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چکیده
هدف اصلی این مطالعه ،بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولیدد فلدزاا اساسدی بدا بهدره-
گیری از رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت طی سالهای  1369-1396میباشد .برای این منظور ،ابتدا بدا بهدرهگیدری از
رهیافت همجمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدا پرداخته شد و در ادامه تعیین سدناریو
و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت صورا گرفت .نتایج بدرآورد مددل نشدان داد ،سیاسدتهدای
کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلد بدر ارزش افدزوده بهینده آن
زیربخش تأثیر دارد .همچنین شاخصه مهم این روش ،محاسبه مقددار بهینده ارزش افدزوده هدر زیدربخش در سدال پایده
وامکان هدفگذاری آن در سناریوهای مختل است .بهعنوان مثال در سناریو اول ،در صورا کداهش  10 ،5و  20درصدد
حجم نقدینگی ،ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزاا اساسی به میزان  9 ،4و  18درصد افزایش مییابدد .عدالوه بدر
این ،در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افدزایش 7 ،3و  15درصددی در میدزان ارزش
افزوده صنایع تولیدی فلزاا اساسی خواهد شد.

واژههای کلیدی  :سیاست پولی ،ارزش افزوده ،زیربخش صنایع تولید فلدزاا اساسدی ،رهیافدت برنامدهریزی
ریاضی مثبت (.)PMP
طبقهبندی .L60 ،E52 ،C10 :JEL
1این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول (داور سنائی) در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین است.
2نویسنده مسئول مکاتباا

218

تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده صنایع تولید فلزاا...

 .1مقدمه
رشد اقتصادی و تثبیت سطح عمومی قیمتها ،از جمله مهمترین اهداف سیاستهای اقتصاد
کالن است و سیاستهای پولی میتواند ابزار مناسبی برای دستیابی به این اهداف کالن
باشد .برای اعمال یک سیاست پولی موفقیتآمیز ،الزم است مقاماا پولی ارزیابی صحیحی
از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر بخشهای مختل اقتصادی داشته باشند .بنابراین
سیاستهای پولی از مهمترین سیاستهای کالن اقتصادی کشورها بوده که میتواند بر رشد
و توسعه اقتصادی کشورها نقش اساسی و تعیینکننده داشته باشد.
از سوی دیگر ،بخش صنعت نیز از بخشهای زیربنایی اقتصاد محسوب شده و نقش مهمی
در تعیین چرخههای رکود و رونق اقتصادی ایفا میکند .همچنین افزایش سهم بخش صنعت
در تولید داخلی و ارزش افزوده از مهمترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی کشورها محسوب
میشود .از مهمترین نقاط قوا این بخش ،میتوان به فراوانی نیروی کار تحصیلکرده ،وجود
زیرساخت های الزم برای توسعه ،برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در تولید محصوالا و
باال بودن سهم آن در تولید و اشتغال اشاره نمود .عالوه بر این ،زیر بخشهای صنعت در
اقتصاد کشور نقش مهمی در ایجاد ارزشافزوده و اشتغالزایی ایفا میکنند (شهبازی و
کریمزاده.)1393،1
در زمینه تاثیرسیاستهای پولی از کانالهای مختل بر تولید و بخشهای مختل اقتصادی
در خارج و داخل کشور مطالعاا متعددی صورا گرفته است از جمله این مطالعاا ،می-
توان به پژوهشهای انجام شده توسط متفکر آزاد و همکاران )1395( 2و شهبازی و کریم-
زاده ( )1393اشاره نمود .در این پژوهشها عمدت ًا به تخمین پارامترهای متغیرهای توضیحی
و تحلیل روابط مثبت و منفی با متغیر وابسته و در نهایت پیشبینی تاثیراا شوکها وارده با

)Shahbazi and Karimzadeh (2014
)Motafakker Azad et al. (2016
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الگوهایی نظیر خودرگرسیون برداری ،تصحیح خطا ،الگوی همجمعی با وقفههای توزیعی،
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و ...در کوتاه مدا وبلند مدا پرداخته شده است.
بررسی های تجربی صورا گرفته توسط محققین این پژوهش ،نشان میدهد تاکنون مطالعه
مستقیمی در بخش صنعت کشور پیرامون تبیین ارتباط سیاستهای پولی با لحاظ
محدودیتهای واقعی درماکزیمم ساز تابع هدف که در این مطالعه ارزش افزوده زیربخش-
های صنعت در نظر گرفته شده ،با روش برنامهریزی ریاضی مثبت انجام نشده است .لذا
دراین پژوهش ،میزان ارزش افزوده تحت شرایط محدودیتهای مورد نظر حداکثر خواهد
شد .در حقیقت همان مقادیر محدودیتها ،بهعنوان مقادیر بهینه مصرف از نهادهها
وسیاستها در نظر گرفته شده و در نتیجه تابع هدف مقدار بهینه ارزش افزوده را تحت
محدودیتهای اولیه بدست میدهد .بنابراین مقدار مصرف نهادهها (در این مطالعه مقادیر
سیاست های پولی) وارزش افزوده در تابع برآوردی اولیه تحت شرایط محدودیتها و تابع
هدف بهینه خواهند بود .انتظار بر این است با انجام این پژوهش ،مسئله بهینه سازی ارزش
افزوده زیر بخشهای صنعت با تغییر سیاستهای پولی برای سیاستگذاران و تصمیم
گیرندگان مرتفع شود.
با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ،سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا
تغییراا سیاست پولی (انبساطی و انقباضی) ،ارزش افزوده زیربخشهای صنعت را تغییر
می دهد؟ و آیا امکان حداکثر سازی ارزش افزوده هر یک از زیر بخشهای صنعت با این
روش امکانپذیر می باشد؟ همچنین آیا سیاست بهینه پولی برای ارزش افزوده زیر بخش-
های صنعت با این روش امکانپذیر است؟ برای پاسخ به این سئوالها ،در این پژوهش ،به
بررسی چگونگی اثرگذاری سیاستهای پولی بر ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزاا
اساسی با بهرهگیری از روش برنامهریزی ریاضی مثبت در ایران طی سالهای 1369-1396
پرداخته شده و از طریق سناریوسازیهای مختل اثر سیاستهای پولی مختل بر ارزش
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افزوده سنجیده میشود به این صورا که اگر سیاستهای پولی تغییر پیدا کند چه تاثیری
بر میزان ارزش افزوده زیر بخش صنعت خواهد داشت و با اعمال سناریوهای مختل تغییر
سیاست پولی میتوان سیاست پولی بهینه را برای اقتصاد کشور انتخاب نمود .دلیل انتخاب
صنایع تولید فلزاا اساسی این است که این زیربخش به ترتیب سهمی معادل  19/98و 8/4
درصد از ارزش افزوده و کل تعداد بنگاههای صنعتی بزرگ کشور را به خود اختصاص داده و
بر این اساس ،پس از صنایع تولید مواد و محصوالا شیمیایی ،دومین صنعت مهم کشور
محسوب میشود .برای نیل به این اهداف در ادامه مقاله به صورا زیر سازماندهی شده
است:
در بخش دوم به مروری بر ادبیاا تحقیق در قالب مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته
شده ودر بخش سوم ،مدل تحقیق و روش برآورد معرفی شده و در قسمت چهارم یافتهها و
نتایج تجربی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .بخش پنجم و پایانی مقاله نیز به نتیجهگیری
و ارائه پیشنهادهای سیاستی اختصاص مییابد.

 .2مروری بر ادبیات تحقیق
در این بخش ابتدا به مبانی نظری موضوع پرداخته شده و در قسمت دوم پیشینه تحقیق مورد
بررسی قرار میگیرد.
 .2-1مبانی نظری تحقیق

سیاستهای پولی ،مجموعه تصمیماا و اقداماا مقاماا پولی کشور برای تأثیرگذاری بر
سطح فعالیتهای اقتصادی است .معموال سطح قیمتها ،میزان تولید و اشتغال بهعنوان
مهمترین متغیرهای موجود در تابع هدف مسئولین پولی کشورها مطرح هستند .در این
میان تورم و کنترل آن از مباحث مهم اقتصادی و مورد تأکید خاص اقتصاددانان و
سیاستگذاران به خصوص در سالهای اخیر که کشور نرخهای تورم باالیی را تجربه کرده،
محسوب میشود .تورم یکی از اساسیترین مشکالا اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث
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ایجاد عدم توازن شاخصهای کالن اقتصادی ،همانند کاهش نرخ رشد اقتصادی ،افزایش نرخ
بیکاری و افزایش نابرابری درآمد میشود .اقتصاددانان معتقدند ،هزینههایی که تورم بر
جامعه تحمیل میکند ،میتواند بسیار جدیتر از هزینههای ناشی از کند شدن رشد
اقتصادی باشد (مؤمنی.)1395،1
بانکهای مرکزی و مقاماا پولی با استفاده از ابزارهای پولی و برای دسترسی
به اهداف اصلی اقتصادی ،از دو گروه سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی
استفاده میکنند .در سیاستهای انقباضی ،مقاماا پولی با کاهش حجم پول ،از طریق
محدود نمودن پایه پولی و یا کاهش ضریب فزاینده پولی ،سعی در کاهش میزان تقاضای کل
اقتصادی دارند و در سیاستهای انبساطی ،هدف بانک مرکزی ،افزایش حجم پول و کاهش
نرخ بهره و در نهایت افزایش حجم تقاضای کل در اقتصاد است
سیاسدتهای پدولی یکدی از مهمتدرین ابزارهدای سیاسدتی جهدت مدیریت طرف تقاضا در
سطح کالن محسوب میشود .بانک مرکزی ،جهت ثباا بخشی به اقتصاد و کنترل تورم از
ابزارهای سیاست پولی که در اختیار دارند ،استفاده میکنندد .حجم نقدینگی ونرخ سود
اعتباراا بانکی ،بعنوان دو ابزار سیاستی در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند.
در خصوص تاثیرگذاری سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ،در مکاتب مختل
اقتصادی دیدگاههای مختلفی مطرح شده است .از دیدگاه مکاتب کالسیک ونئوکالسیک،
پول در بلندمدا خنثی و بی اثر بوده و افزایش سطح قیمتها بر متغیرهای واقعی مانند
تولید ،اشتغال و دستمزد واقعی بی تاثیر است .از نظر کینز پول خنثی نبوده و بر سطح تولید
موثر است و تنها در شرایط دام نقدینگی ،تاثیری بر تقاضای کل وسطح تولید ندارد .از نظر
پول گرایان ،پول در کوتاهمدا خنثی نیست ولی افزایش حجم پول در بلندمدا خنثی بوده
و فقط اثرتورمی دارد.از نظر مکتب کالسیکهای جدید ،با شکل گیری انتظاراا عقالیی
)Momeni (2016
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معتقدند ،سیاستهای پولی پیش بینی نشده تنها در کوتاهمدا بر سطح تولید و سایر
متغیرهای حقیقی اثر میگذارد .از دیدگاه مکتب چرخههای تجاری˗ حقیقی نیز پول خنثی
است و صرف ًا تاثیراا خود را در بخش اسمی اقتصاد تخلیه میکند .اقتصادانان مکتب
کینزینهای جدید نیز معتقدند ،پول خنثی نبوده و سیاستهای پولی تاثیر گذار میباشند.
به غیر از اقتصاددانان مکتب چرخه های تجاری -حقیقی ،که معتقدند سیاستهای پولی،
هیچ تاثیری بر متغیرهای حقیقی از جمله تولید و اشتغال ندارد ،سایر مکاتب حداقل تاثیر
سیاستها را بر متغیرهای حقیقی در کوتاه مدا میپذیرند (شهبازی و
کریمزاده.)1393 ،
از سوی دیگر ،در زمینه کارایی و اثربخشی سیاستهای پولی و مالی ،دیدگاههای متفاوتی
وجود دارد .در الگوی کینزینها ،با فرض انعطافناپذیری دستمزدهای اسمی سیاستهای
مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی ،کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تأثیر
چندانی بر توسعه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد؛ اما در نظریه «پولیگرایان
سنتی» 1به رهبری میلتون فریدمن 2با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظاراا تطبیقی،
نشان دادند که سیاستهای پولی به شکل هدفگذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه-
مدا ،قادر است از کانال کاهش نرخ بهره ،شرایط الزم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش
تولید فراهم نماید .پترسون و لرنر )1971( 3نشان دادند که بانک مرکزی میتواند از طریق
قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول ،در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد
برساند؛ اما لوکاس ،4سارجنت 5و واالس 6با ارائه مطالعاا مختل  ،با فرض ایجاد انتظاراا به
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روش انتظاراا عقالیی ،بیتاثیر بودن سیاستهای پیشبینی شده حتی درکوتاهمدا را
بررسی کردهاند (جعفری صمیمی و طهرانچیان.)1383،1
برای اعمال یک سیاست پولی موفقیتآمیز ،الزم است مقاماا پولی ارزیابی مناسب و
صحیحی از زمان و میزان تأثیرگذاری این سیاستها بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند.
بخش مهمی از نظریههای اقتصادی در سالهای اخیر ،به نقش انتظاراا تورمی کارگزاران
اقتصادی ،در میزان موفقیت سیاستهای پولی اعمال شده از سوی مقاماا پولی پرداخته
است .بانک مرکزی ،یک سیاست هدفگذاری تورمی معینی را دنبال میکند .در این
چارچوب ،مناسبتر به نظر میرسد که دولت و مقاماا پولی (بهعنوان سیاستگذاران
اقتصادی) ،باید در تدوین و اعمال سیاستهای خود نسبت به انتظاراا کارگزاران اقتصادی
حساس بوده و آن را لحاظ نمایند ،زیرا چگونگی شکلگیری انتظاراا بنگاههای اقتصادی
(زیر بخشهای متنخب صنعت) درباره یک سیاست خاص اقتصادی ،میتواند در میزان
موفقیت سیاست اثر گذار باشد .مدلهای اخیر سیاست پولی ،تأکید ویژهای بر نقش انتظاراا
در تعیین نتیجه سیاست پولی داشته و بانک مرکزی را بهعنوان نهاد مدیریت کننده
انتظاراا در نظر میگیرند .یک راه برای افزایش شفافیت و مدیریت انتظاراا ،داشتن پیش-
بینی قابل قبول از وضعیت آتی اقتصاد و انتشار منظم و ادواری آن برای آگاهی آحاد مختل
اقتصادی است ،این امر بر شکلگیری انتظاراا صنایع اثر گذاشته و بانک مرکزی را در
رسیدن به اهداف خود کمک میکند .بنابراین شناسایی عوامل موثر بر انتظاراا تورمی
بنگاههای اقتصادی (زیر بخشهای متنخب صنعت) و درک تفاوا تأثیرگذاری این
سیاستهای پولی با هدف کنترل تورم و رکود اقتصاد مهم است.

)Jafari Samimi and Tehranchiyan (2003
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 .2-2پیشینه تحقیق

در مورد اثرگذاری سیاستهای پولی مالی بر متغیرهای کالن اقتصادی و نیز تولید و ارزش
افزوده بخش صنعت و زیربخشهای آن مطالعاا متعددی صورا گرفته و نتایج متفاوتی در
این پژوهشها حاصل شده است .در این بخش به مهمترین این مطالعاا پرداخته میشود.
ون آرله )2002( 1سیاست پولی و مالی را در چارچوب واحد پولی و مالی اروپا طبدق الگدوی
انگوردا موردبررسی قرار داده است.ایده این تحقیق مطالعه تعدامالا گونداگون اثدراا جدانبی
شامل سیاستهای اقتصاد کالن با در نظر گرفتن سه رژیم سیاستی است .نموندههای عدددی
برای ائتالفهای مختل بررسی شدده اسدت و نکتده قابدل توجده ایدن اسدت کده در شدبیه
سازیهای مختل همکاری کامل ،منجر به بهبود پارتو برای بانک مرکزی اروپا نمیشود.
کرسانوا )2005( 2مدل سه معادلهای تیلور که در آن برای مدل کردن ثباا اقتصادی تنها از
سیاست پولی استفاده میشود را بسط داد .نتایج مطالعه نشان میدهد که اگر سیاست پولی
و مالی خیرخواهانه و همکارانه باشند ،مقاماا پولی تمام بارثباا اقتصادی را متحمل می-
شوند .همچنین وقتی که مقاماا پولی خیرخواهانه عمل کنند اگر مقاماا مالی برای سطح
بیش از حد از خروجی ،هدف گذاری کنند،تعادل نش ،موجب از دست دادن ارزش افزوده
میشود.
عالم و واحد )2006( 3با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری و تابع عکسالعمل آنی به
بررسی واکنش تولید به شوکهای سیاستهای پولی در کشور پاکستان طی سالهای
 2003-1973پرداختهاند .نتایج مطالعه بیانگر این است که تولید همه بخشها در پاسخ به
شوک سیاست پولی کاهش یافته و بخش خدماا ازجمله بخشهایی است که بیشترین
پاسخدهی به این سیاست را از خود نشان میدهد.
1
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سایبو و نوسا )2011( 1اثر سیاستهای پولی را بر تولید بخشهای اقتصادی نیجریه طی
سالهای  1986-2008بررسی نموده و نتیجه میگیرند نرخ ارز و تورم تأثیر منفی در کوتاه-
مدا و بلندمدا بر ارزش افزوده بخش خدماا دارند و قیمت سهام در کوتاهمدا دارای
تأثیر منفی و در بلندمدا خنثی است.
موسی و آسیر )2013( 2به بررسی رابطه کوتاهمدا و بلندمدا بین سیاستهای پولی و
مالی با رشد اقتصادی نیجریه طی سالهای  1970-2010پرداخته و نتیجهگیری میکنند
بیشترین تأثیر را در رشد اقتصادی نیجریه ،عرضه پول دارد .اگرچه هر دو سیاست پولی و
مالی به رشد اقتصادی نیجریه کمک میکنند اما سیاست پولی ،از طریق عرضه پول تأثیر
بیشتری بر رشد اقتصادی این کشور دارد.
سور )2016( 3در مطالعهای اثر سیاستهای پولی را بر ارزش افزوده صنعت مورد بررسی قرار
داده است .برای این منظور از روش دادههای تابلویی 22 ،کشور عضو سازمان همکاری
اقتصادی در  59بخش تولیدی طی سالهای  1993تا  2005استفاده نموده تا اثر سیاست-
های پولی را بر ارزش افزوده صنایع به همراه سایر متغیرهای توضیحی بررسی کنند .نتایج
این پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی با کاهش نرخ بهره به میزان قابل توجهی افزایش
مییابد .به صورا کلی ،یک درصد کاهش در نرخ بهره در سیاست پولی ،رشد اقتصادی را به
میزان  0/049درصد افزایش میدهد.
آگوستین و هارولد )2017( 4با استفاده از رهیافت غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به بررسی
تأثیر سیاستهای پولی بر تولید بخش صنعت در کشورهای عضو بریکس( 5برزیل ،روسیه،
هند ،چین و آفریقای جنوبی) طی سالهای  1994-2013پرداخته و نتیجه میگیرند
1
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اثرگذاری سیاستهای پولی بر تولید بخش صنعت در دو وضعیت رکود و رونق بخش صنعت
متفاوا و نامتقارن است.
پریکلیس و همکاران )2018( 1با بهرهگیری ا ز مدل انتقال مالیم لجستیکی به بررسی اثراا
نامتقارن شوک های سیاست پولی بر رشد تولید بخش صنعت در کشورهای آمریکا و برزیل
طی سالهای  1992-2016پرداخته و نتیجهگیری میکنند ،اثراا نامتقارن شوکهای
سیاست پولی بر رشد بخش صنعت ،در دو وضعیت رکود و رونق در این کشورها برقرار می-
باشد.
اوالتانجی )2019( 2با بهرهگیری از روش خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی به بررسی
اثراا سرریز سیاستهای پولی بر رشد بخش صنعت در کشور نیجریه طی سالهای -2015
 1960پرداخته و به این نتیجه رسیدند که عرضه پول ،نرخ تورم و نرخ ارز تأثیر منفی و
معنیدار بر رشد تولید بخش صنعت در این کشور داشتهاند.
عزیزی و پاسبان )1380( 3تأثیر سیاستهای پولی ومالی را بر ارزش افزوده صنعت نساجی
در ایران بررسی نمودند .نتایج نشان داده است که سیاستهای پولی بر ارزش افزوده این
زیربخش ،در کوتاه مدا و بلندمدا دارای تاثیر مثبت بوده و رابطه بین اعتباراا عمرانی
دولت و ارزش افزوده صنعت نساجی در کوتاه مدا منفی و در بلندمدا مثبت است.
فهیم یحیایی وفلیحی )1382( 4تاثیر سیاستهای پولی را بر روی متغیرهای حقیقی بخش
صنعت (سرمایهگذاری ،اشتغال و تولید) را بررسی نموده و به این نتیجه میرسند ،حجم پول
واقعی دارای تأثیر مثبت و معنیدار بر تولیداا بخش صنعت میباشد.
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امیر عضدی و محمدی )1389( 1با هدف بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای
چون صادراا ،سرمایهگذاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی مطالعهای انجام دادهاند .برای
این منظور با استفاده از دادههای سری زمانی متغیرهای حجم پول ،مخارج دولت ،صادراا،
سرمایهگذاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی برای سالهای  1350تا  ،1385مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج برآورد مدل بیانگر این است که سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده
بخش کشاورزی ،در بلندمدا و کوتاهمدا دارای تأثیر مثبت و معنیدار میباشند.
فرزینوش و همکاران )1391( 2با بهرهگیری از روش انتقال مالیم لجستیکی به بررسی آثار
نامتقارن سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی طی سالهای  1338-1387پرداخته و
نتیجه میگیرند ،اثر سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی در دو وضعیت رشد باال و
پایین درآمدهای نفتی متفاوا بوده است.
شاهآبادی و ثمری )1392( 3در مطالعهای به بررسی و مقایسه تأثیر سیاستهای کالن
اقتصادی ،شامل سیاستهای پولی و مالی بر عملکرد سیستم بانکی جمهوری اسالمی ایران
در بازه زمانی  91-1388به منظور ارائه توصیههای سیاستی به تصمیم سازان این حوزه
میباشد .نتایج این پژوهش حاکی از آن است ،که همواره نرخ رشد حجم نقدینگی بیش از
نرخ رشد پایه پولی بوده است .نرخ رشد مثبت و فزاینده حجم نقدینگی و بیش از پایه پولی
در سالهای اخیر ،عالوه بر تزریق حجم باالیی از نقدینگی به اقتصاد و
برهم زدن اتحاد رشد نقدینگی رشد اقتصادی ،بصورا مستقیم بر عملکرد نظام بانکی موثر
بوده است.
شهبازی و کریمزاده ( )1393در مطالعهای تأثیرسیاستهای پولی و مالی را بر ارزش افزوده
بخش صنعت ایران بررسی نمودند ،نتایج حاصل نشان میدهد که سیاستهای پولی و مالی
1
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بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدا تاثیر مثبت و معنیداری و در بلند مدا تاثیر
منفی و معنی دار دارد.
ترابی و همکاران )1394( 1درپژوهشی تأثیرشوک مثبت قیمت نفت را بر تولید و تورم از
طریق سیاستهای پولی و مالی در ایران ،با استفاده از روش تصحیح خطای برداری طی
دوره زمانی  1368تا  1389بررسی کردند .نتایج حاکی از آن است که شوک مثبت قیمت
نفت از طریق سیاست پولی ،تولید را در کوتاه مدا کاهش داده و در میان مدا و بلند مدا
تأثیری بر تولید ندارد.
اشرفزاده و رحمانی )1394( 2با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی به بررسی تأثیر
سیاست های پولی ،مالی ،ارزی و تجاری بر تولید ،صادراا و اشتغال بخش صنعت طی سال-
های  1381-1392پرداختهاند .نتایج مطالعه نشان میدهد با افزایش مصارف دولت و حجم
پول صادراا و تولید این بخش کاهش مییابد.
متفکر آزاد و همکاران ( )1395تأثیر سیاستهای پولی (حجم نقدینگی) و مالی (مخارج
دولت) بر تولید بخش خدماا ،با استفاده از دادههای ساالنه طی دوره  1357تا 1393
بررسی نمودهاند .در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی و رهیافت آزمون
کرانهها استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاهمدا و بلندمدا هر
دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدماا تأثیرگذارند و تأثیر آنها در بلندمدا
بیشتر از کوتاه مدا است.
مؤمنی ( )1395در مطالعه خود به این نتیجه رسید که تجربه سایر کشورها در زمینه هدف-
گذاری تورم ،میتواند یک قاعده سیاست پولی که در آن پارامترها در طول زمان ثابت
نیستند ،ارائه دهد .نتایج نشان میدهد که سیاست پولی با توجه به دو قاعده تیلور و مک-
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کالم متغیر در طول زمان به نرخ تورم ،شکاف تولید ،تغییراا نرخ ارز و در مورد ضرایب غیر
متغیر در طول زمان نظیر متغیر مجازی و متغیر با وقفه سیاستی واکنش نشان داده است.
محمودی نیا و همکاران )1395( 1در مطالعهای با عنوان نظریه بازیها و نقش آن در تعیین
سیاستهای بهینه در تقابل استراتژیک بین سیاستگذار پولی و مالی نشان دادند که در
بازی رهبر پیرو بین دولت و بانک مرکزی ،میتوان سطح بدهی را به سطح هدف و مطلوب
آن نزدیک کرد و حتی دولت میتواند با استفاده بهینه از درآمدهای نفتی ،مانع از انتشار پول
بیش از اندازه توسط بانک مرکزی شود.
برادران و زمردیان )1396( 2اثر شوک سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت را
طی دوره  1370-93بررسی نمودهاند .نتایج حاصل از مطالعه حاضر بیان گر آن است که
شوک مثبت سیاست پولی و مالی اثری مثبت بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد؛ اما شوک
منفی سیاست پولی و مالی با ایجاد سردرگمی در میان فعاالن اقتصادی ،اثری منفی بر
ارزش افزوده بخش صنعت میگذارد .همچنین نتایج نشان میدهد که موجودی سرمایه و
نیروی کار شاغل در بخش صنعت و معدن بر ارزش افزوده این بخش اثری مثبت دارند.
زمردیان )1396( 3در مطالعهای اثر سیاستهای پولی و مالی را بر ارزش افزوده بخش صنعت
به همراه متغیرهایی نظیر موجودی سرمایه خالص بخش صنایع و معادن ،نیروی کار شاغل
در این بخش و هزینههای آموزش و پرورش مورد بررسی قرار داده است .نتایج حاصل از
مطالعه حاضر بیانگر این است که شوک مثبت سیاست پولی و مالی اثری مثبت بر ارزش
افزوده بخش صنعت دارد؛ اما شوک منفی سیاست پولی و مالی با ایجاد سردرگمی در میان
فعاالن اقتصادی ،اثری منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت میگذارد.
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کردبچه و کبیریان ) 1396( 1نامتقارنی آثار سیاست پولی در ایران را بر تولید ناخالص داخلی
بدون نفت با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف طی دوره زمانی  1357-1393بررسی
نمودند .نتایج مطالعه شواهد معناداری را از نامتقارنی اثر یک تکانه نقدینگی بر تولید حقیقی
بدون نفت ،برای اقتصاد ایران ارائه مینماید .در واقع ،نتایج نشان میدهند ،تکانه منفی
نقدینگی ،رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را کاهش میدهد که این اثر منفی در دوره
رونق بیشتر است ،در حالی که یک تکانه مثبت نقدینگی وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی
بدون نفت را بهبود میبخشد ولی اثر بخشی بیشتری در دوره رکود دارد.
شاکری بستانآباد و همکاران  )1398(2در مطالعهای با استفاده از روش خودرگرسیونی
برداری عامل افزوده ساختاری ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در
بازه زمانی  1395:4-1384:1بررسی نمودهاند .نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تاثیر
سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدا است .عالوه بر این ،واکنش
اشتغال به شوک نقدینگی در استانهای مختل متفاوا از یکدیگر است.
در جمعبندی مطالعاا انجام شده به ویژه مطالعاا داخلی میتوان بیان کرد که در اغلب
مطالعاا از رهیافتهای مرسو م و متعارف اقتصاد سنجی نظیر الگوی خودرگرسیون برداری و
همجمعی با وقفههای توزیعی به بررسی رابطه کوتاهمدا و بلندمدا بین سیاستهای پولی
و ارزش افزوده در بخش های خدماا ،حمل و نقل و کشاورزی و یا در بخش صنعت پرداخته
شده و از رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت برای تبیین تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش
افزوده زیربخش های صنعتی استفاده نشده است .لذا نوآوری و وجه تمایز این مطالعه در
مقایسه با مطالعاا پیشین مانند شاکری بستان آباد و همکاران ( )1398و برادران و زمردیان
( ،)1396استفاده از رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت در قالب سناریوهای مختل برای

)Kordbacheh and Kabiriyan (2018
)Shakeri Bostanabad et al. (2019

1
2
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بررسی میزان اثرگذاری سیاستهای پولی بر ارزش افزوده صنایع تولید فلزاا اساسی می-
باشد.

 .3تصریح مدل و روش تحقیق
چهارچوب روششناسی این پژوهش شامل مراحل زیر میباشد:
ال  -تصریح تابع هدف
ب -انجام آزمون ریشه واحد برای بررسی پایایی متغیرهای تحقیق
پ -تخمین الگوی پویا و آزمون وجود رابطه بلندمدا و نیز برآورد رابطه بلندمددا و الگدوی
تصحیح خطا
ا -انجام آزمونهای ثباا و پایداری ضرایب برآورد شده و تشخیص جمالا اختالل
ث -بررسی حساسیت ارزش مقادیر تابع هدف تخمین زده شده با اضافه کردن محددودیتهای
مورد نظر با استفاده از روش برنامهریزی ریاضی مثبت و سناریو سازی
در الگوهای برنامهریزی ریاضی مثبت ،برخالف مدلهای هنجاری ،برخی از پارامترها تعدیل
میشوند تا بتوانند حالت پایه مفروض را بازسازی کنند .با توجه به این که در روش PMP
دادههای شرایط موجود بازسازی میشود ،آن را مثبت یا واقعی مینامند .رهیافت برنامهریزی
ریاضی مثبت در سال  1995توسط هاویت 1ارائه شد و در سالهای اخیر پژوهشگران
بسیاری برای تحلیل سیاستهای اقتصادی در بخش کشاورزی از آن استفاده میکنند
(آرفینی و پاریس ،)1995( 2هاویت ( ،)2005و الور و همکاران .))2007( 3برای این که
الگوی ابزاری مناسب برای شبیهسازی آثار سیاستهای پولی باشد ،باید بتواند شرایط واقعی

1

Howitt
Arfini & Paris
3
Lauwers et al.
2
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موجود را باز تولید کند .بنابراین ابتدا الگوی برنامهریزی تصریح خواهد شد .شکل کلی تابع
هدف الگوی برنامهریزی برای زیربخشهای صنعت مورد نظر به صورا زیر بیان میشود:
Max Z = PX − CX

() 1

s. t AX ≤ b
در رابطه ( Z ،)1ارزش تابع هدف P ،و  Cبردارهایی از عرضه و هزینه متغیر X ،بردار مقادیر

تولید و  bبیانگر محدودیت منابع است.
درمطالعه حاضر ،برای مدلسازی ارزش افزوده صنایع مختلد بدرای سدناریوهای مختلد
سیاستهای پولی از مدل برنامهریزی ریاضی اثباتی () PMPکه برای کالیبره کردن مدلهای
توابع برآوردی ارزش افزوده استفاده می گردد .مهمترین جزء در الگوسازی  ،تصریح صحیح
تابع هدف و توابع مقید یا محدودیتها میباشد.
در راستای مطالعه حاضر ،با توجه به مطالعاا سدور ( )2016و نیدز شدهبازی و کدریمزاده
( )1393تابع هدف به صورا رابطه ( )2تبیین میشود:
) VAt = f(RER t , INVt , LABt , Mt , X t
() 2
معادله ( )2بیانگر حداکثرسازی ارزش افزوده (  ) Zحاصل از فعالیت صنایع مختل در
کشور میباشد .در معادله تابع هدف t ،بیانگر سالهای دوره برنامهریزی است .در این مطالعه
طول قلمرو زمانی تحقیق ،از ابتدای سال  1369تا پایان سال  1396است که بر اساس سال
پایه  1390در نظر گرفته میشود .مدل مورد نظر در این مطالعه به صورا زیر تصریح
میشود:
()3

VAt = β1 + β2 INVt + β3 LABt + β4 X t + β5 Mt +β6 RER t + Ut

در رابطه فوق:
 =VAارزش افزوده صنایع
 =INVسرمایهگذاری صنایع
 =LABنیروی کار شاغل
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 =Mحجم نقدینگی
 =RERنرخ سود اعتباراا بانکی
 =Xبردار متغیرهای موثر بر ارزش افزوده صنایع مانند نرخ تورم و نرخ ارز بوده که در مدل
لحاظ میشوند.
محدودیتهای لحاظ شده در الگوی فوق به صورا زیر میباشند:
()4
()5
() 6
()7

̅̅̅̅̅
INVt ≤ INV
̅̅̅̅̅̅
LABt ≤ LAB
̅̅̅̅̅̅ ≤ RER t
RER
̅
Mt ≤ M

روابط ( )4تا ( ،)7به ترتیب محدودیتهای مربوط به سرمایهگذاری ،نیروی کار ،نرخ سود
بانکی و حجم نقدینگی به منظورحداکثرسازی ارزش افزوده صنایع هستند .مقدار موجودی
در سال  1394بهعنوان حداکثر یا مقدار محدود کننده در نظر گرفته شده است.
 .3-1آمارها و دادهها
جامعه آماری تحقیق ،بخش صنعت کشور بوده و نمونه آماری تحقیق شامل صنایع تولید
فلزاا اساسی بر اساس استاندارد طبقهبندی فعالیتهای صنعتی ایران  ISIC rev 4میباشد.
آمار و اطالعاا مورد نیاز برای انجام محاسباا و برآورد مدلها از سازمانها و مؤسساا
ذیربط مانند مرکز آمار ایران ،کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و باالتر و بانک مرکزی طی
سالهای  1369-1396گرداوری میشود .در این بخش ،به برآورد الگوی صنایع تولید فلزاا
اساسی و نیز اجرای روش برنامهریزی ریاضی جهت اجرای سناریوهای مختل تغییراا
سیاستهای پولی پرداخته میشود.

 .4برآورد مدل و تحلیل یافتههای تجربی
در این بخش به ارائه نتایج برآورد مدل پرداخته میشود .قبل از برآورد الگدو ،ضدروری اسدت
پایایی متغیرهای مدل آزمون شود.آزمون ریشه واحد از رایجترین آزمونهایی است که امروزه
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برای تشخیص پایایی یک فرآیند سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد .آزمون دیکدی فدولر
تعمیمیافته در این مطالعه اجراشده است .این آزمدون ،فرضدیه ریشده واحدد (ناپایدایی) را در
مقابل پایایی متغیر موردنظر آزمدون مدیکندد ،درصدورتیکه قددر مطلدق آمداره آزمدون ( 
محاسباتی) بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحراندی  باشدد ،فرضدیه  H0رد مدیشدود و سدری
زمانی پایا خواهد بود ،نتایج آزمون ریشه واحد در جدول ( )1گزارش شده است.
جدول (.)1نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای آزمون پایایی متغیرهای تحقیق
نام متغیر

مقدار
آماره
آزمون
Z

ارزش
احتمال
تقریبی مک-
کینون

وضعیت
پایایی

نام متغیر

مقدار
آماره
آزمون Z

ارزش احتمال
تقریبی مک-
کینون

وضعیت
پایایی

EXCH

-0/64

0/86

(I)1

VAT

0/28

0/97

(I)1

INF

-4/43

0/0003

(I)0

INV

-0/97

0/76

(I)1

M

-1/7

0/43

(I)1

LAB

-0/31

0/92

(I)1

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج جدول ( )1بیانگر این است که به جزء نرخ تورم ،سایر متغیرهای توضیحی و وابسته بدا
یکمرتبه تفاضلگیری پایا میباشند .به عبارا دیگر مرتبه جمعی متغیرها صفر و یک بوده و
در این صورا برای تخمین مدل و به دلیل پایینبودن حجم نمونه مورد بررسدی ( 27سدال)
از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی استفاده میشود .برای این منظدور ابتددا الگدوی
پویا برآورد شده و سپس وجود و یا عدم وجود رابطه بلندمددا بدین متغیرهدای توضدیحی و
وابسته با بهرهگیری از آزمون  tو مقایسه آن با مقدار بحراندی بنرجدی ،دوالدو و مسدتر مدورد
آزمون قرار میگیرد .نتایج برآورد الگوی پویا به صورا جدول زیر میباشد:
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جدول ( .)2نتایج تخمین الگوی پویا
عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی

ضریب

مقدار آماره t

ارزش احتمال ()PV

C

0/31

1/05

0/3

)VAT(-1

0/92

62/57

0/000

INF

-0/004

-2/04

0/017

INV

0/01

0/62

0/54

LAB

0/04

1/9

0/07

M

-0/0045

-2/61

0/019

RER

-0/15

-2/64

0/013

0/08

4/87

0/000

EXCH
ضریب تعیین 0/99
جذر میانگین مجذور خطا0/061 :
مقدار آماره دوربین واتسون 1/9

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تخمین الگوی پویا نشان میدهد ،مقدار وقفهدار مرتبه اول ارزش افزوده بخش فلزاا
اساسی تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده دوره جاری در این صنایع داشته و متغیرهدای
حجم نقدینگی ،نرخ سود اعتباراا بانکی و نرخ تورم تأثیر منفی و معنیدار و متغیرهای ندرخ
ارز و نیروی کار تأثیر مثبت و معندیدار بدر ارزش افدزوده دوره جداری صدنایع تولیدد فلدزاا
اساسی دارند .همانطور که نتایج برآورد مدل نشان میدهدد ،علیدرغم افدزایش چندد برابدری
حجم نقدینگی درطول دوره مطالعه کشور تاثیر آن بدر ارزش افدزوده ایدن زیدربخش صدنایع
تولید فلزاا اساسی منفی بوده واین موضوع منطبق با نتایج سایر مطالعداا در زمینده تداثیر
منفی افزایش حجم نقدینگی بر روی تولیداا بخش صنعت میباشد.که از دالیل آن میتدوان
به باال بودن نرخ رشد تورم نسبت به نرخ رشدد نقددینگی  ،پدایین بدودن سدرمایهگدذاری در
بخشهای مولد و پایین بودن سطح تکنولدوژی ایدن صدنایع اشداره نمدود .همچندین ارتبداط
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مستقیم بین نرخ سود اعتباراا بانکی وارزش افزوده این زیر بخدش در بدراورد مددل تجربدی
مشهود است.
ضریب تعیین مدل ،گویای آن است که  99درصد از تغییراا ارزش افزوده صدنایع تولیدد
فلزاا اساسی توسط متغیرهای توضیحی مدل تبیین میشود .همچنین مقدار جذر میانگین
مجذور خطا برابر با  0/061و مقدار آماره دوربین -واتسون برابر با  1/9مدیباشد.شدایان ذکدر
است در برآورد مدل به دلیل پدایینبدودن حجدم نمونده مدورد بررسدی ( 27سدال) از معیدار
اطالعاتی شوارتز-بیزین برای تعیین وقفه بهینه متغیرهای توضیحی و وابسته استفاده شده و
الگوی تصریح شده با وقفده اول بدرای متغیدر وابسدته و وقفده صدفر بدرای سدایر متغیرهدای
توضیحی برآورد شده است .در ادامه و به منظور آزمون وجود رابطه بلندمدا بین متغیرهدای
توضیحی و ارزش افزوده صنایع تولید فلزاا اساسی مقدار آماره آزمون  tمحاسدبه و مقایسده
آن با مقدار بحرانی بنرجی ،دوالدو و مستر صورا میگیرد .مقدار قدر مطلق آماره  tمحاسبه
شده برابر با  -5/33بوده که از مقددار بحراندی بنرجدی ،دوالدو و مسدتر در سدطح خطدای 5
درصد برابر با  -4/86بزرگتر میباشد .بندابراین فرضدیه صدفر مبندی بدر عددم وجدود رابطده
بلندمدا در سطح خطای  5درصد رد شده و رابطه تعدادلی بلندمددا بدین متغیرهدا وجدود
دارد .شایان ذکر است ،دلیل رد فرضیه صفر و وجود رابطه تعادلی بلندمدا کدوچکتر از یدک
بودن ضریب وقفهدار متغیر وابسته و پایینبودن انحراف معیدار مقددار وقفدهدار ارزش افدزوده
بخش فلزاا اساسی ( )0/015میباشد .در ادامه و با توجده بده تأییدد رابطده بلندمددا بدین
متغیرهای مدل ،الگوی بلندمدا برآورد شده که نتایج به صورا جدول زیر است:
جدول ( .)3نتایج تخمین رابطه تعادلی بلندمدت
عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی

ضریب

مقدار آماره t

ارزش احتمال ()PV

C

4/98

1/2

0/24

INF

-0/08

-2/38

0/023

INV

0/2

0/59

0/56
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LAB

0/34

6/73

0/000

M

-0/12

-9/2

0/000

RER

-2/42

-1/91

0/06

EXCH

1/34

8/15

0/000

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تخمین رابطه تعادلی بلندا نشان میدهد ،متغیرهای نرخ تورم ،نرخ سدود اعتبداراا و
تسهیالا بانکی و حجم نقدینگی تأثیر منفی و متغیرهدای ندرخ ارز ،نیدروی کدار و سدرمایه-
گذاری تأثیر مثبت بر ارزش افزوده بخش فلزاا اساسی داشته ،اما اثدر سدرما یدهگدذاری بده
لحاظ آماری معنیدار نمی باشد .به عبارا دیگدر بدا افدزایش حجدم نقددینگی و بده تبدع آن
افزایش نرخ تورم ،ارزش افزوده بخش صدنایع تولیدد فلدزاا اساسدی بده میدزان  0/12واحدد
کاهش مییابد که این نتیجهگیری با ماهیت پدولی بدودن تدورم در اقتصداد ایدران سدازگار و
همسو می باشد .با افزایش نرخ سود اعتباراا و تسهیالا بانکی نیز ارزش افزوده بخش فلزاا
اساسی در حدود  2/42واحد کاهش مییابد .بنابراین با افزایش نرخ سدود تسدهیالا ،هزینده
سرمایهگذاری در صنایع تولیدی و به ویژه تولید فلزاا اساسی کاهش یافتده و در نتیجده آن
ارزش افزوده این زیربخش نیز کاهش پیدا میکند.
به منظور تبیین ارتباط بین کوتاهمدا و بلندمدا و بررسدی سدرعت و میدزان تعددیل خطدا
الگوی تصحیح خطا برآورد شده که نتایج به صورا جدول زیر میباشد:
جدول ( .)4نتایج تخمین مدل تصحیح خطا
عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی

ضریب

مقدار آماره t

ارزش احتمال ()PV

dINF

-0/004

-4/87

0/000

dINV

0/01

0/62

0/54

dLAB

0/17

5/96

0/000

dM

-0/1

-3/79

0/001
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dRER

-0/14

-2/64

0/013

dEXCH

0/08

4/87

0/000

)ecm(-1

-0/07

-4/09

0/000
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نتایج تخمین الگوی تصحیح خطا نشان میدهد ،ضریب وقفهدار تصحیح خطا برابر بدا -0/07
بوده که داللت بر سرعت تعدیل پایین خطا به سمت مقدار تعادلی و بلندمددا دارد .ضدریب
مربوط به تفاضل متغیرهای توضیحی به جزء سرمایهگذاری معنیدار مدیباشدد .پدایینبدودن
سرعت تعدیل خطا نشان میدهد ،حدود  14دوره طول میکشدد تدا خطدای تعددیل از بدین
رفته و مقدار کوتاهمدا ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزاا اساسدی بده سدمت مقددار
بلندمدا خود میل کند .به منظور پایداری و ثباا ضرایب مربوط به متغیرهدای توضدیحی از
آزمونهای  CUSUMو  CUSUMSQاستفاده شده اسدت .فرضدیه صدفر در ایدن آزمدونهدا
داللت بر عدم وجود شکست ساختاری داشته ،در حالیکه فرضیه مقابل بیدانگر عددم ثبداا و
پایداری ضرایب برآورد شده میباشد .نمودارهای آمارههای آزمون کده در مقابدل دوره مدورد
بررسی ترسیم شدهاند را برای مدل برآوردی نشان میدهند .نتایج در نمودارهای زیدر نشدان
داده شده است:
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 نتایج آزمون ثبات و پایداری ضرایب برآورد شده.)1( نمودار
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نتایج نمودارهای فوق بیانگر پایداری و ثباا ضرایب بدرآورد شدده بدوده و بدر اسداس ایدن
آزمونها فرضیه ثباا ضرایب را در سطح خطای  5درصد نمیتوان رد کرد .بنابراین میتدوان
نتیجه گرفت که ضرایب برآورد شده با ثباا میباشند .به عبارا دیگدر مقددار آمداره آزمدون
کمتر از مقادیر بحرانی در سطح معنیدار  5درصد بوده و فرضیه صفر مبنی بر ثباا ضدرایب
برآورد شده رد نمیشود .لذا مدل برآورد شده دارای تغییدراا سداختاری نبدوده و مدیتدوان
آزمونهای آماری را پیرامون ضرایب بدرآورد شدده انجدام داده و ضدرایب را تفسدیر آمداری و
اقتصادی نمود .در بخش پایانی آزمونهای تشخیص جمالا اختالل در خصدوص ناهمسدانی
واریانس ،خودهمبستگی ،نرمالبودن توزیع جمالا اختالل و مناسب بودن فرم تبعی الگدوی
تصریح شده انجام شده که نتایج در جدول زیر گزارش شده است:
جدول ( .)5نتایج آزمونهای تشخیص جمالت اختالل
نام آزمون

مقدار آماره آزمون

ارزش احتمال

خودهمبستگی بین جمالا اختالل

2/11

0/15

فرم تبعی مدل

2/23

0/14

نرمال بودن جمالا اختالل

0/63

0/72

ناهمسانی واریانس بین جمالا
اختالل

0/74

0/39
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نتایج آزمونهای تشخیص جمالا اختالل و فرم تبعی مدل داللت بر عدم رد فرضیه صفر
برای تمامی آزمونها داشته و بین جمالا اختالل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی وجود
ندارد .همچنین جمالا اختالل از توزیع نرمال برخوردار بوده و فرم تبعی تصریح شده نیز
مناسب میباشد .در بخش مربوط به استفاده از رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت،
محدودیتهای مورد بررسی که شامل میزان سرمایهگذاری ،تعداد نیروی کار و آخرین حجم
نقدینگی و نیز نرخ سود بانکی میباشد .متغیرهای حجم نقدینگی و نیز نرخ سود بانکی
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بهعنوان سیاستهای پولی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد:
VAt = 1.34 ∗ EXCH − 0.08 ∗ INF + 0.2 ∗ INV + 0.34 ∗ LABt − 0.12 ∗ M −
2.42 ∗ RER + 4.98
()8

محدودیتهای مورد بررسی که شامل میزان سرمایهگذاری ،تعداد نیروی کار و آخرین
حجم نقدینگی و نیز نرخ سود بانکی میباشد .متغیرهای نقدینگی و نیز نرخ سود بانکی
بهعنوان سیاستهای پولی مورد تحلیل قرار میگیرد:
RER ≤ 21
INV ≤ 224568
M ≤ 7823847.9
LAB ≤ 142349

()9
()10
()11
()12

در ادامه به بررسی نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رهیافت برنامهریزی ریاضی به صنایع
تولید به صنایع فلزاا اساسی پرداخته میشود .در این بخش با اضافه کردن محدودیتهای
کالیبراسیون(که سطح فعالیتها را به سطوح مشاهده شده دوره پایه مقید میکند) و سپس
با تغییر مقادیر محدودیت میزان تغییراا تابع هدف مورد بررسی قرار میگیرد .جدول زیر
مقادیر بهینه در وضعیت کنونی را نشان میدهد.
جدول( .)6نتایج تعیین مقادیر بهینه تابع هدف و محدودیتها
نماد
M

متغیر

مقادیر بهینه

واحد

حجم نقدینگی

7823847/9

میلیارد ریال

RER

نرخ سود اعتباراا بانکی

21

درصد

INVEST

میزان سرمایهگذاری زیر بخش

224568

میلیارد ریال

LAB

تعداد نیروی کار زیر بخش

142349

نفر

VA

ارزش افزوده بهینه زیر بخش

1627842

میلیارد ریال
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بعد از بررسی الگوی مورد بررسی ،در این قسمت برآورد مقادیر بهینه ارزش افزوده بدا لحداظ
محدودیتها پرداخته شد ،نتایج نشان میدهد کده میدزان ارزش افدزوده مطلدوب در شدرایط
وجود محدودیتها به مقدار  1627842میلیارد ریال میباشد و هدر چهدار محددودیت مدورد
بررسی همان مقادیر موجود میباشند و میتوانند محدود کنندده تدابع هددف باشدند .جهدت
بررسی تاثیر تغییراا در سیاستهای پولی یعندی نقددینگی و ندرخ سدود اعتبدارا بدانکی بده
صورا جدول( )6پرداخته شده است ،به این صورا که در مقادیر متغیرها پولی بده نسدبت-
های  20 ،10 ، 5درصد تغییراا افزایشی و کاهشی صورا میگیرد تدا تداثیر آن بدر میدزان
ارزش افزوده بخش فلزاا اساسی برآورد شود .نتایج در جدول زیر ارائه شده است:
جدول( .)7نتایج سناریوهای کاهش و افزایش متغیرهای سیاست پولی
سناریو1

فعالیت

الگوی
اولیه

سناریو1
(کاهش 5
درصدی)

درصد
تغییراا

سناریو2
(کاهش 10
درصدی)

درصد
تغییراا

سناریو3
(کاهش 20
درصدی)

درصد
تغییراا

کاهش

نقدینگی

162784
2

1692955/6

4

1774347/8

9

1920853/6

18

نرخ سود

162784
2

1676677/2

3

1741790/9

7

1872018/3

15

فعالیت

الگوی
اولیه

سناریو1
(افزایش5
درصدی)

درصد
تغییراا

سناریو2
(افزایش 10
درصدی)

درصد
تغییراا

سناریو3
(افزایش 20
درصدی)

درصد
تغییراا

نقدینگی

162784
2

1562728/3

4

1497614/6

8

1367387/2

16

نرخ سود

162784
2

1595285/2

2

1530171/5

6

1416222/5

13

افزایش
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 .5نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده در زیربخشهای صدنعتی
ایران (رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت) با تاکید بر صنایع فلزاا اساسدی در بدازهی زمدانی
 1396-1369انجام شده است .بدرای ایدن منظدور ابتددا بدا بهدرهگیدری از روش همجمعدی
خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی به برآورد رابطه بلندمدا بین متغیرهای تحقیق پرداختده
شد .نتایج برآورد مددل نشدان داد کده متغیرهدای حجدم نقددینگی ،ندرخ سدود اعتبداراا و
تسهیالا بانکی و نرخ تورم در بلندمدا اثدر منفدی و معندی دار بدر ارزش افدزوده زیدربخش
صنایع تولید فلزاا اساسی دارند .همچنین متغیرهای نرخ ارز ،نیروی کدار و سدرمایهگدذاری
تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده این زیربخش داشته و سرعت تعددیل خطدای کوتداه-
مدا به سمت مقدار تعادلی و بلندمدا پایین میباشد .از سوی دیگر نتدایج حاصدل از روش
بهینه سازی برنامهریزی ریاضی مثبت و اضافه کردن محدودیتهای کالیبراسدیون(که سدطح
فعالیتها را به سطوح مشاهده شده دوره پایه مقید میکند) و تغییر مقادیر محدودیت بیانگر
این بوده است کده مقددار بهینده ارزش افدزوده زیدربخش صدنایع فلدزاا اساسدی بدا وجدود
محدودیتهای مذکور به مقدار 1627842میلیارد ریال میباشد .در سدناریو اول ،در صدورا
کاهش  10 ،5و  20درصد میزان کاهش نقدینگی به صورا 9 ،4و  18درصد موجب افزایش
میزان ارزش افزوده در صنایع فلزاا اساسی میشود .همچندین در همدین سدناریوکاهش ،5
10و 20درصد متغیر سیاست نرخ سود موجب افزایش به اندازه  7 ،3و  15درصدد در میدزان
ارزش افزوده خواهد شد .در سناریو دوم ،در صورا افزایش  10 ،5و  20درصد متغیدر حجدم
نقدینگی ،موجب کداهش  8 ،4و 16درصدد میدزان ارزش افدزوده در صدنایع فلدزاا اساسدی
می شود .همچنین افزایش متغیر نرخ سدود اعتبداراا و تسدهیالا بدانکی بده عندوان متغیدر
جایگزین سیاست پولی ،موجب کاهش به اندازه  6 ،2و  13درصد در میزان ارزش افزوده این
بخش خواهد شد.
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بنابراین نتایج نشان می دهدد کده سیاسدتهدای کاهشدی تاثیرگدذاری کداراتری نسدبت بده
سیاستگذاری افزایش دارند  .همچنین تغییراا نرخ سود کمتر از متغیر نقدینگی بر میزان
ارزش افزوده در زیربخش فلزاا اساسی تاثیرگذار می باشد .بدا توجده بده یافتدههای مطالعده
واضح است که امکان هدفگذاری مقادیر بهینده سیاسدت پدولی ومقادیربهینده ارزش افدزوده
هریک از زیر بخشهای صنعت در یک سال مورد نظر برای سیاستگذاران میسر خواهد بدود.
از طرفی سیاستگذاران میتوانند با استفاده از یافتههای این پژوهش بده طدور دقیدق نتدایج
تغییراا مقادیر بهینه ارزش افزوده هر یدک از زیدر بخدشهدای صدنعت را بدا تغییدر مقدادیر
محدودیتها بعنوان متغیرهای جایگزین سیاست پولی (حجم نقدینگی و نرخ سود اعتبداراا
بانکی) با یک روش بهینهسازی در سناریوهای مختل مشاهده کنند .بدر اسداس یافتدههدای
پژوهش مبنی بر تأثیر منفی و معنیدار متغیرهای حجدم نقددینگی و ندرخ سدود اعتبداراا و
تسهیالا بانکی بر ارزش افزوده صنایع تولید فلزاا اساسدی ،بده سیاسدتگدذاران اقتصدادی
پیشنهاد می شود با کاهش نرخ سود (نرخ بهره بانکی) به افدزایش انگیدزه سدرمایهگدذاری در
بخشهای مولد و به ویژه بخش صدنعت و زیدربخش صدنایع تولیدد فلدزاا اساسدی مبدادرا
ورزیده و از این طریق زمینه افزایش ارزش افزوده ایدن زیدربخش و بخدش صدنعت را فدراهم
نماینددد .از سددوی دیگددر بدده دلیددل افددزایش نددرخ رشددد حجددم نقدددینگی در اقتصدداد ایددران،
سیاستگذاران میتوانند با هدایت حجم نقدینگی به سوی فعالیتهای مولد صنعتی و نوسازی
صنایع مختل و رقابتی نمودن آنها ضدمن کداهش آثدار تدورمی سدیل نقددینگی  ،تولیدداا
زیربخش صنایع تولید فلدزاا اساسدی را نیدز تقویدت نمایندد .عدالوه بدر ایدن ،بدا توجده بده
تأثیرگذاری مثبت نیروی کار و سرمایهگذاری بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولیدد فلدزاا
اساسی پیشنهاد میشود ،سهم اشتغال نیروی انسدانی و سدرمایهگدذاری بخدش خصوصدی و
دولتی در بخش صنعت و زیربخش صنایع تولیدی فلزاا اساسی ارتقا یابد.
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همچنین سیاستگذاران با توجه به بانک محور بدودن اقتصداد کشدور و حجدم بسدیار بداالی
سپردهها در نظام بانکی با کاهش نرخ سود بانکی ویا دادن یارانه سود وکارمزد بده متقاضدیان
طرحهای تولیدی حمایتهای الزم جهت هدایت سرمایه بانکها به سرمایه گذاریهای مولدد
انجام دهند .یافتههای حاصل از این پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری منفی سیاستهای پدولی و
نیز تأثیر مثبدت و معندیدار متغیرهدای نیدروی انسدانی و سدرمایهگدذاری بدر ارزش افدزوده
زیربخش های صنعتی با مبانی نظری و مطالعاا تجربی همانند مطالعه شدهبازی و کدریمزاده
( ،)1393متفکرآزاد و همکداران ( ،)1395زمردیدان ( )1396و اوالتدانجی ( )2019همسدو و
سازگار میباشد.

246

تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده صنایع تولید فلزاا...

فهرست منابع
 -1اشرفزاده ،حمیدرضا ،و رحمانی ،میترا ( .)1394تأثیر سیاستهای پولی ،مالی ،ارزی و تجاری بدر
تولید ،صادراا و اشتغال صنایع .فصلنامه مطالعاا اقتصادی کاربردی ایران.133-148 :)15(4 ،
 -2امیر عضدی ،احمد ،و محمدی ،حمید ( .)1389تحلیل اثر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهدای
بخش کشاورزی .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.45-57 :)53(18 ،
 -3برادران ،علیرضا ،و زمردیان ،غالمرضا ( .)1396بررسی اثر شوک سیاسدت پدولی و مدالی بدر ارزش
افزوده بخش صنعت و معدن در ایران .فصلنامه دانش سرمایهگذاری.117-138 :)24(6 ،
 -4ترابی ،افسانه ،شریفی رنانی ،حسین ،و عمادزاده ،مصطفی ( .)1394تأثیر شوک نفتدی بدر تولیدد و
تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران .کنفدرانس بدین المللدی اقتصداد مددیریت و

علوم اجتماعی ،اسپانیا.
 -5زمردیان ،ا ( .)1396مطالعه اثر شدوک سیاسدت پدولی و مدالی بدر ارزش افدزوده بخدش صدنعت.
پژوهشنامه اقتصادی.15-46 :)2(28 ،
 -6سهیلی ،کیومرث ،الماسی ،مجتبی ،و سقایی ،مریم ( .)1389ارزیابی تورم انتظاری ،رشد نقدینگی،
تورم وارداتی ،شکاف تولید و نرخ ارز بر تورم ایران .پژوهشنامه اقتصاد کالن .39-60 :)13(7 ،
 -7شاکری بستانآباد ،رضا ،جلیلدی ،زهدرا ،و صدالحی کمدرودی ،محسدن ( .)1398تدأثیر منطقدهای
سیاست پولی بر اشتغال استانهای صنعتی ایران :رهیافت مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده
ساختار ( .)SFAVARفصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.79-102 :)35(9 ،
 -8شاهآبادی ،ابوالفضل ،و ثمری ،هانیه ( .)1392بررسی و مقایسه تأثیر سیاستهای کالن  -اقتصدادی
شامل سیاستهای پولی و مالی بر عملکرد سیستم بانکی جمهوری اسالمی ایران .نخستین کنفرانس

ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی ،تهران ،ایران.
 -9شهبازی ،کیومرث ،وکریمزاده ،الهام ( .)1393تأثیرسیاسدتهای پدولی و مدالی را بدر ارزش افدزوده
بخش صنعت ایران در راستای سیاستهای کلی بخدش صدنعت .فصدلنامه سیاسدتهای راهبدردی
وکالن 93-110 :)8(2
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 -10عبدالهیآرانی ،مصعب ،قاسمی ،محمدرضا ،و صفاکیش ،محمد ( .)1396بررسی تاثیرتکاندههدای
سیاستهای پولی و مالی بر بخش صدنعت ایدران( :رهیافدت  .)SVARفصدلنامه علمدی -پژوهشدی
برنامهریزی و بودجه140-109:)3(22 ،
 -11عزیزی ،فیروزه ،و پاسبان ،فاطمه ( .)1380بررسی وضعیت تولید وارزش افزوده صنعت نسداجی
در ایران و تاثیر سیاستهای مدالی و پدولی دولدت بدرآن طدی دوره 1358تدا  .1377پژوهشهدای
اقتصادی65-98:)3(1،
 -12فرزینوش ،اسداهلل ،احسانی ،محمدعلی ،جعفری صمیمی ،احمدد ،و غالمدی ،ذبدیحاهلل (.)1391
بررسی آثار نامتقارن سیاستهای پولی بر تولید در اقتصاد ایران .فصلنامه پژوهشها و سیاسدتهای
اقتصادی.57-45 :)61(20 ،
 -13فهیم یحیایی ،فریبا ،و فلیحی ،نعمت ( .)1382اثراا سیاستهای پولی ومالی بر بخدش صدنعت
در  25سال گذشته .پژوهشنامه اقتصادی.199-215: )8(3 ،
 -14کردبچه ،حمید ،و کبیریان ،مهری ( .)1396ارزیابی نامتقارنی آثار تکانههای نقدینگی بدر تولیدد
حقیقی بدون نفت در ایران .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.99-128 :)84(25 ،
 -15متفکدددرآزاد ،محمددددعلی ،محسدددنی زندددوزی ،سدددیدجمالالدین ،و محمدقلیپورتپددده ،امیدددد
(.)1395بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خددماا در اقتصداد ایدران .دو
فصلنامه اقتصاد پولی و مالی.1-18 :)12(23 ،
 -16محمودی نیا ،داود ،داللی اصفهانی ،داود ،انجوردا ،جکوب ،و بخشی دستجردی ،رسول (.)1395
نظریه بازیها و نقش آن در تعیین سیاستهای بهینه در تقابل اسدتراتژیک بدین سیاسدتگذار پدولی و
مالی .پژوهشنامه اقتصادی.83-121 :)24(6 ،
 -17مومنی ،مجید ( .)1395بررسی سیاستگذاری پولی برای هدفگذاری تورم متغیدر بدا زمدان در
ایران :رویکرد مقایسهای قواعد تیلور و مک کالم .پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشدگاه شدهید
بهشتی ،تهران ،ایران.
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