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 مقدمه .1

های اقتصاد سیاست ها، از جمله مهمترین اهدافتثبیت سطح عمومی قیمترشد اقتصادی و 

برای دستیابی به این اهداف کالن  مناسبی تواند ابزارهای پولی میکالن است و سیاست

آمیز، الزم است مقاماا پولی ارزیابی صحیحی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت.  باشد

بنابراین  .دنهای مختل  اقتصادی داشته باشر بخشاز زمان و میزان تاثیر این سیاست ب

تواند بر رشد میکه  بودههای کالن اقتصادی کشورها سیاستترین های پولی از مهمسیاست

 کننده داشته باشد. و توسعه اقتصادی کشورها نقش اساسی و تعیین

نقش مهمی ی زیربنایی اقتصاد محسوب شده و هااز سوی دیگر، بخش صنعت نیز از بخش

کند. همچنین افزایش سهم بخش صنعت های رکود و رونق اقتصادی ایفا میدر تعیین چرخه

گذاران اقتصادی کشورها محسوب در تولید داخلی و ارزش افزوده از مهمترین اهداف سیاست

کرده، وجود وی کار تحصیلتوان به فراوانی نیرشود. از مهمترین نقاط قوا این بخش، میمی

های الزم برای توسعه، برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در تولید محصوالا و تزیرساخ

صنعت در  یهابخش ریزباال بودن سهم آن در تولید و اشتغال اشاره نمود. عالوه بر این، 

هبازی و )ش دنکنیم فایا ییزاافزوده و اشتغالارزش جادیدر ا یاقتصاد کشور نقش مهم

 (.1،1393زادهکریم

های مختل  اقتصادی های مختل  بر تولید و بخشهای پولی از کانالزمینه تاثیرسیاستدر 

-در  خارج و داخل کشور مطالعاا متعددی صورا گرفته است از جمله این مطالعاا، می

-کریم( و شهبازی و 1395) 2های انجام شده توسط متفکر آزاد و همکارانتوان به پژوهش

ها عمدتًا به تخمین پارامترهای متغیرهای توضیحی در این پژوهش( اشاره نمود. 1393زاده )

ها وارده با بینی تاثیراا شوکدر نهایت پیش و ی با متغیر وابستهمنف روابط مثبت و لیتحلو 

                                                 
1 Shahbazi and Karimzadeh (2014)  
2 Motafakker Azad  et al. (2016) 
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های توزیعی، جمعی با وقفهتصحیح خطا، الگوی هم الگوهایی نظیر خودرگرسیون برداری،

 در کوتاه مدا وبلند مدا پرداخته شده است.  تعادل عمومی پویای تصادفی و...مدل 

 دهد تاکنون مطالعههای تجربی صورا گرفته توسط محققین این پژوهش، نشان میبررسی

های پولی با لحاظ مستقیمی در بخش صنعت کشور پیرامون تبیین ارتباط سیاست

-ه زیربخشف که در این مطالعه ارزش افزودهای واقعی درماکزیمم ساز تابع هدمحدودیت

ریزی ریاضی مثبت انجام نشده است. لذا های صنعت در نظر گرفته شده، با روش برنامه

های مورد نظر حداکثر خواهد دراین پژوهش، میزان ارزش افزوده تحت شرایط محدودیت

ها نهاده عنوان مقادیر بهینه مصرف ازها، بهشد .در حقیقت همان مقادیر محدودیت

گرفته شده و در نتیجه تابع هدف مقدار بهینه ارزش افزوده را تحت ها در نظر وسیاست

ها )در این مطالعه مقادیر دهد. بنابراین مقدار مصرف نهادههای اولیه بدست میمحدودیت

ها و تابع های پولی( وارزش افزوده در تابع برآوردی اولیه تحت شرایط محدودیتسیاست

ن است با انجام این پژوهش، مسئله بهینه سازی ارزش نه خواهند بود. انتظار بر ایهدف بهی

گذاران و تصمیم های پولی برای سیاستهای صنعت با تغییر سیاستافزوده زیر بخش

 گیرندگان مرتفع شود. 

با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا 

های صنعت را تغییر ارزش افزوده زیربخشپولی )انبساطی و انقباضی(،  تغییراا سیاست

های صنعت با این دهد؟ و آیا امکان حداکثر سازی ارزش افزوده هر یک از زیر بخشمی

-باشد؟  همچنین آیا سیاست بهینه پولی برای ارزش افزوده زیر بخشپذیر میروش امکان

به  پژوهش، نیر ادها، رای پاسخ به این سئوالپذیر است؟ بهای صنعت با این روش امکان

صنایع تولید فلزاا بخش  ریبر ارزش افزوده ز یپول یهااستیس اثرگذاری ی چگونگیبررس

 1369-1396های طی سال رانیدر ا مثبت یاضیر یزیرروش برنامه گیری ازبهره با اساسی

مختل  بر ارزش  یپول یهااستیمختل  اثر س یهایوسازیسنار از طریقو  شدهپرداخته 
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 یریکند چه تاث دایپ رییتغ یپول یهااستیصورا که اگر س نیشود به ایم دهیافزوده سنج

 رییمختل  تغ یوهایاعمال سناربا بخش صنعت خواهد داشت و  ریارزش افزوده ز زانیبر م

تخاب دلیل ان .نموداقتصاد کشور انتخاب  یبرا را نهیبه یپول استیتوان سمی یپول استیس

 4/8و  98/19سهمی معادل به ترتیب  زیربخشن صنایع تولید فلزاا اساسی این است که ای

و  به خود اختصاص دادهکل تعداد بنگاههای صنعتی بزرگ کشور را و  درصد از ارزش افزوده

صنعت مهم کشور  شیمیایی، دومین محصوالابر این اساس، پس از صنایع تولید مواد و 

نیل به این اهداف در ادامه مقاله به صورا زیر سازماندهی شده   د. برایشومحسوب می

 است:

در بخش دوم به مروری بر ادبیاا تحقیق در قالب مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته 

ها و شده ودر بخش سوم، مدل تحقیق و روش برآورد معرفی شده و  در قسمت چهارم یافته

گیری رفت. بخش پنجم و پایانی مقاله نیز  به نتیجهایج تجربی مورد بررسی قرار خواهد گنت

 یابد.  و ارائه پیشنهادهای سیاستی اختصاص می

 مروری بر ادبیات تحقیق .2

در این بخش ابتدا به مبانی نظری موضوع پرداخته شده و در قسمت دوم پیشینه تحقیق مورد 

 گیرد.بررسی قرار می

 مبانی نظری تحقیق. 2-1

بر  یرگذاریتأث یکشور برا یو اقداماا مقاماا پول ماایتصم وعهمجم ،یپول هایاستیس

عنوان و اشتغال به دیتول زانیم ها،متیاست. معموال سطح ق یاقتصاد هایتیسطح فعال

 نیکشورها مطرح هستند. در ا یپول نیموجود در تابع هدف مسئول یرهایمتغ نتریمهم

خاص اقتصاددانان و  دیورد تأکم و یتورم و کنترل آن از مباحث مهم اقتصاد انیم

 ،را تجربه کرده باالییتورم  یهاکه کشور نرخ ریاخ هایبه خصوص در سال انگذارسیاست

باعث  یاست که در هر اقتصاد یمشکالا اقتصاد نتریاساسیاز  یکی. تورم شودمحسوب می
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نرخ  شیفزا، ااقتصادی کاهش نرخ رشد مانند، هکالن اقتصادی هایشاخص ایجاد عدم توازن

که تورم بر  هایینهیهز، . اقتصاددانان معتقدندشودیدرآمد م ینابرابرافزایش و  یکاریب

از کند شدن رشد  یناش هاینهیاز هز تریجد اریبس تواندیم کند،یم لیجامعه تحم

 (.1،1395یمنؤباشد )م یاقتصاد

  یدسترس یاو بر یپول یبا استفاده از ابزارها یو مقاماا پول یمرکز یهابانک

  یو انبساط یانقباض یپول یهااستیاز دو گروه س ،یاقتصاد یاصل اهدافبه 

 قیربا کاهش حجم پول، از ط یمقاماا پول ،یانقباض یهااستر سی. دکنندیاستفاده م

کل  یتقاضا زانیدر کاهش م یسع ،یپول ندهیفزا بیکاهش ضر ایو  یپول هیمحدود نمودن پا

 حجم پول و کاهش شیافزا ،یهدف بانک مرکز ،یانبساط یهاستایس در و دارند یاقتصاد

  کل در اقتصاد است یحجم تقاضا شیافزا تینرخ بهره و در نها

پدولی یکدی از مهمتدرین ابزارهدای سیاسدتی جهدت مدیریت طرف تقاضا در  هایسیاسدت

رم از جهت ثباا بخشی به اقتصاد و کنترل تو ،. بانک مرکزیشودمحسوب میسطح کالن 

ونرخ سود  ینگیکنندد. حجم نقدابزارهای سیاست پولی که در اختیار دارند، استفاده می

 .مطالعه مورد استفاده قرار گرفته اند نیدر ا یاستیس زاربعنوان دو اب ی،اعتباراا بانک

مکاتب مختل  در  ،اقتصاد حقیقی یرهایبر متغ یپول یهااستیس یگذارریتاثدر خصوص 

 ،کیونئوکالس کیمکاتب کالس دگاهیاز د .های مختلفی مطرح شده استی دیدگاهاقتصاد

مانند  یواقع یرهایمتغ ها برمتیسطح ق شیافزا اثر بوده و یو ب یخنث پول در بلندمدا

 دیبر سطح تول نبوده و یپول خنث نزیاز نظر ک است. ریتاث یب یدستمزد واقع و اشتغال د،یتول

از نظر  ندارد. دیکل وسطح تول یبر تقاضا یریتاث ی،نگیددام نق طیموثر است و تنها در شرا

 بوده یحجم پول در بلندمدا خنث شیافزا یول ستین یمدا خنثکوتاهپول در  ،انیپول گرا

 ییانتظاراا عقال یریشکل گ با، دیجد یهاکیدارد.از نظر مکتب کالس یو فقط اثرتورم

                                                 
Momeni (2016) 1 
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 ریو سا دیمدا بر سطح تولتاهنشده تنها در کو ینیب شیپ یپول یهااستیس ،معتقدند

 یپول خنث زین یقیحق ˗یتجار یهاهخمکتب چراز دیدگاه  .گذاردیاثر م یقیحق یرهایمتغ

اقتصادانان مکتب  .کندیم هیاقتصاد تخل یخود را در بخش اسم راایتاث است و صرفاً 

 باشند.می گذار ریتاث  یپول یهااستینبوده و س یپول خنث ،دندمعتق زین دیجد یهانینزیک

های پولی، حقیقی، که معتقدند سیاست -تجاریبه غیر از اقتصاددانان مکتب چرخه های 

های حقیقی از جمله تولید و اشتغال ندارد، سایر مکاتب حداقل تاثیر هیچ تاثیری بر متغیر

 پذیرند )شهبازی وها را بر متغیرهای حقیقی در کوتاه مدا میسیاست

 (.1393زاده، کریم
های متفاوتی های پولی و مالی، دیدگاهدر زمینه کارایی و اثربخشی سیاست سوی دیگر،از  

های های اسمی سیاستناپذیری دستمزدها، با فرض انعطافوجود دارد. در الگوی کینزین

مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی، کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تأثیر 

گرایان پولی»در نظریه  اما؛ های اقتصادی نداردگذاری و فعالیتمایهچندانی بر توسعه سر

با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظاراا تطبیقی،  2به رهبری میلتون فریدمن 1«یسنت

-گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاههای پولی به شکل هدفنشان دادند که سیاست

ایش ، شرایط الزم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزمدا، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره

تواند از طریق ( نشان دادند که بانک مرکزی می1971) 3تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر

ترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاه

العاا مختل ، با فرض ایجاد انتظاراا به با ارائه مط 6و واالس 5، سارجنت4اما لوکاس؛ برساند

                                                 
taristseTraditional Mon 1 

Milton Friedman 2 

David Peterson & Lerner 3 

LucasRobert  1 

Thomas Sargeant 2 

Neil Wallace 3 
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مدا را بینی شده حتی درکوتاههای پیشتاثیر بودن سیاستروش انتظاراا عقالیی، بی

 (.1،1383طهرانچیان و اند )جعفری صمیمیبررسی کرده

مناسب و  یابیارز یالزم است مقاماا پول ز،آمیتیموفق یپول استیس کیاعمال  یبرا

د. نداشته باش یاقتصاد یرهایبر متغ هااستیس نیا یرگذاریتأث زانیاز زمان و م صحیحی

کارگزاران  یبه نقش انتظاراا تورم ،ریاخ هایدر سال یاقتصاد هایهیاز نظر یبخش مهم

پرداخته  یمقاماا پول یاعمال شده از سو یپول هایاستیس تیموفق زانیدر م ی،اقتصاد

 نی. در اکندیرا دنبال م ینیمع یمتور گذاریهدف استیس کی ی،است. بانک مرکز

 انگذارعنوان سیاست)به یکه دولت و مقاماا پول رسدیتر به نظر مچارچوب، مناسب

 یخود نسبت به انتظاراا کارگزاران اقتصاد هایاستیو اعمال س نیدر تدو دیبا ،(یاقتصاد

های اقتصادی بنگاهانتظاراا  یرگیشکل یچگونگ رایز ،ندیلحاظ نماحساس بوده و آن را 

 زانیدر م تواندیم ی،خاص اقتصاد استیس کیمتنخب صنعت( درباره  هایبخش ری)ز

بر نقش انتظاراا  ایژهیو دیتأک ،یپول استیس ریاخ هایمدل گذار باشد.اثر  استیس تیموفق

کننده  تیریعنوان نهاد مدرا به یداشته و بانک مرکز یپول استیس جهینت نییدر تع

-شیپ انتظاراا، داشتن تیریو مد تیشفاف شیافزا یراه برا کی. رندگیینظر مانتظاراا در 

آحاد مختل   یآگاه یآن برا یدواراقتصاد و انتشار منظم و ا یآت تیقابل قبول از وضع ینبی

را در  یاثر گذاشته و بانک مرکز عیانتظاراا صنا یرگیبر شکل امر نیاست، ا یاقتصاد

 یعوامل موثر بر انتظاراا تورم ییشناسا نی. بنابراکندیبه اهداف خود کمک م دنیرس

 نیا یرگذاریتفاوا تأث رکمتنخب صنعت( و د هایبخش ری)ز های اقتصادیبنگاه

 با هدف کنترل تورم و رکود اقتصاد مهم است. یپول یاستهایس
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 . پیشینه تحقیق2-2

ی و نیز تولید و ارزش های پولی مالی بر متغیرهای کالن اقتصاددر مورد اثرگذاری سیاست

های آن مطالعاا متعددی صورا گرفته و نتایج متفاوتی در افزوده بخش صنعت و زیربخش

 شود. بخش به مهمترین این مطالعاا پرداخته میها حاصل شده است. در این این پژوهش

 الگدویاروپا طبدق  یو مال یرا در چارچوب واحد پول یو مال یپول استی( س2002) 1آرله ون

 یمطالعه تعدامالا گونداگون اثدراا جدانب قیتحق نیا ایدهاست.ه قرار داد یانگوردا موردبررس

 یعددد یهااست. نمونده یاستیس میاقتصاد کالن با در نظر گرفتن سه رژ یهااستیشامل س

 هیاسدت کده در شدب نیدشدده اسدت و نکتده قابدل توجده ا یمختل  بررس یهاالفائت یبرا

 . شودیاروپا نم یبانک مرکز یمنجر به  بهبود پارتو برا ،املک یمختل  همکار یهایساز

تنها از  یمدل کردن ثباا اقتصاد یکه در آن برا لوریت یا( مدل سه معادله2005) 2کرسانوا

 یپول استیاگر س دهد کهینشان م مطالعه جیرا بسط داد. نتا شوداستفاده می یپول استیس

-یرا متحمل م یتمام بارثباا اقتصاد ی، مقاماا پولو همکارانه باشند رخواهانهیخ یو مال

سطح  یبرا یل کنند اگر مقاماا مالعم رخواهانهیخ یولکه مقاماا پ یوقت. همچنین شوند

موجب از دست دادن ارزش افزوده  ،کنند،تعادل نش یهدف گذار ی،از حد از خروج شیب

 .شودمی

العمل آنی به ن برداری و تابع عکس( با استفاده از الگوی خودرگرسیو2006) 3عالم و واحد

های پاکستان طی سالهای پولی در کشور های سیاستبررسی واکنش تولید به شوک

 به پاسخ در هاهمه بخش اند. نتایج مطالعه بیانگر این است که تولیدپرداخته 2003-1973

 بیشترین است که هاییبخش ازجمله خدماا بخش و یافته کاهش پولی سیاست شوک

 دهد.می نشان خود از را سیاست این به دهیاسخپ

                                                 
1 Ven Aarle 
2 Kirsanova 
3 Alam and Wahed 
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های اقتصادی نیجریه طی های پولی را بر تولید بخش( اثر سیاست2011) 1سایبو و نوسا

-کوتاه در منفی تأثیر تورم و ارز گیرند نرخبررسی نموده و نتیجه می 1986-2008های سال

 دارای مداکوتاه در سهام و قیمت دارند خدماا بخش افزوده ارزش بر بلندمدا و مدا

 است.  خنثی بلندمدا در و منفی تأثیر

های پولی و مدا و بلندمدا بین سیاست( به بررسی رابطه کوتاه2013) 2موسی و آسیر

کنند گیری میپرداخته و نتیجه 1970-2010های مالی با رشد اقتصادی نیجریه طی سال

 و سیاست پولی دو هر اگرچه دارد.  پول عرضه نیجریه، اقتصادی رشد در را تأثیر بیشترین

 پول تأثیر عرضه طریق از پولی، سیاست اما کنندمی کمک نیجریه ادیاقتص رشد به مالی

 دارد. این کشور اقتصادی رشد بر بیشتری

قرار  یرا بر ارزش افزوده صنعت مورد بررس یپول یهااستیاثر س یا( در مطالعه6201) 3سور

سازمان همکاری  عضوکشور  22، تابلویی یهاداده روش از ظوراین من یبرا ه است.داد

-استیتا اثر س استفاده نموده 2005تا  1993 هایسال طی یدیبخش تول 59در  اقتصادی

 جیکنند. نتا یبررس توضیحی یرهایمتغسایر ع به همراه یرا بر ارزش افزوده صنا یپول یها

 شیافزا یقابل توجه زانیخ بهره به مبا کاهش نر ینشان داد که رشد اقتصاد این پژوهش

ه را ب یرشد اقتصاد ،یپول استیدرصد کاهش در نرخ بهره در س کی ،یکل صورا. به ابدیمی

 دهد.یم شیدرصد افزا 049/0 میزان

( با استفاده از رهیافت غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به بررسی 2017) 4هارولدآگوستین و 

)برزیل، روسیه،   5خش صنعت در کشورهای عضو بریکسهای پولی بر تولید بتأثیر سیاست

گیرند پرداخته و نتیجه می 1994-2013های هند، چین و آفریقای جنوبی( طی سال
                                                 

1 Saibo and Nwosa 
2  Musa & Asare 
3  Severe  
4 Augustine and Harold 
5 BRICS Countries   
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و وضعیت رکود و رونق بخش صنعت های پولی بر تولید بخش صنعت در داثرگذاری سیاست

 متفاوا و نامتقارن است.

ز مدل انتقال مالیم لجستیکی به بررسی اثراا گیری ا( با بهره2018) 1پریکلیس و همکاران

های سیاست پولی بر رشد تولید بخش صنعت در کشورهای آمریکا و برزیل نامتقارن شوک

های نند، اثراا نامتقارن شوککگیری میپرداخته و نتیجه 1992-2016های طی سال

-ا برقرار میسیاست پولی بر رشد بخش صنعت، در دو وضعیت رکود و رونق در این کشوره

 باشد.

های توزیعی به بررسی گیری از روش خودرگرسیونی با وقفه( با بهره2019) 2اوالتانجی 

-2015ی هاهای پولی بر رشد بخش صنعت در کشور نیجریه طی سالاثراا سرریز سیاست

پرداخته و به این نتیجه رسیدند که عرضه پول، نرخ تورم و نرخ ارز تأثیر منفی و  1960

 اند.دار بر رشد تولید بخش صنعت در این کشور داشتهمعنی

های پولی ومالی را بر ارزش افزوده صنعت نساجی ( تأثیر سیاست1380) 3عزیزی و پاسبان

های پولی بر ارزش افزوده این ده است که سیاستدر ایران بررسی نمودند. نتایج نشان دا

بوده و رابطه بین اعتباراا عمرانی زیربخش، در کوتاه مدا و بلندمدا دارای تاثیر مثبت 

 دولت و ارزش افزوده صنعت نساجی در کوتاه مدا منفی و در بلندمدا مثبت است.

غیرهای حقیقی بخش های پولی را بر روی مت( تاثیر سیاست1382) 4فهیم یحیایی وفلیحی

حجم پول  رسند،و به این نتیجه میگذاری، اشتغال و تولید( را بررسی نموده صنعت )سرمایه

 .باشددار بر تولیداا بخش صنعت میواقعی دارای تأثیر مثبت و معنی

                                                 
1 Periklis et al. 
2 Olatunji 
3 Azizi and Pasban (2001) 
4 Fahim Yahyaei and Falihi (2003) 
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 یرهایبر متغ یو مال یپول یهااستیاثر س ی( با هدف بررس1389) 1یمحمدامیر عضدی و 

برای . نداانجام داده یامطالعه یو ارزش افزوده بخش کشاورز یگذارهیچون صادراا، سرما

حجم پول، مخارج دولت، صادراا،  یرهایمتغ یزمان یسر یهاادهمنظور با استفاده از د این

 یمورد بررس ،1385تا  1350 یهاسال یبرا یشاورزو ارزش افزوده بخش ک یگذارهیسرما

بر ارزش افزوده  ی و مالیپول یهااستیس. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که قرار گرفت

  باشند. دار میای تأثیر مثبت و معنیمدا دارکوتاه و بخش کشاورزی، در بلندمدا 

گیری از روش انتقال مالیم لجستیکی به بررسی آثار ( با بهره1391) 2وش و همکارانفرزین

پرداخته و  1338-1387های های پولی بر تولید ناخالص داخلی طی سالتنامتقارن سیاس

دو وضعیت رشد باال و های پولی بر تولید ناخالص داخلی در گیرند، اثر سیاستنتیجه می

 پایین درآمدهای نفتی متفاوا بوده است.

 کالن یهااستیس ریتأث سهیو مقا یبه بررس یا( در مطالعه1392) 3یو ثمر یآبادشاه

 رانیا یاسالم یجمهور یبانک ستمیبر عملکرد س یو مال یپول یهااستیشامل س ی،اقتصاد

حوزه  نیسازان ا میبه تصم یاستیس یاههیبه منظور ارائه توص 91-1388 یدر بازه زمان

از  شیب ینگیهمواره نرخ رشد حجم نقدکه  از آن است، یپژوهش حاک نیا جیباشد. نتامی

 یپول هیاز پا شیو ب ینگیحجم نقد ندهیبوده است. نرخ رشد مثبت و فزا یپول هینرخ رشد پا

 و  به اقتصاد ینگیاز نقد ییحجم باال قیعالوه بر تزر ر،یاخ یدر سالها

موثر  یبر عملکرد نظام بانک میمستقبصورا  ،یرشد اقتصاد ینگیقدبرهم زدن اتحاد رشد ن

 بوده است. 

را بر ارزش افزوده  یو مال یپول یهااستیرسیتأث یامطالعه( در 1393زاده )میو کر یشهباز

 یو مال یپول یهااستیس کهدهد حاصل نشان می جینتا ،نمودند یبررس رانیبخش صنعت ا

                                                 
1 Amir Azodi and Mohammadi (2010) 
2 Farzinvash et al. (2012) 
3 Shahabadi and Samari (2013) 
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 ریو در بلند مدا تاث یداریمثبت و معن  ریر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدا تاثب

 دار دارد.  یو معن یمنف

و تورم از  دینفت را بر تول متیمثبت ق رشوکیتأثپژوهشی ( در1394) 1و همکاران یتراب

 یط یبردار یخطا حیبا استفاده از روش تصح ران،یدر ا یو مال یپول یهااستیس قیطر

 متیاز آن است که شوک مثبت ق یحاک جیکردند. نتا یبررس 1389تا  1368 یدوره زمان

مدا و بلند مدا  انیرا در کوتاه مدا کاهش داده و در م دیتول ،یپول استیس قینفت از طر

 ندارد.  دیبر تول یریتأث

أثیر های تابلویی به بررسی ت( با استفاده از رهیافت داده1394) 2زاده و رحمانیاشرف

-های پولی، مالی، ارزی و تجاری بر تولید، صادراا و اشتغال بخش صنعت طی سالسیاست

دهد با افزایش مصارف دولت و حجم اند. نتایج مطالعه نشان میپرداخته 1381-1392های 

 یابد.پول صادراا و تولید این بخش کاهش می

نقدینگی( و مالی )مخارج های پولی )حجم تأثیر سیاست( 1395متفکر آزاد و همکاران )

 1393تا  1357های ساالنه طی دوره دولت( بر تولید بخش خدماا، با استفاده از داده

های توزیعی و رهیافت آزمون . در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفهاندنمودهبررسی 

ندمدا هر مدا و بلها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاهکرانه

ها در بلندمدا دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدماا تأثیرگذارند و تأثیر آن

 .ر از کوتاه مدا استبیشت

-هدف نهیکشورها در زم ریتجربه سامطالعه خود به این نتیجه رسید که ( در 1395) یمنؤم

ثابت  زمانر طول د که در آن پارامترها یپول استیقاعده س کتواند یمیتورم،  گذاری

-و مک لوریبا توجه به دو قاعده ت یپول استیکه س دهدینشان م جیارائه دهد. نتا ستند،ین

                                                 
et al. (2015) Torabi 2 

Ashrafzadeh and Rahmani (2015) 3 
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 ریغ بینرخ ارز و در مورد ضرا رااییتغ د،یدر طول زمان به نرخ تورم، شکاف تول رمتغی کالم

 است. واکنش نشان داده  یاستیبا وقفه س ریو متغ یمجاز ریمتغ ریدر طول زمان نظ ریمتغ

 نییو نقش آن در تع هایباز هیعنوان نظرای با در مطالعه( 1395) 1و همکاران این یمحمود

که در  نشان دادند یو مال یگذار پولسیاست نیب کیدر تقابل استراتژ نهیبه یهااستیس

را به سطح هدف و مطلوب  یسطح بده توانیم ،یدولت و بانک مرکز نیب رویرهبر پ یباز

مانع از انتشار پول  ،ینفت یاز درآمدها نهیبا استفاده به تواندیدولت م ید و حتکر کیآن نزد

  شود. یاز اندازه توسط بانک مرکز شیب

اثر شوک سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت را ( 1396) 2برادران و زمردیان

ر آن است که . نتایج حاصل از مطالعه حاضر بیان گاندنمودهبررسی  1370-93طی دوره 

افزوده بخش صنعت دارد؛ اما شوک  شوک مثبت سیاست پولی و مالی اثری مثبت بر ارزش

منفی سیاست پولی و مالی با ایجاد سردرگمی در میان فعاالن اقتصادی، اثری منفی بر 

دهد که موجودی سرمایه و گذارد. همچنین نتایج نشان میارزش افزوده بخش صنعت می

  بخش صنعت و معدن بر ارزش افزوده این بخش اثری مثبت دارند. نیروی کار شاغل در

بر ارزش افزوده بخش صنعت  های پولی و مالی راسیاستاثر  ایدر مطالعه( 1396) 3انیزمرد

کار شاغل  یرویو معادن، ن عیخالص بخش صنا هیسرما یموجود نظیر ییرهایمتغ به همراه

حاصل از  جی. نتاداده استقرار  یرد بررسآموزش و پرورش مو یهانهیبخش و هز نیدر ا

مثبت بر ارزش  یاثر یو مال یپول استسیاست که شوک مثبت  این یانگرمطالعه حاضر ب

 انیدر م یسردرگم جادیبا ا یو مال یپول  استیس یشوک منف اماافزوده بخش صنعت دارد؛ 

 گذارد.یبر ارزش افزوده بخش صنعت م یمنف یاثر ،یفعاالن اقتصاد

                                                 
1 Mahmodiniya et al. (2016) 
2 Baradaran and Zomorrodiyan (2017)  
3 Zomorrodiyan (2018)  
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( نامتقارنی آثار سیاست پولی در ایران را بر تولید ناخالص داخلی 1396) 1چه و کبیریانکردب

بررسی  1357-1393بدون نفت با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف طی دوره زمانی 

نمودند. نتایج مطالعه شواهد معناداری را از نامتقارنی اثر یک تکانه نقدینگی بر تولید حقیقی 

دهند، تکانه منفی نماید. در واقع، نتایج نشان میارائه میاقتصاد ایران بدون نفت، برای 

دهد که این اثر منفی در دوره نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را کاهش می

رونق بیشتر است، در حالی که یک تکانه مثبت نقدینگی وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی 

 تری در دوره رکود دارد.اثر بخشی بیش بخشد ولیبدون نفت را بهبود می

خودرگرسیونی با استفاده از روش ای ( در مطالعه1398)2آباد و همکاران شاکری بستان

ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در  برداری عامل افزوده ساختاری

تاثیر  از آن است که . نتایج مطالعه حاکی استاندنمودهبررسی  1395:4-1384:1بازه زمانی 

ای کم و محدود به کوتاه مدا است. عالوه بر این، واکنش سیاست پولی بر اشتغال منطقه

 های مختل  متفاوا از یکدیگر است. اشتغال به شوک نقدینگی در استان

توان بیان کرد که در اغلب بندی مطالعاا انجام شده به ویژه مطالعاا داخلی میدر جمع

م و متعارف اقتصاد سنجی نظیر الگوی خودرگرسیون برداری و های مرسویافتمطالعاا از ره

های پولی مدا و بلندمدا بین سیاستهای توزیعی به بررسی رابطه کوتاههمجمعی با وقفه

های خدماا، حمل و نقل و کشاورزی و یا در بخش صنعت پرداخته و ارزش افزوده در بخش

های پولی بر ارزش بیین تأثیر سیاستی مثبت برای تریزی ریاضشده و از رهیافت برنامه

های صنعتی استفاده نشده است. لذا نوآوری و وجه تمایز این مطالعه در افزوده زیربخش

( و برادران و زمردیان 1398مقایسه با مطالعاا پیشین مانند شاکری بستان آباد و همکاران )

اریوهای مختل  برای بت در قالب سنریزی ریاضی مث(، استفاده از رهیافت برنامه1396)

                                                 
1 Kordbacheh and Kabiriyan (2018)  

Shakeri Bostanabad et al. (2019) 2 
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-های پولی بر ارزش افزوده صنایع تولید فلزاا اساسی میبررسی میزان اثرگذاری سیاست

 باشد.
 

 تصریح مدل و روش تحقیق .3
 باشد:شناسی این پژوهش شامل مراحل زیر میچهارچوب روش

 تصریح تابع هدف -ال 

 تغیرهای تحقیقمانجام آزمون ریشه واحد برای بررسی پایایی  -ب

تخمین الگوی پویا و آزمون وجود رابطه بلندمدا و نیز برآورد رابطه بلندمددا و الگدوی  -پ

 تصحیح خطا 

 های ثباا و پایداری ضرایب برآورد شده و تشخیص جمالا اختاللانجام آزمون -ا

بررسی حساسیت ارزش مقادیر تابع هدف تخمین زده شده با اضافه کردن محددودیتهای  -ث

 ریزی ریاضی مثبت و سناریو سازیورد نظر با استفاده از روش برنامهم

 تعدیل پارامترها از برخی هنجاری، هایمدل برخالف مثبت، ریاضی ریزیدر الگوهای برنامه

 PMPدر روش  که این با توجه به کنند. بازسازی را مفروض پایه حالت تا بتوانند شوندمی

 ریزیبرنامه نامند. رهیافتمی یا واقعی شود، آن را مثبتمی بازسازی شرایط موجود هایداده

های اخیر پژوهشگران در سال و شد ارائه 1هاویت توسط 1995 سال مثبت در ریاضی

کنند های اقتصادی در بخش کشاورزی از آن استفاده میبسیاری برای تحلیل سیاست

که  نیا یبرا((. 2007) 3نو همکاراو الور  (،2005(، هاویت )1995) 2)آرفینی و پاریس

 یواقع طیبتواند شرا دیباشد، با یپول یهااستیآثار س یسازهیشب یمناسب برا یابزار یالگو

                                                 
Howitt 1 

Arfini & Paris 2 

et al. Lauwers 3 
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تابع  یخواهد شد. شکل کل حیتصر یزیربرنامه یابتدا الگو نیکند. بنابرا دیموجود را باز تول

 :شودیم انیب ریصنعت مورد نظر به صورا ز یهاربخشیز یبرا یزیربرنامه یهدف الگو
Max Z = PX − CX                                                                                                (1)      

s. t   AX ≤ b                                                              

بردار مقادیر  Xه و هزینه متغیر، بردارهایی از  عرض Cو  Pارزش تابع هدف،  Z(، 1در رابطه )

 بیانگر محدودیت منابع است. bتولید و 

 سدناریوهای مختلد   ارزش افزوده صنایع مختلد  بدرای سازیبرای مدل ،درمطالعه حاضر

های کالیبره کردن مدلکه برای ( PMP) ریزی ریاضی اثباتیاز مدل برنامههای پولی سیاست

ترین جزء در الگوسازی ، تصریح صحیح مهم .گردد می  ادهاستفبرآوردی ارزش افزوده  توابع 

 باشد.ها میتابع هدف و توابع مقید یا محدودیت

ه ادزمیو کدر یشدهباز زیدن و (2016) در راستای مطالعه حاضر، با توجه به مطالعاا سدور 

 شود:( تبیین می2رابطه ) صوراه ب تابع هدف (1393)

VAt = f(RERt, INVt, LABt, Mt, Xt)   (2                                                 )  

صنایع مختل  در  حاصل از فعالیت (Z)افزوده   ( بیانگر حداکثرسازی ارزش2معادله )

مطالعه  نیدر اریزی است. برنامه دوره هایسال بیانگر tهدف،  تابع معادله باشد. درکشور می

 سال اساساست که بر  1396سال  انیتا پا 1369سال  یاز ابتدا ق،یتحق یول قلمرو زمانط

مدل مورد نظر  در این مطالعه به صورا زیر تصریح  شود.در نظر گرفته می 1390 پایه

 شود:می
VAt = β1 + β2INVt + β3LABt + β4Xt + β5Mt+β6RERt + Ut (3          )          

 :رابطه فوقدر 

VAعی= ارزش افزوده صنا 

INV =گذاری صنایعسرمایه 

LAB= کار شاغل یروین 
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M= ینگیحجم نقد 

RERیسود اعتباراا بانک = نرخ 

X= در مدل که  مانند نرخ تورم و نرخ ارز بوده عیموثر بر ارزش افزوده صنا یرهایمتغ بردار

 د.نشومی لحاظ

 باشند:گوی فوق به صورا زیر میهای لحاظ شده در المحدودیت
INVt ≤ INV̅̅ ̅̅ ̅   (4)                                                                              

LABt ≤ LAB̅̅ ̅̅ ̅̅  (5)                                                                           
RERt ≤ RER̅̅ ̅̅ ̅̅ (6                     )                                                                                 

Mt ≤ M̅ (7)                                                                                  

 گذاری، نیروی کار، نرخ سودهای مربوط به سرمایه(، به ترتیب محدودیت7( تا )4روابط )

بانکی و حجم نقدینگی به منظورحداکثرسازی ارزش افزوده صنایع هستند. مقدار موجودی 

 عنوان حداکثر یا مقدار محدود کننده در نظر گرفته شده است.به 1394در سال 

 ها. آمارها و داده3-1

صنایع تولید  شامل قیتحق ینمونه آمار کشور بوده وبخش صنعت  ،قیتحق یجامعه آمار

. باشدمی ISIC rev 4های صنعتی ایران بندی فعالیتی بر اساس استاندارد طبقهفلزاا اساس

ها و مؤسساا ها از سازمانانجام محاسباا و برآورد مدل یبرا ازیآمار و اطالعاا مورد ن

 یطی بانک مرکز های صنعتی ده نفر کارکن و باالتر و، کارگاهرانیمانند مرکز آمار ا ربطیذ

فلزاا  دیتول عیصنادر این بخش، به برآورد الگوی  شود.می یگرداور 1369-1396 یهاسال

جهت اجرای سناریوهای مختل  تغییراا  ریزی ریاضیروش برنامهاساسی و نیز اجرای 

 شود.های پولی پرداخته میسیاست

 های تجربی.  برآورد مدل و تحلیل یافته4

ضدروری اسدت ود. قبل از برآورد الگدو، شدر این بخش به ارائه نتایج برآورد مدل پرداخته می

هایی است که امروزه ترین آزمونون شود.آزمون ریشه واحد از رایجپایایی متغیرهای مدل آزم
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آزمون دیکدی فدولر  گیرد.برای تشخیص پایایی یک فرآیند سری زمانی مورد استفاده قرار می

ریشده واحدد )ناپایدایی( را در این آزمدون، فرضدیه  .این مطالعه اجراشده است یافته درتعمیم

که قددر مطلدق آمداره آزمدون )کندد، درصدورتیمقابل پایایی متغیر موردنظر آزمدون مدی

شدود و سدری رد مدی 0Hباشدد، فرضدیه  تر از قدر مطلق مقادیر بحراندیمحاسباتی( بزرگ

 رش شده است.(  گزا1زمانی پایا خواهد بود، نتایج آزمون ریشه واحد در جدول )

 (.نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای آزمون پایایی متغیرهای تحقیق1جدول )
مقدار  نام متغیر

آماره 

آزمون 
Z 

ارزش 

 احتمال

-تقریبی مک

 کینون

 وضعیت

 پایایی

مقدار  نام متغیر

آماره 

 Zآزمون 

 احتمالارزش 

-تقریبی مک

 کینون

 وضعیت

 پایایی

EXCH 64/0- 86/0 I (1)  VAT 28/0 97/0 I (1)  

INF 43/4- 0003/0 I (0)  INV 97/0- 76/0 I (1)  

M 7/1- 43/0 I (1)  LAB 31/0- 92/0 I (1)  

 های تحقیق: یافتهمنبع

( بیانگر این است که به جزء نرخ تورم، سایر متغیرهای توضیحی و وابسته بدا 1نتایج جدول )

و یک بوده و  دیگر مرتبه جمعی متغیرها صفرباشند. به عبارا گیری پایا میتفاضل مرتبهیک

سدال(  27بودن حجم نمونه مورد بررسدی )در این صورا برای تخمین مدل و به دلیل پایین

شود. برای این منظدور ابتددا الگدوی های توزیعی استفاده میاز الگوی خودرگرسیونی با وقفه

بدین متغیرهدای توضدیحی و پویا برآورد شده و سپس وجود و یا عدم وجود رابطه بلندمددا 

و مقایسه آن با مقدار بحراندی بنرجدی، دوالدو و مسدتر مدورد  tگیری از آزمون ه با بهرهوابست

 باشد:گیرد. نتایج برآورد الگوی پویا به صورا جدول زیر میآزمون قرار می
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 (. نتایج تخمین الگوی پویا2جدول )

 (PVارزش احتمال ) tره مقدار آما ضریب عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی

C 31/0  05/1  3/0  

VAT(-1) 92/0  57/62  000/0  

INF 004/0-  04/2-  017/0  

INV 01/0  62/0  54/0  

LAB 04/0  9/1  07/0  

M 0045/0-  61/2-  019/0  

RER 15/0-  64/2-  013/0  

EXCH 08/0  87/4  000/0  

99/0ضریب تعیین   

 061/0جذر میانگین مجذور خطا: 

9/1آماره دوربین واتسون مقدار   

 های تحقیقه: یافتمنبع

دار مرتبه اول ارزش افزوده بخش فلزاا دهد، مقدار وقفهنتایج تخمین الگوی پویا نشان می

دار بر ارزش افزوده دوره جاری در این صنایع داشته و متغیرهدای اساسی تأثیر مثبت و معنی

ی ندرخ دار و متغیرهانرخ تورم تأثیر منفی و معنیحجم نقدینگی، نرخ سود اعتباراا بانکی و 

دار بدر ارزش افدزوده دوره جداری صدنایع تولیدد فلدزاا ارز و نیروی کار تأثیر مثبت و معندی

دهدد، علیدرغم افدزایش چندد برابدری اساسی دارند. همانطور که نتایج برآورد مدل نشان می

ش افدزوده ایدن زیدربخش صدنایع حجم نقدینگی درطول دوره مطالعه کشور تاثیر آن بدر ارز

اسی منفی بوده واین موضوع منطبق با نتایج سایر مطالعداا در زمینده تداثیر تولید فلزاا اس

تدوان باشد.که از دالیل آن میمنفی افزایش حجم نقدینگی بر روی تولیداا بخش صنعت می

گدذاری در به باال بودن نرخ رشد تورم نسبت به نرخ رشدد نقددینگی ، پدایین بدودن سدرمایه

تکنولدوژی ایدن صدنایع اشداره نمدود. همچندین ارتبداط های مولد و پایین بودن سطح بخش
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مستقیم بین نرخ سود اعتباراا بانکی وارزش افزوده این زیر بخدش در بدراورد مددل تجربدی 

 مشهود است.

ارزش افزوده صدنایع تولیدد درصد از تغییراا  99است که گویای آن  ،ضریب تعیین مدل 

. همچنین مقدار جذر میانگین شودیتبیین م دلم توضیحی توسط متغیرهای اساسی  فلزاا

باشد.شدایان ذکدر مدی 9/1واتسون برابر با  -و مقدار آماره دوربین 061/0مجذور خطا برابر با 

سدال( از معیدار  27بدودن حجدم نمونده مدورد بررسدی )است در برآورد مدل به دلیل پدایین

ابسته استفاده شده و رای تعیین وقفه بهینه متغیرهای توضیحی و وبیزین ب-اطالعاتی شوارتز

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 

ه محاسدبه و مقایسد tاساسی مقدار آماره آزمون توضیحی و ارزش افزوده صنایع تولید فلزاا 

محاسبه  tمقدار قدر مطلق آماره  گیرد.آن با مقدار بحرانی بنرجی، دوالدو و مستر صورا می

 5بوده که از مقددار بحراندی بنرجدی، دوالدو و مسدتر در سدطح خطدای  -33/5شده برابر با 

باشد. بندابراین فرضدیه صدفر مبندی بدر عددم وجدود رابطده بزرگتر می  -86/4درصد برابر با 

درصد رد شده و رابطه تعدادلی بلندمددا بدین متغیرهدا وجدود  5ح خطای بلندمدا در سط

ست، دلیل رد فرضیه صفر و وجود رابطه تعادلی بلندمدا کدوچکتر از یدک دارد. شایان ذکر ا

دار ارزش افدزوده بودن انحراف معیدار مقددار وقفدهدار متغیر وابسته و پایینبودن ضریب وقفه

د. در ادامه و با توجده بده تأییدد رابطده بلندمددا بدین باش( می015/0بخش فلزاا اساسی )

 رآورد شده که نتایج به صورا جدول زیر است:متغیرهای مدل، الگوی بلندمدا ب

 (. نتایج تخمین رابطه تعادلی بلندمدت3جدول )

 (PVارزش احتمال ) tمقدار آماره  ضریب عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی

C 98/4  2/1  24/0  

INF 08/0-  38/2-  023/0  

INV 2/0  59/0  56/0  
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LAB 34/0  73/6  000/0  

M 12/0-  2/9-  000/0  

RER 42/2-  91/1-  06/0  

EXCH 34/1  15/8  000/0  

 های تحقیق: یافتهمنبع
دهد، متغیرهای نرخ تورم، نرخ سدود اعتبداراا و نتایج تخمین رابطه تعادلی بلندا نشان می

-نفی و متغیرهدای ندرخ ارز، نیدروی کدار و سدرمایهتسهیالا بانکی و حجم نقدینگی تأثیر م

گدذاری بده افزوده بخش فلزاا اساسی داشته، اما اثدر سدرما یدهگذاری تأثیر مثبت بر ارزش 

باشد. به عبارا دیگدر بدا افدزایش حجدم نقددینگی و بده تبدع آن دار نمیلحاظ آماری معنی

واحدد  12/0ی بده میدزان افزایش نرخ تورم، ارزش افزوده بخش صدنایع تولیدد فلدزاا اساسد

دن تدورم در اقتصداد ایدران سدازگار و گیری با ماهیت پدولی بدویابد که این نتیجهکاهش می

باشد. با افزایش نرخ سود اعتباراا و تسهیالا بانکی نیز ارزش افزوده بخش فلزاا همسو می

، هزینده یابد. بنابراین با افزایش نرخ سدود تسدهیالاواحد کاهش می 42/2اساسی در حدود 

ش یافتده و در نتیجده آن گذاری در صنایع تولیدی و به ویژه تولید فلزاا اساسی کاهسرمایه

 کند. ارزش افزوده این زیربخش نیز کاهش پیدا می

مدا و بلندمدا و بررسدی سدرعت و میدزان تعددیل خطدا به منظور تبیین ارتباط بین کوتاه

 باشد:جدول زیر می الگوی تصحیح خطا برآورد شده که نتایج به صورا

 (. نتایج تخمین مدل تصحیح خطا4جدول )

متغیرهای توضیحی عرض از مبدأ و  (PVارزش احتمال ) tمقدار آماره  ضریب 

dINF 004/0-  87/4-  000/0  

dINV 01/0  62/0  54/0  

dLAB 17/0  96/5  000/0  

dM 1/0-  79/3-  001/0  
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dRER 14/0-  64/2-  013/0  

dEXCH 08/0  87/4  000/0  

ecm(-1) 07/0-  09/4-  000/0  

 های تحقیق: یافتهمنبع
 -07/0دار تصحیح خطا برابر بدا دهد، ضریب وقفهالگوی تصحیح خطا نشان مینتایج تخمین 

بوده که داللت بر سرعت تعدیل پایین خطا به سمت مقدار تعادلی و بلندمددا دارد. ضدریب 

بدودن باشدد. پداییندار مدیذاری معنیگمربوط به تفاضل متغیرهای توضیحی به جزء سرمایه

کشدد تدا خطدای تعددیل از بدین دوره طول می 14دهد، حدود سرعت تعدیل خطا نشان می

مدا ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزاا اساسدی بده سدمت مقددار رفته و مقدار کوتاه

وضدیحی از بلندمدا خود میل کند. به منظور پایداری و ثباا ضرایب مربوط به متغیرهدای ت

هدا صدفر در ایدن آزمدون فرضدیهاستفاده شده اسدت.  CUSUMSQو  CUSUMهای آزمون

داللت بر عدم وجود شکست ساختاری داشته، در حالیکه فرضیه مقابل بیدانگر عددم ثبداا و 

های آزمون کده در مقابدل دوره مدورد باشد. نمودارهای آمارهپایداری ضرایب برآورد شده می

نمودارهای زیدر نشدان نتایج در دهند. د را برای مدل برآوردی  نشان میانبررسی ترسیم شده

 داده شده است:
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 (. نتایج آزمون ثبات و پایداری ضرایب برآورد شده1نمودار )

 
 

 
 های تحقیق: یافتهمنبع
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نتایج نمودارهای فوق بیانگر پایداری و ثباا ضرایب بدرآورد شدده بدوده و بدر اسداس ایدن 

تدوان رد کرد. بنابراین میتوان درصد نمی 5ثباا ضرایب را در سطح خطای  ها فرضیهآزمون

به عبارا دیگدر مقددار آمداره آزمدون باشند. نتیجه گرفت که ضرایب برآورد شده با ثباا می

درصد بوده و فرضیه صفر مبنی بر ثباا ضدرایب  5دار کمتر از مقادیر بحرانی در سطح معنی

تدوان و مدی مدل برآورد شده دارای تغییدراا سداختاری نبدوده شود. لذابرآورد شده رد نمی

های آماری را پیرامون ضرایب بدرآورد شدده انجدام داده و ضدرایب را تفسدیر آمداری و آزمون

های تشخیص جمالا اختالل در خصدوص ناهمسدانی اقتصادی نمود. در بخش پایانی آزمون

بودن فرم تبعی الگدوی ل و مناسب بودن توزیع جمالا اختالواریانس، خودهمبستگی، نرمال

 نجام شده که نتایج در جدول زیر گزارش شده است:تصریح شده ا

 های تشخیص جمالت اختالل(. نتایج آزمون5جدول )
 ارزش احتمال مقدار آماره آزمون نام آزمون

 15/0 11/2 خودهمبستگی بین جمالا اختالل
 14/0 23/2 فرم تبعی مدل

 72/0 63/0 ختاللبودن جمالا انرمال 
جمالا ناهمسانی واریانس بین 

 اختالل
74/0 39/0 

 های تحقیق: یافتهمنبع
های تشخیص جمالا اختالل و فرم تبعی مدل داللت بر عدم رد فرضیه صفر نتایج آزمون

ها داشته و بین جمالا اختالل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی وجود برای تمامی آزمون

برخوردار بوده و فرم تبعی تصریح شده نیز الا اختالل از توزیع نرمال ندارد. همچنین جم

ریزی ریاضی مثبت، باشد. در بخش مربوط به استفاده از رهیافت برنامهمناسب می

گذاری، تعداد نیروی کار و آخرین حجم های مورد بررسی که شامل میزان سرمایهمحدودیت

نرخ سود بانکی تغیرهای حجم نقدینگی و نیز باشد. منقدینگی  و نیز نرخ سود بانکی می



 

 

 

 

 

 

 

 

 241                    1398زمستان  /4شماره  /ششمسال  /اقتصاد اربردیک هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 گیرد: های پولی مورد تجزیه و تحلیل قرار میعنوان سیاستبه
VAt = 1.34 ∗ EXCH − 0.08 ∗ INF + 0.2 ∗ INV + 0.34 ∗ LABt − 0.12 ∗ M −
2.42 ∗ RER + 4.98     (8 )                                                                                        

گذاری، تعداد نیروی کار و آخرین های مورد بررسی که شامل میزان سرمایهمحدودیت

باشد. متغیرهای نقدینگی و نیز نرخ سود بانکی حجم نقدینگی  و نیز نرخ سود بانکی می

 گیرد: های پولی مورد تحلیل قرار میعنوان سیاستبه

 

RER ≤ 21                                (9  )                                                                  

INV ≤ 224568                                                                                        (10)  

M ≤ 7823847.9 (11  )                                                                                     

LAB ≤ 142349                                (12           )                                               

 عیصناریزی ریاضی به در ادامه به بررسی نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رهیافت برنامه

های خش با اضافه کردن محدودیتشود. در این ببه صنایع فلزاا اساسی پرداخته می دیتول

کند( و سپس مشاهده شده دوره پایه مقید میها را به سطوح کالیبراسیون)که سطح فعالیت

گیرد. جدول زیر با تغییر مقادیر محدودیت میزان تغییراا تابع هدف مورد بررسی قرار می

 دهد.مقادیر بهینه در وضعیت کنونی را نشان می

 هاقادیر بهینه تابع هدف و محدودیت(. نتایج تعیین م6جدول)
 نماد متغیر مقادیر بهینه حداو

 M  ینگینقدحجم  9/7823847 میلیارد ریال

 RER نرخ سود اعتباراا بانکی 21 درصد

 INVEST گذاری زیر بخشمیزان سرمایه 224568 میلیارد ریال

 LAB تعداد نیروی کار زیر بخش 142349 نفر

 VA رزش افزوده بهینه  زیر بخشا 1627842 میلیارد ریال

 های تحقیق: یافتهمنبع
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بررسی الگوی مورد بررسی، در این قسمت برآورد مقادیر بهینه ارزش افزوده بدا لحداظ بعد از 
دهد کده میدزان ارزش افدزوده مطلدوب در شدرایط ها پرداخته شد، نتایج نشان میمحدودیت

باشد و هدر چهدار محددودیت مدورد یال میمیلیارد ر 1627842ها به مقدار یتوجود محدود
توانند محدود کنندده تدابع هددف باشدند. جهدت باشند و میمیبررسی همان مقادیر موجود 

بررسی تاثیر تغییراا در سیاستهای پولی یعندی نقددینگی و ندرخ سدود اعتبدارا بدانکی بده 
-ی بده نسدبت( پرداخته شده است، به این صورا که در مقادیر متغیرها پول6صورا جدول)

گیرد تدا تداثیر آن بدر میدزان یدرصد تغییراا افزایشی و کاهشی صورا م 20، 10،  5های 
  ارزش افزوده بخش فلزاا اساسی برآورد شود. نتایج در جدول زیر ارائه شده است:

 (. نتایج سناریوهای کاهش و افزایش متغیرهای سیاست پولی7)جدول

 های تحقیق: یافتهمنبع

 

 

 فعالیت 1سناریو

 
الگوی 

 اولیه
 1سناریو

 5)کاهش 

 درصدی(

درصد 

 تغییراا
 2سناریو

 10)کاهش 

 درصدی(

درصد 

 تغییراا
 3سناریو

 20)کاهش 

 درصدی(

درصد 

 تغییراا

162784 نقدینگی کاهش

2 

6/1692955 4 8/1774347 9 6/1920853 18 

162784 نرخ سود

2 

2/1676677 3 9/1741790 7 3/1872018 15 

 

 

 افزایش

 فعالیت

 

الگوی 

 اولیه

 1سناریو

 5)افزایش

 درصدی(

درصد 

 تغییراا

 2سناریو

 10)افزایش 

 درصدی(

درصد 

 تغییراا

 3سناریو

 20)افزایش 

 درصدی(

درصد 

 تغییراا

162784 نقدینگی

2 

3/1562728  4 6/1497614  8 2/1367387  16 

162784 نرخ سود

2 

2/1595285  2 5/1530171  6 5/1416222  13 
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 و ارائه پیشنهادهای سیاستیگیری . نتیجه5

 یصدنعت یهاربخشیزدر بر ارزش افزوده  یپول یهااستیس ریتاث یبررساین مطالعه با هدف 

ی زمدانی با تاکید بر صنایع فلزاا اساسدی در بدازه مثبت( یاضیر یزیربرنامه افتی)ره رانیا

همجمعدی گیدری از روش انجام شده است. بدرای ایدن منظدور ابتددا بدا بهدره 1396-1369

های توزیعی به برآورد رابطه بلندمدا بین متغیرهای تحقیق پرداختده خودرگرسیونی با وقفه

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 

گدذاری ی دارند. همچنین متغیرهای نرخ ارز، نیروی کدار و سدرمایهاا اساسصنایع تولید فلز

-دار بر ارزش افزوده این زیربخش داشته و سرعت تعددیل خطدای کوتداهتأثیر مثبت و معنی

باشد. از سوی دیگر نتدایج حاصدل از روش مدا به سمت مقدار تعادلی و بلندمدا پایین می

 سدطح که)های کالیبراسدیونفه کردن محدودیتاضاو  تریاضی مثب ریزیبهینه سازی برنامه

بیانگر  تیمحدود ریمقاد رو تغیی( کندمی مقید پایه دوره شده مشاهده سطوح به را هافعالیت

این بوده است کده مقددار بهینده ارزش افدزوده زیدربخش صدنایع فلدزاا اساسدی بدا وجدود 

در سدناریو اول، در صدورا  .شدبامیلیارد ریال می 1627842های مذکور به مقدارمحدودیت

درصد موجب افزایش  18و 9، 4درصد میزان کاهش نقدینگی به صورا  20و  10، 5کاهش 

، 5شود. همچندین در همدین سدناریوکاهش فلزاا اساسی می عیصنامیزان ارزش افزوده در 

درصدد در میدزان  15و  7، 3درصد متغیر سیاست نرخ سود موجب افزایش به اندازه  20و10

درصد متغیدر حجدم  20و  10، 5افزوده خواهد شد. در سناریو دوم، در صورا افزایش زش ار

درصدد میدزان ارزش افدزوده در صدنایع فلدزاا اساسدی 16و  8، 4نقدینگی، موجب کداهش 

شود. همچنین افزایش متغیر نرخ سدود اعتبداراا و تسدهیالا بدانکی بده عندوان متغیدر می

درصد در میزان ارزش افزوده این  13و  6، 2دازه ان جایگزین سیاست پولی، موجب کاهش به

 بخش خواهد شد.
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نسدبت بده  یکداراتر یرگدذاریتاث یکاهشد یهدااسدتیدهدد کده س ینشان م جینتا نیبنابرا

 زانیبر م ینگینقد رینرخ سود کمتر از  متغ رااییتغ  نیدارند . همچن شیافزا یگذاراستیس

های مطالعده . بدا توجده بده یافتدهباشد یم رگذاریتاث یفلزاا اساس ربخشیارزش افزوده در ز

گذاری مقادیر بهینده سیاسدت پدولی ومقادیربهینده ارزش افدزوده واضح است که امکان هدف

گذاران میسر خواهد بدود. های صنعت در یک سال مورد نظر برای سیاستهریک از زیر بخش

پژوهش بده طدور دقیدق نتدایج  های ایناز یافته توانند با استفادهگذاران میاز طرفی سیاست

هدای صدنعت را بدا تغییدر مقدادیر تغییراا مقادیر بهینه ارزش افزوده هر یدک از زیدر بخدش

های جایگزین سیاست پولی )حجم نقدینگی و نرخ سود اعتبداراا ها بعنوان متغیرمحدودیت

هدای ند. بدر اسداس یافتدههای مختل  مشاهده کنسازی در سناریوبانکی( با یک روش بهینه

دار متغیرهای حجدم نقددینگی و ندرخ سدود اعتبداراا و پژوهش مبنی بر تأثیر منفی و معنی

گدذاران اقتصدادی تسهیالا بانکی بر ارزش افزوده صنایع تولید فلزاا اساسدی، بده سیاسدت

در گدذاری شود با کاهش نرخ سود )نرخ بهره بانکی( به افدزایش انگیدزه سدرمایهپیشنهاد می

به ویژه بخش صدنعت و زیدربخش صدنایع تولیدد فلدزاا اساسدی مبدادرا  های مولد وبخش

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، 

ی فعالیتهای مولد صنعتی و نوسازی حجم نقدینگی به سوتوانند با هدایت گذاران میسیاست

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 

د فلدزاا زیربخش صنایع تولیدگذاری بر ارزش افزوده تأثیرگذاری مثبت نیروی کار و سرمایه

گدذاری بخدش خصوصدی و شود، سهم اشتغال نیروی انسدانی و سدرمایهاساسی پیشنهاد می

 دولتی در بخش صنعت و زیربخش صنایع تولیدی فلزاا اساسی ارتقا یابد. 
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گذاران با توجه به بانک محور بدودن اقتصداد کشدور و حجدم بسدیار بداالی همچنین سیاست

سود بانکی ویا دادن یارانه سود وکارمزد بده متقاضدیان  نظام بانکی با کاهش نرخها در سپرده

های مولدد ها به سرمایه گذاریهای الزم جهت هدایت سرمایه بانکطرحهای تولیدی حمایت

های پدولی و های حاصل از این پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری منفی سیاستانجام دهند. یافته

گدذاری بدر ارزش افدزوده نی و سدرمایهار متغیرهدای نیدروی انسدادنیز تأثیر مثبدت و معندی

زاده های صنعتی با مبانی نظری و مطالعاا تجربی همانند مطالعه شدهبازی و کدریمزیربخش

( همسدو و 2019) اوالتدانجی ( و1396زمردیدان ) (،1395(، متفکرآزاد و همکداران )1393)

 باشد.سازگار می
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