیگزیجا ریعنوان متغ،نرخ ارز به یتیحما یاستیس ریعنوان متغمنسوجات به

 شده است .بازار سهام  استفاده کنترلرقابلیغ ریعنوان متغبه یمتیحباب ق

ار معناد ریغ یمثبت ول یاثر  ینگیند و شکر، نقدافزوده صنعت  قتحقیق حاکی از آن است که متغیرهای ارزش جینتا

 ریاد و متغودن اقتصبباز  درجه ،ینرخ ارز واقع یرهایمعنادار و متغ ریدارای تأثیر منفی و غ ی، متغیـر نـرخ بهره واقع

چه ند. چنانر هستگذا ریقند و شکر  تاث عیصنا متیار برروی شاخص  قدارای اثر مثبت و معناد  یمتیحباب ق یمجاز

هش موجب کا یعو نرخ بهره واق ینگینقد شیهمانند افزا یانبساط یپول یهااستیس یاجرا دهدینشان م جینتا

زار سهام شاخص با  یریرپذیتأث زانیو م رگذاریتأث یهاعامل  ی. بررسشودیصنعت منسوجات م متیشاخص ق

 ریا و متغاثر مثبت و معن یبودن تجار و درجه باز ییافزوده صنعت مواد غذادهد ارزش ینشان م ییغذا ادموصنعت 

اشته وجود د یدنیامو آش ییدر صنعت مواد غذا یمتیو معنادار دارد. حباب ق یمنف یاثر یو  نرخ بهره واقع ینگینقد

 دهیرس انیه پاب متیحباب گونه شاخص ق شیکه افزا دهدیآن نشان م بیبودن ضر یمنف لیحباب به دل نیو البته ا

 است.

ت صنعت محصوال متیص قصنعت بر شاخ نیو درجه باز بودن ا ینگیافزوده و نقدارزش یرهایکشش متغ نیهمچن

 یتمیاب قحب یدارا یگرفت که صنعت محصوالت چوب جهینت توانیم نیمثبت و معنادار دارند همچن یاثر یچوب

 بوده است.

 
 های تلفیقیی دادههای متفاوت در الگونتایج تخمین مدل با عرض از مبدأ و شیب (1جدول )

 

 آماره t معناداری
خطای 

 معیار
 متغیر توضیحات ضریب

0/0015 
-

3/301089 
5/992678 

-

19/78236 
 C عرض از مبدا مدل

0/7124 0/370258 0/161522 0/059805 
ارزش افزوده قند و شکر بر 

 شاخص قند و شکر

SUGAR--

LOG(GDP_SUGAR) 

0/3347 0/971776 1/821264 1/769860 
ارزش افزوده منسوجات بر 

 شاخص قیمت منسوجات

TEXTILE--

LOG(GDP_TEXTILE) 

0/0102 2/642296 1/054952 2/787495 
ارزش افزوده مواد غذایی بر 

 شاخص مواد غذایی
FOOD--LOG(GDP_FOOD) 

0/0006 3/604891 0/168766 0/608384 

زش افزوده محصوالت ار

چوبی بر شاخص محصوالت 

 صنعت چوب

WOOD--LOG(GDP_WOOD) 

0/5757 0/562463 0/350310 0/197036 
نقدینگی بر شاخص قیمت 

 قند و شکر
SUGAR--LOG(M) 
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0/2570 
-

1/143184 
0/909190 

-

1/039372 

نقدینگی بر شاخص قیمت 

 منسوجات
TEXTILE--LOG(M) 

0/0834 
-

1/757600 
0/688656 

-

1/210382 

نقدینگی بر شاخص قیمت 

 مواد غذایی و آشمامیدنی
FOOD--LOG(M) 

0/0047 2/923335 0/339572 0/992682 
نقدینگی بر شاخص قیمت 

 محصوالت چوبی
WOOD--LOG(M) 

0/0108 2/622640 0/514450 1/349218 

نرخ ارز حقیقی قند و شکر  

بر شاخص قیمت قند و 

 شکر

SUGAR--LOG(EXR) 

0/0152 2/491625 0/422770 1/053385 
نرخ ارز حقیقی  منسوجات 

 بر شاخص قیمت منسوجات
TEXTILE--LOG(EXR) 

0/4939 
-

0/687863 
0/712487 

-

0/490093 

نرخ ارز حقیقی مواد غذایی 

بر شاخص قیمت مواد 

 غذایی

FOOD--LOG(EXR) 

0/1918 1/318484 0/450302 0/593716 

نرخ ارز حقیقی محصوالت 

قیمت محصوالت  بر شاخص

 چوبی

WOOD--LOG(EXR) 

0/0516 1/982058 0/550342 1/090810 
اثر حباب قیمتی  بر 

 شاخص قیمت قند و شکر

SUGAR--

DUHOBAB_SUGAR 

      

0/2048 
-

1/280543 
0/144306 

-

0/184789 

اثر حباب قیمتی  بر 

 شاخص قیمت منسوجات
TEXTILE--

DUHOBAB_TEXTILE 

 های تلفیقیهای متفاوت در الگوی دادهتخمین مدل با عرض از مبدأ و شیب نتایج (1جدول )ادامه 

 آمارهt معناداری
خطای 

 معیار
 متغیر توضیحات ضریب

0/0124 
-

2/569047 
0/280967 

-

0/721819 

اثر حباب قیمتی  بر 

 شاخص قیمت مواد غذایی
FOOD--DUHOBAB_FOOD 

0/0216 
-

2/352262 
0/282542 

-

0/664613 

قیمتی  بر  اثر حباب

شاخص قیمت محصوالت 

 چوبی

WOOD--DUHOBAB_WOOD 

0/2257 
-

1/222777 
0/007271 

-

0/008891 

نرخ بهره واقعی بر شاخص 

 قیمت قند و شکر
SUGAR--RR 

0/4353 
-

0/784847 
0/012416 

-

0/009744 

نرخ بهره واقعی بر شاخص 

 قیمت منسوجات
TEXTILE--RR 

0/1506 
-

1/454176 
0/011290 

-

0/016418 

نرخ بهره واقعی بر شاخص 

 قیمت مواد غذایی
FOOD--RR 

0/6631 
-

0/437543 
0/017952 

-

0/007855 

نرخ بهره واقعی بر شاخص 

 قیمت محصوالت چوبی
WOOD--RR 

 SUGAR--(OP_SUGAR)درجه باز بودنقند و شکر  بر  0/007513 0/003070 2/037714 0/0201
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 شاخص قیمت قند و شکر

0/6617 
-

0/439503 
0/743091 

-

0/326591 

درجه باز بودن منسوجات 

 بر شاخص قیمت منسوجات
TEXTILE--

(OP_TEXTILE) 

0/0285 2/238103 0/187904 0/420548 

درجه باز بودن مواد غذایی 

بر شاخص قیمت مواد 

 غذایی

FOOD--(OP_FOOD) 

0/0381 2/190298 000033/0 000066/0 
درجه باز بودن بر شاخص 

 ت چوبیقیمت محصوال
WOOD--(OP_WOOD) 

    
اثرات ثابت فردی )متغیر 

 های دامی(

Fixed Effects (dummy 

variables) 

    11/78927 SUGAR--C 

    14/45934 TEXTILE--C 

    -0/789400 FOOD--C 

    14/12564 WOOD--C 

Effects Specification 

7/070240 Mean dependent var 0/971418 R-squared 

1/706710 S/D/ dependent var 0/963927 Adjusted R-squared 

1/113470 Akaike info criterion 0/366339 S/E/ of regression 

2/150503 Schwarz criterion 8/991669 Sum squared resid 

 ماخذ : یافته های تحقیق

 
 

 نسبت به نرخ ارز از یجز محصوالت چوببه  عیصنا متیشاخص ق زانیم دهدینشان م جدول فوق  جیچنانچه نتا

 ریمتغ کیعنوان هب قیتحق نینرخ ارز در ا ریالگو برخوردار هستند متغ رهاییمتغ رینـسبت بـه سا شترییب تیحساس

 یهاییاراده بازار سهام نسبت به کآن است  کنندهانیب تیواقع ـنیشده است اانتخاب  ییسهام در سبد دارا نیجانش

سوب مح یجد بیعنوان رقبازار سهام به یبرا نیجانش یهاییدارا متیق شیو افزا باشدیحساس م اریسب نیجانش

 .شودیزار سهام ماز با هیمنجر به خروج سرما ها،متیجهت ثبات ق حیصح یزیرو در صورت عدم برنامه شوندیم

معنادار  ریغ یمثبت ول یاثر  ینگی، نقدافزوده صنعت  قند و شکرتحقیق حاکی از آن است که متغیرهای ارزش جینتا

 ریدرجه باز بودن اقتصاد و متغ ،ینرخ ارز واقع یرهایمعنادار و متغ ریدارای تأثیر منفی و غ ی، متغیـر نـرخ بهره واقع

. در ارتباط با باشندیقند و شکر  م عیصنا متیدارای اثر مثبت و معنادار روی شاخص  ق  یمتیحباب ق یمجاز

 یچغندرقند و شکر مصرف یعنیصنعت  نیا هیمحصول اول یبرا یدولت یگذار متیق کهییشکر، ازآنجا صنعت قند و

را  شتریافزوده بارزش جادیو ا یبخشتنوع  یعمل برا یقند و شکر آزاد عیداران و صناکارخانه نیبنابرا شودیم نییتع

افزوده دار نشدن ارزش یصنعت منسوجات و معن معنادار نشده است. در ارتباط با ریمتغ نیجهت ا نیندارند و ازا

واردکننده  عیصنا نیا یهاشرکت شتریگفت که چون ب توانیصنعت بر شاخص صنعت منسوجات در بورس تهران م

 یهاصنعت منسوجات دارد، شرکت متیبر شاخص ق یمثبت و معنادار ینرخ ارز اثر زیو ن باشندیم هیمواد اول

اثر  یمعنادار نشده است. نرخ ارز واقع ریمتغ نیا جهتنیدارند و ازا ینییپا اریزوده بسافمنسوجات ارزش رگروهیز

طور عموم صنعت منسوجات در بورس اوراق بهادار دارد. طبیعی است زیرا به متیبر شاخص ق یداریمثبت و معن



 

752 

دیگر شرایط ، هرگونه  لذا بدیهی است که با ثابت ماندن رد،یپذیتوسط بخش خصوصی صورت م محصولواردات این 

شده و  ینساج عیصنا هیکاهش در ارزش پول ملی ناشی از افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت مواد اول

محصوالت وارداتـی نسبت به  قیمتاگر نرخ ارز افزایش یابد،  نی.بنابراشودیکاهش میزان واردات را سبب م جه،یدرنت

ین صورت، مخـصوصاً اگـر محدودیت انتقال ارز و تحـریم وجـود داشـته و در ا ابدییافزایش م  یداخل داتیتول

خواهند داشت که  یشتریب یسودآور یفعال در صنعت نساج یهاتر است،و شرکتداخلی باصرفه یباشـد، عرضه

 خواهد شد.  زیبورس اوراق ن رها دسهام آن متیق شیمنجر به افزا

رخ نو   ینگینقد ریمثبت و معنا و متغ اثر یو درجه باز بودن تجار ییذاافزوده صنعت مواد غارزش جیبا نتا مطابق

 کشش نیچند. هموجود دار یدنیو آشام ییدر صنعت مواد غذا یمتیو معنادار دارد. حباب ق یمنف یاثر یبهره واقع

 صنعت محصوالت متیبر شاخص ق یچوب محصوالتو درجه باز بودن صنعت  ینگیافزوده و نقدارزش یرهایمتغ

ی بر ن اقتصادبیان کرد که متغیرهای کال توانیکلـی م یریگجهیمثبت و معنادار دارند.در یک نت یاثر یچوب

 است.  و شاخص کل بورس  اثرگذارند، اما میزان تأثیراتشان باهم متفاوت یکشاورز عیصنا متیشـاخص  ق

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 و شکر درضه قندعر ،یگزار هیکارخانجات و  عدم سرما یاز فرسودگ یدر ارتباط با صنعت قند و شکر و مشکالت ناش

 یگذار تمیز قاتواند  یدر آن با توجه به سازکار عرضه و تقاضا، م یتعادل متیق نییو تع یکشاورز یبورس کاال

 د.یهموار تر نما یگذار هیسرما یرا برا ریو مس یریجلوگ یدولت

 وثر مثبت جات ابه جز منسو عیتمام صنا یسهام برا ینقد شوندگ یرهایبرمتغ ریتأث لیدرجه باز بودن صنعت به دل

  عیصنا ـانیی در مدرجه باز بودن تجاری جهت بهبود عملکردهـای اقتصـاد شیافزا استیرو س نیدارد از ا یمعنادار

 یروابط تجارعه ه توسکه منجر ب یقرارداد تجار ایو  یفاهمت ای یهرگونه اقدام نی. بنابراگرددیم هیتوص یموردبررس

 تمیق شیزابه اف هر صنعت، منجر یدیتول هیشرط مد نظر قرار دادن بن شیبشود البته با پ گرید یکشور با کشورها

و  اتدردات و صاوار شیافزا نیخواهد شد.بنابرا یرونق اقتصاد تیو درنها شتریب دیو تول شتریب یگزار هیسهام و سرما

رس در بو عیصنا نیبر شاخص ا یصادرات زیجوا نیو همچن یواردات یهاو کاهش تعرفه یورود یدر مباد لیتسه

و  ردیگ مدنظر قرا یاژهیبه طور و دیبایهر صنعت م یاقتصاد تیو ظرف دیتول هیاوراق اثر مثبت دارد البته توجه به بن

و  یصادثرات اقتاصورت  نیا ریمدون انجام شود چراکه در غ یزیربرنامه کیدر هر صنعت در  یتجار یآزادساز نیا

تدا اثر اب شودیم شنهادیاساس پ نیازجمله کاهش اشتغال و فقر را به دنبال خواهد داشت. بر ا یادیز یاجتماع

ل  دارد اشتغا و یکه بر اقتصاد مل یشود تا آثار دهیسنج یمدل تعادل عموم کیدر هر صنعت در  یتجار یآزادساز

 شود. لیو تحل یابیکامل ارز طوربه

درصد  5 یداریدر سطح معن  یو محصوالت چوب ،یدنیو آشام ییقند و شکر مواد غذا عیدر صنا یمتیباب قح دهیپد

م حباب به و در صورت تداو کندیبه صورت عملگر عمل نم هامتیکه ق دهدیوجود دارد. وجود حباب شان م

ز با سا دیبا نیبنابرا شودیم هیماسر نهیبه صیو باعث عدم تخص دهدیعالمت غلط م گذارانهیسرما یدهجهت

قدام ابازار نسبت به رفع آن  تیو شفاف ییشده،، بهبود کاراوسانات و سهام معاملهنشده از کنترل حجم اشاره یکارها

 شود.
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 یاثرگذار وتوانست تفاوت  باشدیمتفاوت م یهابیبا عرض از مبدأ و ش  یقیتلف یهاصورت دادهکه به یبرآورد مدل

 یخوبهبهران  را تدر بورس اوراق بهادار   یکشاورز عیصنا متیرا بر شاخص  ق یو تجار یو مال یپول یهااستیس

ر دهر شاخص  الزم است  تمیمؤثر بر ق یهاعامل رامونیپ یترجامع جیبه نتا یابیمنظور دستنشان دهد. به

هر  متیشاخص ق و اثرگذار برمرتبط با صنعت موردنظر  یتیریخرد و مد رهایمتغ گریمحققان د نده،یآ یهایبررس

 کنند.  ییصنعت را شناسا

 دشنهای، پدارد عیصنا متیق یهابا شاخص داریو معن میرابطه مستق یکشاورز عیافزوده صناارزش نکهیتوجه به ا با

 یگذارهیا.و موانع سرمدینما عیصنا نیا یرساختیو صرف ز شتریرا با نظارت ب یها عمرانکه دولت بودجه گرددیم

 .دیرا برطرف نما یارجخ

درجه  شیگفت افزا توانیجز صنعت منسوجات  مبه یکشاورز عیدرجه باز بودن اقتصاد بر صنا یداریتوجه معن با

، ری دارنداقتصادی کمت ییاراکه ک یاز حالت سـنت عیصنا نیفناوری، ا شرفتیموازات آن پباز بودن اقتصاد که به

 شتریبو تنوع  تیفیباک ییهافرآورده توانندیم  عیآن صنا یجهیکـه درنت ابدییم شیها افزاآن دیشده و توان تولخارج

 کنند.  دایورود پ یرقابت جهان یکـرده و  درصحنه ـدیتول

ج ماسندکه از آن به -در بورس تهران  یکشاورز عیصنا متیتوجه به اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر شاخص ق با

چندان ک مرکزی در حوزه نرخ ارز، دوصحیح بان یگذاراستیضرورت توجه به س -شودیهر صنعت  تعبیر م یاقتصاد

، اق بهاداردر بورس اور یگذارهیبه سرما میبرای بهبود وضعیت بورس و افزایش اقبال عمو شودی. پیشنهاد مشودیم

رکزی وی بانک مسسیاستی حمایتی از  یهاکه توانایی باالیی در جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد دارد، بسته

ی و رهای داخلهای بورسی بتوانند توان صادراتی خود را افزایش داده و جایگاه خود را در بازاتبیین شود تا شرکت

 .خشندخارجی بهبود ب

جهت  تریانین جدبه اتخاذ قو توانیمؤثر دیگر درروند رفع مشکالت صنایع نساجی و پوشاک م یهااستیس ازجمله

 یهاتعرفه کاهش در میزان لهیوسجانبه دولت از واحدهای تولیدی)بهحمایت همه مت،یقرزانتأمین منابع مالی ا

ن یدکنندگاق تول( تشویدکنندگانیویژه به تول یالتگمرکی واردات مواد اولیه، حذف عوارض و مالیات و اعطای تسه

 دارای سطح کیفی مطلوب و صادرات محور اشاره نمود. یهابه تولید فرآورده

 ینگیقدز شوک نادر جامعه شود و  ینگینقد هیرویب شیافزا ه،مانعیرونق بازار سرما یاست که دولت برا  بمناس

 .ابدیکاهش نرخ تورم همچنان ادامه  استیس شودیم شنهادیپ نیکند همچن یریجلوگ

واردات چوب  ،آزادسازییصنعت محصوالت چوب متیبر شاخص ق یتجار یآزاد ساز ریدار شدن متغ یتوجه به معن با

چوب  هیمواد اول هیبرای ته یمناسب اریشده بود، راهکار بسگذشته انجام یهاکه در سال رانیبه ا یو محصوالت چوب

با توجه به  نکهیاول ا ردیموردتوجه قرار بگ دیاز دو جهت با استیس نیا باشدیم یواردات یخصوص الوارهابه

 نیتأم یکشور به واردات محصوالت خام چوب ازین یمرتبط چوب عیالوار و مواد خام صنا دیکشور در تول تیمحدود

و از  شودیافزوده در داخل کشور مارزش جادیموجب ا قیطر نیشود و از ایم یچوب یو باعث رونق کارگاها شودیم

 شمال  یطرح حفاظت از جنگل در برنامه ششم توسعه به منظور حفاظت از جنگل ها بیتوجه به تصو اب گرید یجهت
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