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نستت به یک واحد تغییرر در میرزان موجرودی سررمایه ایرن بخرش برابرر  13271اسرت.
همچنین تغییرا یک واحدی در عامل نقدین ی ،ستن تغییرا در میرزان ارزش افرزوده
بخش صنعت و معدن به اندازه  13410واحد میاود .به عتارتی دی ر میتروان گفرت کره
سیاستهای پولی از طریق سازوکار افزایش قیمت کالاها ،موجرن افرزایش درآمرد بخرش
صنعت را فراهم نموده و به دنتال آن میزان تولید بخش صنعت افزایش مییابد.
واژههای كلیدی

سیاست پولی ،بخش صنعت ،گشتاورهای تعمیم یافتهSWOT ،

طبقهبندی E01, E01, C10 :JEL

مقدمه
بخش صنعت یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است که به صهور
مستقیم و غیرمستقیم ،آثار قابل توجهی بر رشد و توسع اقتصادی کشهورها داشهت و
از این رو در اقتصاد کشهورهای دراهات توسهع و توسهع یافت از اهمیهت بسهیاری
برخوردار است .اثرگذاری مستقیم این بخش بر رشد اقتصادی ،از طریق تأثیر بخشهی
بر ارزش افزوده صنعت و درنتیجه  GDP ،و تأثیرگهذاری غیرمسهتقیم آب بهر توسهع
اقتصادی ،از طریق بهبود اشتغات نیروی کار (اعم از کارگر و تحصهیل کهرده  ،ایجهاد
ارتباط پسین و پیشین مناسه

بها سهایر بخشههای اقتصهادی در سه وا داخوهی و

بینالمووی ،ایجاد مزیتهای رقابتی در تولید محصولا صهنعتی به سهب
محصولا

جدید ب جای خام فروشی در کشورها و پیشرفت زیر ساختههای لهازم

برای توسع  ،اشاره کرد.

(Syrquin, 4811،4811 Fei & Ranis, 4891.

این بخش ،از یک طرف ،از محصولا
واس

صهادرا

تولیدی سایر بخشها همچهوب نههاده

استفاده میکند و رشد تولید این بخش ب رشد تولید دیگر بخشهها کمهک

خواهد کرد ،از سوی دیگر ،کالاهای واس ای و سرمای ای موردنیاز سایر بخشهها
را تولید میکند ک از این طریق ،ممکن است ب رشد تولید و بهرهوری آبها کمک
رساند .اگر پیشرفت فنی در بخش صنعت تولیدکننده کالاهای سرمای ای رخ دههد،
ماشین آلا

و تجهیزا

کاراتر تولیهد خواههد شهد که به افهزایش بههرهوری در

بخشهای استفاده کننده از این امکانا

سرمای ای منجهر خواههد گشهت .بنهابراین

ارتقای بهرهوری در بخش صنعت و معدب ،هم به رشهد تولیهد خهود ایهن بخهش
منتهی خواهد شد و هم موج

رشد و تولید بهرهوری در دیگر بخشها مهیگهردد
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(Szirmai & Verspagen, 5142

.

بخش صنعت با زیربخشهای صنعت ،معدب ،ساختماب ،آب ،برق و گهاز ،تها
سات  ،18ادود  52درصهد از تولیهد ناخهالا داخوهی کشهور ایهراب را به خهود
اختصاص داده بود اما از سات  ،4818ب دلیل تشدید تحریمهای اقتصهادی و بهروز
شوکهای ارزی ،با کاهش رشد ارزش افزوده مواج شده ،ب صورتی که در سهات
 ،84رشد این بخش ب منفی  4105درصد رسید و عویرغم بهبهود نسهبی در رشهد
ارزش افزوده این بخش ،از سات 4885ب دلیل افزایش نسبی قیمت نفت ،همچنهاب
ب جایگاه قبوی خود در اقتصاد کشور دست نیافت و ب صور

کوهی ،در سهاتهای

اخیر این بخش تقریباً ادود  48درصد از تولید ناخالا داخوی کشهور را تشهکیل
میدهد( .آمار و اطواعا

بانک مرکزی ایراب

از این رو ،این بخش ب دلیل اهمیت و نقشهی که در اقتصهاد دارد ،اصهویترین
اوزه ب منظور تحقق اهداف در نظر گرفت شهده بهرای سیاسهتهای کوهی اقتصهاد
مقاومتی محسوب میشود ،زیرا از کاناتهای متعددی زمین های تحقق سیاسهتهای
یادشده را فراهم میسازد .از آنجایی ک تداوم و افزایش تولید در کشور ایراب مستوزم
نگاه مناس

ب بخش صنعت است ،بنابراین ضرور توج کافی ب بخش صنعت و

عوامل تقویتکننده آب ،آشهکار مهیباشهد که از جموه ایهن عوامهل ،میتهواب به
سیاستهای تعدیل و تثبیت صور

گرفت در اقتصاد کشور ،از جمو سیاسهتهای

پولی اشاره کرد.
سیاستهای پولی (در کنار سیاستهای مالی  ،بیشتر به عنهواب سیاسهتهای
مدیریت تقاضا یاد میشوند؛ چوب این سیاستها ،مدیریت و کنترت تقاضا را مهورد
بررسی قرار میدهند .هدف مشترک و کوی این سیاستها ،این است که تولیهد را
در نزدیکی اشتغات کامل نگ داشت و س ح قیمتهای موجود را در اقتصاد تثبیهت
نمایند5141( .

Coibion et al,

بروز مازاد تقاضا ااتمالاً موج

تورم خواههد شهد؛

در االیک کمبود تقاضا (تقاضای ناکافی اداقل ب طور موقت هم ک شده اسهت،
بیکاری نیروی کار و افت قیمتها را در پی خواهد داشت .دولهتهها (به واسه
بانک مرکزی  ،میتوانند از طریق سیاستهای پولی ،تقاضهای کهل را تحهت تهأثیر
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قرار داده و ب اهداف اقتصادی دست یابنهد .در اقیقهت سیاسهت پهولی مجموعه
اقداما

بانک مرکزی ب منظور کنترت اجم پوت و دسهتیابی به اههداف اقتصهادی

همچوب ثبا

قیمتها ،اشتغات کامل و  ...است ک این تغییر ،منجر ب تغییر منحنی

تعادت در بازار پوت

(LM1

میشود.

ب طوری ک تغییرا

سیاسهتهای پهولی ،منحنهی  LMرا در امتهداد منحنهی

(IS2

تغییهر نهرخ بههره ( rو

تعادت در بازار کالها

ثابهت منتقهل نمهوده و موجه

محصوت تعادلی تقاضا شده ( yمیشود .منحنی  LMبر اثر دو عامل منتقل میشهود
ک عبارتند از تغییر عرض پهوت یها سیاسهتهای پهولی و دیگهری تغییهر تقاضهای
مستقل پوت .بنابراین ،اجرای سیاست پولی انبساطی (یا افزایش ارزش پهوت سهب
انتقات  ADب راست شده و سیاست پولی انقباضی (یا کاهش عرضه پهوت سهب
انتقات  ADب چپ میشود و با تغییر در س ح عمومی قیمتها و تغییر در تقاضا و
عرض نیروی کار ،اشتغات تعادلی تغییر میکند ک در نهایت ،تولید تعادلی را انتقهات
میدهد و ارکت چرخ ای مجدد این فرآیند (ب سب
LM

 ،نرخ بهره و ارزش افزوده را ب صور

Romer, 4818

تغییر مجدد قیمت و منحنی

کواب جا ب جها مهیکنهد (

& Romer

؛ در نتیج  ،ب نظر میرسد ک ههر گونه تغییهری در  GDPو تولیهد

موی کشور ،ارزش افزوده بخشی را تحتالشعاع خود قرار میدهد اما نوع و نحهوه
این اثرگذاری ،موضوعی است ک به لحهات تروریهک ،مهورد بررسهی دقیهق قهرار
نگرفت اسهت .از ایهن رو محققهاب تحقیهق ااضهر بهر آب هسهتند تها بها رویکهرد
مدتسازی ،ب بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افهزوده بخهش صهنعت در
اقتصاد ایراب ،بپردازند.
سازماندهی تحقیق ب شرا زیر است :بخش دوم ،مبانی نظری تحقیق را مورد
بررسی قرار داده و اثر بخشی سیاسهتهای پهولی بهر ارزش افهزوده از کاناتههای
مختوف را مورد تحویل قرار میدهد ،بخش سوم ،پیشین تحقیق را تحویهل کهرده و
م العا

داخوی و بین المووی را مورد نقد قرار میدهد؛ در بخش بعد مدت تحقیق،
1. Liquidity preference and Money Supply equilibrium
2. Investment and Saving equilibrium
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مورد بررسی قرار گرفت و با بیاب روش مورد اسهتفاده ،به تجزیه و تحویهل مهدت
تخمین زده شده پرداخت میشود و در نهایت ب بیاب نتایج تحقیق میپردازیم.
 .0مبانی نظری
 .0-0سیاست پولی

بانک مرکزی ب منظور کنترت اجم پوت و دستیابی

سیاست پولی مجموع اقداما

ب اهداف نهایی اقتصادی نظیر رشد اقتصادی ،ثبا

قیمتهها ،اشهتغات کامهل و ...

میباشد .منظور از سیاست پولی مجموع تدابیر و تصمیماتی است ک بهرای تحقهق
اهداف اقتصادی معین با استفاده از ابزارهای پولی اتخاذ مهیشهود .مهیتهواب گفهت
سیاست پولی ابزاری است ب منظور تنظیم س ح تولید و قیمتها با تغییر مقدار پهوت
در اقتصاد.

(Romer & Romer, 4818

مقاما پولی یک کشور همواره سعی میکنند ک با اتخاذ تدابیر پولی مناسه ،
ابتدا تعادت بخش پولی و ب موازا

آب تعادت بخش مالی و بخش واقعی یعنی تولید

و اشتغات و درآمدها را افظ کنند .اهداف سیاست پولی باید چناب تعیهین شهود که
هماهنگ با سیاستهای دیگر ،مجموع سیاستهای اقتصادی را در نیل به اههداف
خود یاری دهد .رشد اقتصادی و تثبیت س ح عمومی قیمتهها از جموه مهمتهرین
اهداف سیاستهای اقتصاد کواب است و سیاستهای پولی میتوانهد ابهزاری بهرای
دستیابی ب این اهداف کواب باشد.
سیاست پولی در االا

مختوف آثهار متفهاوتی دارد .اگهر جامعه در االهت

ادی کینزی (رکودی قرار داشت باشد ،سیاست پهولی تهأثیری براقتصهاد نخواههد
داشت؛ زیرا از آنجا ک اقتصاد در دام نقدینگی قرار دارد ،لهذا افهزایش اجهم پهوت
تأثیری بر نرخ بهره نداشت و در نتیج سرمای گذاری را تغییر نخواهد داد .چهوب از
آنجایی ک در این شرایط نرخ بهره در اداقل ممکن قرار دارد ،لذا هزین نگ داری
پوت بسیار پایین است و اگر پولی ب جامع تزریق شود مهردم پهوت را به صهور
نقدینگی نگ داری میکنند .در نهایت در این وضعیت کارایی نهایی سرمای گهذاری
کمتر از نرخ بهره است و جامع تمایوی ب سرمای گذاری نخواهد داشت.
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برعکس االت ادی کینزی ک سیاست پولی تهأثیری بهر اقتصهاد نهدارد ،در
االت ادی کواسیک ( نزدیک ب اشتغات کامل ک نرخ بهره و درآمد بالاست ،اگر
چنانچ سیاست پولی انبساطی اعمات گردد ،بیشهترین تهأثیر را بهر اقتصهاد خواههد
داشت .زیرا ب لحات بالا بودب هزین نگ داری پوت ،اگر پولی ب جامع تزریق گردد
مردم خیوی سریع پوت را سرمای گذاری میکنند و در نتیج تولید تعهادلی اهداکثر
افزایش را خواهد داشت .در االت عمومی کینزی از آنجهایی که عرضه کهل بها
شی

مثبت میباشد ،کاهش نرخ بهره در اثر سیاست پولی انبساطی ب اندازه االت

ادی کواسیک نمیباشد ،اما نسبت ب االت ادی کینز بیشهتر اسهت( .بهرامهی و
رافعی4888 ،
 .2-0مکانیزم اثرگذاری سیاست پولی بر ترازنامه بانکها

بانکها ب عنواب مؤسسا
ثرو

مالی و خدماتی نقش تعیینکنندهای در گهردش پهوت و

جامع بر عهده دارند و از جایگاه ویژهای در اقتصاد کشورها برخوردار بوده

و با فعالیتهای مؤثر میتوانند در رشد بخشهای مختوف اقتصادی آثار مهمی بهر
جای گذارند .در واقع وظیفه اصهوی بانهکهها جمهعآوری سهپردههها ،تخصهیا
اعتبارا  ،تسهیل جریاب پرداختها ،فراهم نمودب اطواعا

لازم برای واس گهری

و همچنین اجرای سیاستهای پولی است.
در یک نظام بانکی سالم بانکهای مرکزی کنترت تورم در س ح پایین و ثبها
آب در شرایط مختوف اقتصادی را هدف اصوی سیاست پولی تعریهف مهیکنهد که
برای نیل ب این هدف ،بانک مرکزی به طهور مسهتقیم نمهیتواننهد بها اسهتفاده از
ابزارهای خود ثبا

تورم و سوامت بانکی را تضمین نمایند .لذا بهرای رسهیدب به

اهداف خود ،کاناتهای انتقات سیاست پهولی به بخهش واقعهی ،از طریهق سیسهتم
بانکی را مورد ارزیابی قرار میدهند .کاناتهای اصوی انتقات پهوت در چههار بخهش
عمده قرار می گیرند :کانات نرخ بهره ،کانات نرخ ارز ،کانات قیمت دارایهی بهادوام و
کانات اعتباری .ک در این راستا کانات نرخ بهره ،نقش ویژهای در سیسهتم اقتصهادی
ایفا میکند( .پروین و همکاراب4888 ،
در این راستا ،اثر نرخ بهره شیوه اساسی در مکانیزم انتقات و سیاست پهولی از
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دیدگاه کینزینها است .در صور

اجهرای سیاسهت پهولی انقباضهی و کهاهش در

مقدار اجم پوت در جامع نرخ بهره واقعی افزایش یافت و بها افهزایش نهرخ بههره
هزین سرمای نیز افهزایش خواههد یافهت .افهزایش هزینه سهرمای مقهدار مخهار
سرمای گذاری را در کشور کاهش میدهد ،از این رو میزاب ستاده کل اقتصاد کهاهش
مییابد .البت کانات نهرخ بههره از مکهانیزم انتقهات سیاسهت پهولی عوهاوه بهر مخهار
سرمای گذاری و ستاده کل شامل مخار مصهرفی خهانوار بهرای کالاههای بهادوام و
مسکن نیز خواهد شد.

(Mishiklin, 4882

 .3-0رابطه ابزارهای سیاست پولی و ترازنامه بانکها در اقتصاد ایران

بانکها یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کواب محسوب میشوند که مهیتواننهد
نقش مهمی در تعادت عمومی اقتصهاد و انتقهات شهوکههای مختوهف اقتصهادی در
جامع ایفا نمایند .در این بین یکی از مهمترین شوکهایی ک اقتصاد کشهور بها آب
مواج است شوکهای پولی است و بخش بانکی میتواند نقهش مهمهی در انتقهات
این شوکها ب اقتصاد ایفا کند .سیاست پولی بانک مرکزی با اثرگذاری بر ترازنامه
بانکها میتواند بر متغیر اقتصادی کواب اثر گذارد .لذا اثرپذیری ترازنام بانهکهها از
سیاستهای مختوف پولی دارای اهمیت است .بانک مرکهزی کشهور بها ابزارههای
مختوفی نظیر تغییر نرخ سود منابع و مصارف بانکها یا تغییر نهرخ ذخیهره قهانونی
میتواند ترازنام بانکها را تحت تاثیر قرار دهد .ب گون ای ک بها توجه به آمهار
نماگر موجود در بانک مرکزی ،در ساتهایی ک بانک مرکزی نرخ سود را افهزایش
داده است ،نرخ سود سپرده نیز افزایش داشت ؛ با افزایش نرخ سهود وامهها ،درآمهد
بهرهای بانک افزایش یافت و مهیتوانهد هزینه بههرهای ناشهی از جهذب سهپرده را
پاسخگو باشد ،ب همین دلیل نرخ سود سپرده افزایش یافت است.
نرخ ذخیره قانونی ابزار دیگر سیاست پولی است و بانک مرکزی جهت کنترت
تورم ممکن است سیاست انقباضی پولی ب صور

افهزایش نهرخ ذخیهره قهانونی

اتخاذ نماید .این تصمیم باعث کاهش منابع آزاد بانکها و در نتیج کاهش قهدر
وامدهی آبها میشود .در ساتهایی ک بانک مرکزی سیاست انقباضی اتخاذ نمهوده
است ،سپردهها نیز روند صعودی موایمتری داشت اند و در ساتهای اخیهر که نهرخ

سیاستگذاری پولی و رشد بخش صنعت 01

ذخیره قانونی کاهش داشت است ،منابع بانکها و ب تبع آب قدر

وامدهی بانکها

افزایش یافت است .اگرچ افزایش سپرده بانکها هزینه بههرهای آبهها را افهزایش
دهد ،اما ب دلیل افزایش داراییهای درآمدزا ،سهودآوری بانهک تحهت تهأثیر قهرار
گرفت و اداقل کاهش نمییابد.

(Mishiklin, 4882

 .2مروری بر مطالعات انجام شده
شاکری و همکاراب ( ، 4881در مقال ای با عنواب «تأثیر من ق ای سیاست پهولی بهر
اشتغات استابهای صنعتی ایراب» در پی پاسخ ب ایهن پرسهش که آیها اثهر اجهرای
سیاست پولی روی اشتغات استابهای صنعتی ایراب یکساب است؟ میپردازد .ب این
منظور با استفاده از روش  SFAVARارتباط بین عرضه پهوت و ده اسهتاب صهنعتی
کشور در بازه زمانی  4882:1 -4811:4بررسی شده است .استابهای مورد م العه
نیز بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صهنعت ههر اسهتاب نسهبت به کهل ارزش
افزوده صنعت کشور انتخاب شدهاند .نتایج م الع ااکی است از آب است ک تأثیر
سیاست پولی بر اشتغات من ق ای کم و محدود ب کوتاهمد

است .عواوه بهر ایهن،

واکنش اشتغات ب شوک نقدینگی در استابهای مختوف متفاو

از یکهدیگر اسهت.

در مجموع ،نتایج م الع نشاب میدهد سیاست پولی نمیتواند یهک سیاسهت کهارا
برای ایجاد اشتغات من ق ای باشد؛ زیرا تأثیر آب اندک و کوتاهمد
افظ ثبا

است .لذا بهرای

اقتصاد من ق ای و جووگیری از افزایش تهورم اسهتابهای کشهور ،بایهد

میزاب نقدینگی کنترت شود.
عبههدالهی آرانههی و همکههاراب ( ، 4889در مقال ه ای بهها عنههواب بررسههی تههأثیر
تکان های پولی و مالی بر بخش صنعت ایراب در دوره  ،4818-4882بخش صنعت
را در مقایس با سایر بخشهای مولد اقتصادی ب بخشی رهبری کننده و پیشهرو در
اقتصاد ،م را کرده است .ایشاب با استفاده از دادههای سری زمهانی و تکنیکههای
اقتصادسههنجی ،به ویههژه مههدت خههود توضههیح بههرداری سههاختاری ) ،(SVARتهأثیر
تکان های پولی و مالی را در س مدت ب طور جداگان بر متغیرهای بخهش صهنعت
بررسی کردند .نتایج ب دست آمده از پژوهش ،بیانگر آب است که از میهاب تمهامی
متغیرهای سیاستهای پولی و مالی ،در دوره مورد بررسی ،بروز تکان ی مثبهت در
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مخار دولت باعث افزایش تولید بخش صنعت ایراب میشود و تکان های ناشی از
نرخ بهره بر تولید بخش صنعت اثر منفی میگذارد .از سهوی دیگهر ،در بوندمهد
بیشترین تغییرهای تولید بخش صنعت توسط خود متغیر و نرخ بهره توضهیح داده
میشود .همچنین ،بروز تکان ی مثبت در نرخ بهره ،باعث کاهش اشتغات در بخهش
صنعت گردیده و در بوندمد  ،بیشترین تغییرهای این متغیر توسط مخار دولت
و نرخ بهره شرا داده میشود .نتایج این پژوهش نشاب میدهد که  ،یهک تکانه ی
مثبت در اجم پوت و نرخ بهره باعث افزایش در شاخا دستمزد بخهش صهنعت
میشود و در بوندمد  ،این دو متغیر بیشترین تغییرا
توضیح

دستمزد بخهش صهنعت را

میدهند.

برادراب و همکاراب ( ، 4889در بررسی اثر شوک سیاسهت پهولی و مهالی بهر
ارزش افزوده بخش صهنعت و معهدب ،طهی دوره  48۳1-4888و در قاله
هودریک  -پرسکا

و الگوسازی ب کمک روش  ،ARDLاثرا

فیوتهر

این تکانه ها ،بهر

ارزش افزوده بخش صنعت در کنار متغیرههایی چهوب موجهودی سهرمای خهالا
بخش صنایع و معادب ،نیروی کار شهاغل در ایهن بخهش و هزینه های آمهوزش و
پرورش را ،مورد بررسی قرار دادند .نتایج ااصل از م الع ااضر بیانگر آب اسهت
ک  ،شوک مثبت سیاست پولی و مالی اثری مثبت بر ارزش افهزوده بخهش صهنعت
دارد؛ اما شوک منفی سیاست پولی و مهالی بها ایجهاد سهردرگمی در میهاب فعالهاب
اقتصادی ،اثری منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت میگذارد .همچنین نتایج نشاب
می دهد ک موجودی سرمای و نیروی کهار شهاغل در بخهش صهنعت و معهدب بهر
ارزش افزوده این بخش اثری مثبت دارند .بر این اساس میتواب گفهت  41درصهد
افزایش در موجودی سرمای و نیروی کار ،طی دوره بوندمد
صنعت و معدب را ب ترتی

ارزش افزوده بخش

ب میزاب  ۳/8و  2/9درصد افزایش میدهد .ب عوهاوه،

نتایج تحقیق ،گویای این است ک  ،مخار دولتهی سهران در آمهوزش و پهرورش،
اثری مثبت بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد؛ ب طوری ک  41درصد افزایش در
مخار دولتی سران  ،طی دوره بوندمد
ب میزاب  8/1درصد

میگردد.

سب

افزایش ارزش افزوده بخش صنعت
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چیجیندو 1و همکاراب ( ، 5141در پژوهشی با عنواب اثرگهذاری سیاسهتهای
پولی بر رشد بخش صنعت ،نقش تکان های پولی را بر ارزش افزوده بخش صنعت
کشور نیجری  ،طی دوره زمانی  ،5141 - 4814با استفاده از توفیق یوهانسن و مدت
تصحیح خ ا

(ECM

 ،مورد بررسی قرار دادند و ب این نتیج رسیدند ک اعتبارا

بخش خصوصی ،نرخ بهره و نرخ ارز تأثیر منفی قابل قبولی بر رشد واقعهی تولیهد
(چ در بوندمد

و چ در کوتاهمد

 ،داشت اند.

کوتو و همکاراب ، 514۳( 2در پژوهشی با عنواب «اثر بخشی سیاستهای پهولی
و رشد بخش صنعتی در چین» ،ب بررسی تهأثیرا

سیاسهتپهولی بهر رشهد بخهش

صههنعتی در چههین طههی دوره زمههانی  4881:4تهها  ،5148:4بهها اسههتفاده از روش
اقتصادسنجی سری
کوتاه مد

زمانی  ARDLوECM

پرداخت و به ایهن نتیجه رسهیدند که در

سیاست پولی ب طور قابل توجهی در رشد بخش صنعت تأثیر میگذارد.

اوترو ، 514۳( 3در مقال ای تحت عنواب «ساختار صنعتی و انتقات سیاستهای
پولی در کشورهای آمریکای لاتین» ،ب تحویل تأثیر سیاست پولی بر بخش صهنعت
کشورهای برزیل ،شیوی ،کومبیا ،مکزیک و پرو پرداخت و ب این نتیج رسهید که ،
سیاستهای پولی منجر ب رشد اقتصادی در کشورهای مذکور ،شده است.
آگوستین 4و همکاراب ( ، 5149در مقال اثرگذاری شوکههای سیاسهت پهولی
بر عموکرد بخش صنعت در آفریقای جنوبی ،با استفاده از دادههای ماهان ساتهای
 4881تا  5145و کاربرد روش

(SVAR

 ،با ب کارگیری متغیرههای نهرخ ارز ،نهرخ

بهره و رشد تولید صنعتی ،ارتباط معنی داری میاب متغیرهای مذکور و رشهد ارزش
افزوده بخش صنعت ،مشاهده نمیکند .امها میهاب شهوک عرضه پهولی و عموکهرد
بخش صنعت در کشور آفریقای جنهوبی ،ارتبهاط معنهاداری مییابهد .ایهن م العه
همچنین نشاب میدهد ک عکسالعمل نرخ بهره ب افزایش غیرقابل پیشبینهی نهرخ
تورم ناچیز است و این نشابدهنده تغییهرا

محهدود نهرخ بازپرداخهت در کشهور
1. Chijindu
2. Kuto et al
3. Otero
4. Augustine
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آفریقای جنوبی میباشد.
گردویچ ( 1، 5148با اسهتفاده از مهدت خودرگرسهیوب بهرداری سهاختاری ،به
بررسی اثر تکانه های مخهار دولهت و مالیها غیرمسهتقیم روی متغیرههای کوهاب
اقتصادی در کشور کرواسی در سهاتهای  4882تها  ،5142میپهردازد .وی اثهر ایهن
تکان ها را روی تولید ،قیمت ،نرخ بهره ،مصرف خصوصهی ،سهرمای گذاری بخهش
خصوصی ،دستمزد و اشتغات بررسی مینماید .نتایج نشاب میدهند ک تولید ،پس از
ب کارگیری تکان ی مثبت مخار دولهت افهزایش و پهس از به کهارگیری تکانه ی
مالیاتی ،کاهش

مییابد.

مصرف و سرمای گذاری بخش خصوصی ،مشاب تولید واکنش نشاب میدهنهد.
همچنین ،دستمزد نسبت ب تکان ی مالیاتی واکهنش نشهاب داده و در جههت خوهاف
ارکت آب تغییر

میکند.

 .3روش تحقیق
مقال ااضر بر آب است تا با استفاده از روشهای تحویوی و مدتسازی ب بررسی تهأثیر
سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صهنعت بها زیربخشههای (صهنعت ،معهدب،
ساختماب ،آب ،برق و گاز  ،در اقتصاد ایراب طی دوره زمانی  48۳1-4881بپردازد.
دادههای مورد بررسی در این م الع  ،مربهوط به کشهور ایهراب میباشهد و از
شاخاهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایراب ،استخرا شده است.
بر این اساس ،ابتدا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافت ) (GMMو نرم
افزار کاربردی  ،Eviews8نسبت ب شناسایی و استخرا وضع موجود اقدام گردیده
و سپس با بررسی و آسی شناسی سیاستهای پهولی به اسهتخرا اسهتراتژیها و
راهکارهای عمویاتی در راستای دستیابی ب وضع م ووب ،بها کهاربرد روش،SWOT
پرداخت میشود.
 .0-3معرفی روش مورد استفاده

ب منظور تجزی و تحویل دادهها در تحقیق ااضر (استخرا وضع موجهود  ،ابتهدا
1. Grdovic
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مانایی متغیرها با استفاده از آزموبهای ریش وااد دیکی -فولر تعمیم یافته )،(ADF
ایم -پسراب ) (IPو فیویپس -پروب ) ،(FPمورد بررسی قرار گرفت ،سپس با استفاده از
الگوی رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافت

(GMM1

ب برازش الگهوی رگرسهیونی

تحقیق پرداخت میشود.
ب منظور استخرا استراتژیهای م ووب نیهز ،روش  ،SWOTمهورد بررسهی
قرار میگیرد.
 .0-0-3گشتاورهای تعمیم یافته

از روش  GMMبرای ال مشکوا

مربوط ب خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس

اجزای خ ا استفاده میشود .ب عنواب یک روش جایگزین میتواب از مهدت اثهرا
تصادفی استفاده کرد ک ب وسیو هانسن ( 4888پیشنهاد شهده اسهت امها مسهایل
مربوط ب دروبزایی برای بعضی از متغیرهای توضیحی هنوز هم ال نشهده بهاقی
خواهد ماند .این یکی از دلایل اصوی استفاده از  GMMاست.
روش برآورد  GMMدربرگیرنده تخمینزبهای گشهتاوری و تخمهینزبههای
گشتاورهای تعمیم یافت است و در آب نشاب داده میشهود که روشههای بهرآورد
اداقل مربعا

معمولی ،متغیرهای ابهزاری ،اهداقل مربعها

برآورد اداقل مربعا

تعمهیم یافته  ،روش

دو مراو ای و اداکثر راستنمایی االت خهاص از روش

برآورد  GMMاست .روش  GMMشکل گسترش یافت ای از روش گشتاورها است
ک در آب تعداد شرطهای متعامهد بهودب بیشهتر از تعهداد پارامترهها اسهت .وجهود
شرطهای اضاف بر تعداد پارامترها سب

افزایش کارآیی تخمینزبهها و نیهز پدیهد

آوردب جنب های جدیدی میگردد ک میتواند آزموب گردد .ویژگیهای ااتمالها
کوچک نمون ای و بزرگ نمون ای تخمینزبهای  GMMب غیر از موارد معهدودی
از تخمینزبها نظیر تخمینزبهای اداقل مربعا

معمهولی ،متغیرههای ابهزاری و

 5SLSبرای ما شناخت شده نیستند.
ب همین دلیل در اغو

موارد با استفاده از روشهای شبی سازی مونت کارلو،

یا نمون گیری بهازگرداب ویژگهیههای کوچهک نمونه ای و بها اسهتفاد از قضهایای
1. Generalized Methode of Moments
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مجانبی ،ویژگیهای بزرگ نمون ای آبها بررسی میگردد .تخمهینزبههای

GMM

اتی اگر سری مربوط ب شرایط گشتاوری دارای مشکل خهود همبسهتگی بهوده و
ناهمسانی واریانس داشت باشد ،تنها ب شرط مانایی و ارگودیک بودب فرایند ،نوعهاً
سازگار بوده و دارای توزیع نرمات است .دلیل آب این است ک اساسهاً برآوردگرهها
(اداقل ب عنواب تقری

مرتب اوت ترکی های خ هی از میهانگینههای نمونه ای

هستند ،نوعاً سازگار بوده (براساس قانوب اعداد بزرگ دارای توزیع نرمات هستند.
ب طور کوی هنگامی ک در مدت ،متغیهر وابسهت به صهور

وقفه در طهرف

راست ظاهر مهیشهود دیگهر برآوردگرههای  OLSسهازگار نیسهت

(Arellano and

) Bond, 4884. P 41و باید ب روشهای بهرآورد دو مراوه ای  5SLSاندرسهوب و
هسیائو 4814( 1یا گشتاورهای تعمیم یافت

(GMM

آرالنو و باند ( 4884متوسهل

شد .برآورد  5SLSممکن است ب دلیل مشهکل در انتخهاب ابزارهها ،واریانسههای
بزرگ برای ضرای

ب دست دهد و برآوردهها از لحهات آمهاری معنهیدار نباشهند

(طیبی ،ااجی کرمی و سریری . 4881 ،لذا روش  GMMدومراو ای توسط آرالنو
و باند برای ال این مشهکل پیشهنهاد شهده اسهت .در ایهن روش ابتهدا اقهدام به
تفاضلگیری میشود تا ب این ترتی

بتواب اثرا

مقاطع یا روندها را ب ترتیبهی از

الگو اذف کرد و در مراوه دوم از پسهماندهای باقیمانهده در مراوه اوت بهرای
متوازب کردب ماتریس واریانس ه کواریانس استفاده میشود .ب عبهار

دیگهر ایهن

روش ،متغیرهایی تحت عنواب متغیر ابزاری ایجاد میکند تا برآوردههای سهازگار و
بدوب تورش داشت

باشیم(Baltagi, 5118. P 518).

سازگاری تخمین زننده
جموا

GMM

ب معتبربودب فرض عهدم همبسهتگی سهریالی

خ ا و ابزارها بستگی دارد ک میتواند ب وسیو دو آزمهوب تصهریح شهده

توسط آرالنو و بانهد ( ، 4884آرالنهو و بهوور 4882( 2و بوونهدت و بانهد4881( 3
آزموب شود .ولی آزموب سارگاب 4از محدودیتهای از پیش تعیهینشهده اسهت که
1. Anderson and Hsiao
2. Arellano and Bover
3. Blundell and Bond
4. Sargan Test
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معتبربودب ابزارها را آزموب میکند .آماره آزموب سارگاب
کای-مربع با درجا

(Statistic-J

دارای توزیهع

آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بیش ازاد است .دومهی

آزموب همبستگی سریالی است ک ب وسیو آماره  M5وجهود همبسهتگی سهریالی
مرتب دوم در جموا

خ ای تفاضوی مرتب اوت را آزموب میکند .در ایهن آزمهوب،

تخمینزب  GMMزمانی دارای سازگاری است ک همبستگی سریالی مرتبه دوم در
جموا

خ ا از معادل تفاضوی مرتب اوت وجود نداشت باشد .عدم رد فرضی صهفر

هر دو آزموب شواهدی را دات برفرض عدم همبستگی سریالی و معتبر بودب ابزارها
فراهم میکند .در این تحقیق ب منظور بررسی سهازگاری تخمهین زننهده  GMMاز
آزموب سارگاب استفاده خواهد شد.
 .2-0-3روش SWOT

روش ماتریس سوا  1یکی از روشهای مورد استفاده در برنامه ریزی اسهتراتژیک
و روشی برای م را نمودب راه م ووب نسبت ب راه موجود میباشد .با استفاده از
این روش ،نقاط قو
بررسی قرار

( ، Sنقاط ضعف

(W

 ،فرصتها

(O

و تهدیدها ( ، Tمورد

میگیرد(Tiles, S, 4891).

این روش اغو

برای سازمابها یا شرکتها و در س ح خهرد انجهام میشهود

اما در تحقیق ااضر ،محققاب برآنند تا با استفاده از نتایج به دسهتآمده از بهرازش
مدتهای تحقیق و با استفاده از تحقیقا

پیشین انجام شده در ارتبهاط بها موضهوع

تحقیق ،ماتریس نقاط قو  ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پهیش روی اثرگهذاری
سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت را در اقتصاد ایهراب م هرا کهرده
تا الگوی م ووب را در مقابل الگوی موجود ب تصویر بکشد.
 .2-3معرفی مدل

ب منظهور بررسهی تهأثیر سیاسهتهای پهولی بهر ارزش افهزوده بخهش صهنعت و
زیربخش های آب (صنعت ،معدب ،آب و برق و گاز ،ساختماب  ،در اقتصهاد ایهراب،
برای هر بخش ب طور جداگان  ،سیستم معادلا همزماب تشکیل میدهیم.
)1. SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats
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هم معادلا ب صور تک معادل با روش  GMMبرآورد شده و پهس از بررسهی
آزموب های مانایی ،بروش – گادفری و وایت برای بررسی خودهمبسهتگی و ناهمسهانی
واریانس ،تأثیر سیاستهای پولی در هر بخش ب صور

جداگان  ،بررسی میشود.

در بخش اوت اثر سیاستهای پهولی در زیربخشههای صهنعت یعنهی معهدب،
ساختماب ،آب و برق و گاز ب صور جداگان مورد بررسی قرار میگیرد و پس از
آب ،سیاستهای پولی در کل بخش صنعت مورد تحویل قرار میگیرد.
متغیرهای مورد استفاده در مدتهای تحقیق ،ب شرا زیر هستند:
𝑚𝑆𝑌 :ارزش افزوده بخش صنعت (مجموع هم زیر بخشها کشور ایراب در
سات .t
𝑆𝑌 :ارزش افزوده زیربخش صنعت کشور ایراب در سات .t
𝑎𝑚𝑌 :ارزش افزوده زیربخش معدب کشور ایراب در سات .t
𝑏𝑌 :ارزش افزوده زیربخش آب و برق و گاز کشور ایراب در سات .t
𝑎𝑆𝑌 :ارزش افزوده بخش ساختماب کشور ایراب در سات .t
 :infنرخ تورم کشور ایراب در سات .t
𝑜𝑚 :نقدینگی کشور ایراب در سات .t
𝑣𝑖 :سرمای گذاری در بخش صنعت کشور ایراب در سات .t
 .0-2-3بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر روی زیربخش صنعت ،معدن ،ساختمان،آب،
برق ،گاز و كل بخش صنعت
 .0-0-2-3بررسی پایایی متغیرهای زیربخش صنعت ،معدن ،ساختمان،آب ،برق ،گاز و كل بخشش
صنعت

دراین قسمت وضعیت پایایی متغیرها مورد بررسی قرار مهیگیهرد .در ایهن تحقیهق بها
استفاده از آزموب های ریش وااد دیکی -فولر تعمیم یافت ) ،(ADFایم -پسهراب ) (IPو
فیویپس -پروب ) ،(FPساکن بودب کوی متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت .نتهایج،
ااکی از آب است ک پس از یک بار تفاضل گیهری از متغیرههای سهری زمهانی مهدت،
متغیرهای سری زمانی مدت ،نقدینگی و تورم ایستا از مرتب ) I(4و بقیه متغیرهها نیهز
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ایستا از مرتب ) I(1میشوند .جدوت  4ااکی از نتایج آزموبهای ریش وااد است.
جدول .9

متغیر

ADF

Lys

-4/22
-7/12
-4/15
-5/42

Liv
)D(lmo
)D(linf

متغیر

ADF

Lyma

-4/32
-3/22
-3/71
-7/71

Liv
)D(lmo
)D(linf

متغیر

ADF

Lysa

-4/79
-4/73
-4/22
-4/77

Liv
)D(lmo
)D(linf

متغیر

ADF

Lyb

-5/27
-4/42
-4/13
-3/71

Liv
)D(lmo
)D(linf

متغیر

ADF

Lysm

-3/21
-4/21
-7/75
-14/12

Liv
)D(lmo
)D(linf

نتایج آزمون پایایی متغیرهاي زیربخش صنعت
مقدار بحرانی (درصد)
IP
FP
11
5
1
-2/2
-2/22
-4/1
-9/92 -11/23
-2/2
-2/22
-4/1
-7/12 -3/74
-2/2
-2/22
-4/1
-3/21 -3/72
-2/2
-2/22
-4/1
-9/19 -22/21
نتایج آزمون پایایی متغیرهاي زیربخش معدن
مقدار بحرانی (درصد)
IP
FP
11
5
1
-2/2
-2/22
-4/1
-9/15 -7/33
-2/2
-2/22
-4/1
-3/79 -3/22
-2/2
-2/22
-4/1
-3/23 -4/71
-2/2
-2/22
-4/1
-2/12 -11/41
نتایج آزمون پایایی متغیرهاي زیربخش ساختمان
مقدار بحرانی (درصد)
IP
FP
11
5
1
-2/2
-2/22
-4/1
-4/12 -5/41
-2/2
-2/22
-4/1
-3/22 -4/12
-2/2
-2/22
-4/1
-3/74 -4/25
-2/2
-2/22
-4/1
-9/12 -3/27
نتایج آزمون پایایی متغیرهاي زیربخش آب ،برق و گاز
مقدار بحرانی (درصد)
IP
FP
11
5
1
-2/2
-2/22
-4/1
-2/32 -12/15
-2/2
-2/22
-4/1
-3/73 -3/24
-2/2
-2/22
-4/1
-14/15 -7/15
-2/2
-2/22
-4/1
-3/12 -3/92
نتایج آزمون پایایی متغیرها کل بخش صنعت
مقدار بحرانی (درصد)
IP
FP
11
5
1
-2/2
-2/22
-4/1
-9/52 -4/22
-2/2
-2/22
-4/1
-3/92 -4/12
-2/2
-2/22
-4/1
-3/22 -5/12
-2/2
-2/22
-4/1
-7/12 -11/12

منبع :یافت های تحقیق

نتیجه
پایایی در سطح )I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1

نتیجه
پایایی در سطح )I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1

نتیجه
پایایی در سطح )I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1

نتیجه
پایایی در سطح )I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1

نتیجه
پایایی در سطح )I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1
پایایی در سطح)I(1

11

راهبرد اقتصادی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوسوم ♦ تابستان 9911

 .2-0-2-0آزمون خودهمبستگی زیربخش صنعت ،معدن ،ساختمان،آب ،برق ،گاز و كل بخش صنعت

این آزموب از طریق آزموب براش -گادفری انجام شده است ک برای آگهاهی از عهدم
وجود همبستگی جموا پسماند ضروری میباشد .نتایج آزموب مورد نظر در جدوت
 5ارای شده است ک تمامی نتایج ااکی از آب است ک در هر یک از زیربخشهای
صنعت ،در س ح  2درصد مشکل خود همبستگی وجود ندارد.
جدول .2

آماره
1
2

LM

وقفه
1
2
وقفه
1
2
وقفه
1
2
وقفه
1
2

نتایج آزمون خود همبستگی زیربخش صنعت
آماره LM
2/14921
23/12249
نتایج آزمون خود همبستگی زیربخش معدن
آماره LM
9/92229
2/39931
نتایج آزمون خود همبستگی زیربخش ساختمان
آماره LM
7/25572
2/32792
نتایج آزمون خود همبستگی زیر خش آب ،برق و گاز
آماره LM
7/92259
2/25915
نتایج آزمون خود همبستگی کل بخش صنعت
آماره LM
7/35291
2/15513

احتمال
1/21152
1/21221
احتمال
1/12524
1/21122
احتمال
1/12524
1/21422
احتمال
1/12329
1/29243
احتمال
1/12752
1/22232

منبع :یافت های تحقیق
 .3-0-2-0آزمون ناهمسانی واریانس وایت زیربخش صنعت ،معدن ،ساختمان،آب ،برق ،گاز و كل
بخش صنعت

برای تشخیا ناهمسانی واریانس ،آزموب وایت مورد استفاده قرار مهیگیهرد .نتهایج
موجود در جدوت  8بیانگر این م و

میباشد ک در تمامی زیهربخشههای مهورد

آزموب ،در سه ح  2درصهد فرضهی صهفر(وجود همسهانی واریهانسهها پذیرفته
میشود.
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جدول .9

آماره کاي دو
192/132
آماره کاي دو
192/153
آماره کاي دو
173/322
آماره کاي دو
214/122
آماره کاي دو
211/132

نتایج آزمون وایت زیربخش صنعت
درجه آزادي
191
نتایج آزمون وایت زیربخش صنعت
درجه آزادي
191
نتایج آزمون وایت زیربخش ساختمان
درجه آزادي
191
نتایج آزمون وایت زیربخش آب ،برق و گاز
درجه آزادي
191
نتایج آزمون وایت کل بخش صنعت
درجه آزادي
191

احتمال
1/142
احتمال
1/122
احتمال
1/142
احتمال
1/145
احتمال
1/112

منبع :یافت های تحقیق
 .0-0-2-0معادلات زیربخش صنعت ،معدن ،ساختمان،آب ،برق ،گاز و كل بخش صنعت

معادلا این بخش شامل معادلا نقدینگی ،ارزش افزوده ،سرمای گذاری در بخهش
صنعت معدب ،ساختماب،آب ،برق ،گاز و کل بخش صنعت است که در جهدوت 1
آمده است.
جدول .4

زیربخش صنعت
نقدینگی تابعی از تورم ،ارزش افزوده بخش صنعت و نقدینگی دوره قبل.
ارزش افزوده تابعی از متغیرهاي سرمایهگذاري بخش صنعت ،نقدینگی و
متغیر وقفهدار ارزش افزوده بخش صنعت.
سرمایهگذاري تابعی از نقدینگی ،متغیر وقفهدار سرمایهگذاري در بخش
صنعت و وقفهدار ارزش افزوده بخش صنعت.
زیربخش معدن
نقدینگی تابعی از تورم ،ارزش افزوده بخش معدن و نقدینگی دوره قبل.
ارزش افزوده ،تابعی از متغیرهاي سرمایهگذاري در بخش معدن ،نقدینگی و
متغیر وقفه دار ارزش افزوده بخش معدن.
سرمایهگذاري تابعی از نقدینگی ومتغیرهاي وقفه دار سرمایهگذاري و ارزش
افزوده بخش معدن

))Mo=f(inf, ys, mo(-1
))Ys=f(iv, mo, ys(-1
Iv=f(iv(-1), ys, mo

))Mo=f(inf, yma, mo(-1
))Y=f(iv, mo, yma(-1
)Iv=f(iv(-1), yma, mo
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زیربخش ساختمان
نقدینگی تابعی از تورم ،ارزش افزوده بخش ساختمان و متغیر وقفهدار
نقدینگی.
ارزش افزوده ،تابعی از متغیرهاي سرمایهگذاري دربخش ساختمان ،نقدینگی
و متغیر وقفهدار ارزش افزوده بخش ساختمان.
سرمایهگذاري در بخش ساختمان تابعی از ارزش افزوده بخش ساختمان،
نقدینگی و متغیر وقفهدار سرمایهگذاري.
بخش آب ،برق و گاز
نقدینگی بخش آب ،برق و گاز تابعی از تورم ،ارزش افزوده بخش و
نقدینگی دوره قبل.
ارزش افزوده تابعی از سرمایهگذاري ،نقدینگی و متغیر وقفهدار ارزش افزوده
بخش آب ،برق و گاز.
سرمایهگذاري در بخش آب و برق و گاز تابعی از متغیرهاي ارزش افزوده
بخش آب ،برق و گاز ،نقدینگی و متغیر وقفهدار سرمایهگذاري.
کل بخش صنعت
نقدینگی تابعی از تورم ،ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و متغیر وقفهدار
نقدینگی.
ارزش افزوده تابعی از سرمایهگذاري ،نقدینگی و متغیرهاي وقفهدار ارزش
افزوده بخش صنعت و معدن و تورم.
سرمایهگذاري در بخش صنعت و معدن تابعی از متغیرهاي تورم ،ارزش
افزوده صنعت و معدن ،نقدینگی و متغیروقفهدار سرمایهگذاري.

))Mo=f(inf, ysa, mo(-1
))Ysa=f(iv, mo, ysa(-1
)Iv=f(iv(-1), ysa, mo

))Mo=f(inf, yb, mo(-1
))Yb=f(iv, mo, yb(-1
)Iv=f(iv(-1), yb, mo

))Mo=f(inf, ysm, mo(-1
(Ysm=f(iv, inf , mo, ysm))1
)Iv=f(iv(-1), ysm, inf, mo

منبع :یافت های تحقیق
 .5-0-2-0برآورد معادلات زیربخش صنعت ،معدن ،ساختمان،آب ،برق ،گاز و كل بخش صنعت
جدول .5

برآورد معادلات زیربخش صنعت
نتایج مدل نقدینگی زیربخش
صنعت
نتایج مدل ارزش افزوده
زیربخش صنعت
نتایج مدل سرمایهگذاري
زیربخش صنعت

)dLmo=2015+1053linf-1015ly+1021dlmo(-1)-1011d-1013AR(1
)LY=1055+10352liv+10221dlmo+ 1025ly(-1)- 1012d- 1013AR(2
)Liv=1021+10122Iiv(-1) +10212Ly+1022dLmo-10129AR(2

برآورد معادلات زیربخش معدن
نتایج مدل نقدینگی زیربخش
معدن
نتایج مدل ارزش افزوده
زیربخش معدن
نتایج مدل سرمایهگذاري
زیربخش معدن

)dLmo=10219+1022dlinf-1042ly+10117dlmo(-1)-1014d-1.15AR(1
)LY=1014+10229Liv+1033dLmo +10227ly(-1)-10112d-10112AR(2
)Liv=1019+10112Iiv(-1) +105191Ly+10115dLmo-1015AR(2

برآورد معادلات زیربخش ساختمان
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نتایج مدل نقدینگی زیربخش
ساختمان
نتایج مدل ارزش افزوده
زیربخش ساختمان
نتایج مدل سرمایهگذاري
زیربخش ساختمان

)dLmo=1015+10221dlinf-10359ly+10212 dlmo(-1)-1017d-1014AR(1
)LY=2099+10212Liv+10475dLmo+1013ly(-1)-10125d-10114AR(2
)Liv=1013+1022Iiv(-1) +1072Ly+10175dLmo-10119AR(2

برآورد معادلات زیربخش آب ،برق و گاز
نتایج مدل نقدینگی زیربخش
آب ،برق و گاز
نتایج مدل ارزش افزوده
زیربخش آب ،برق و گاز
نتایج مدل سرمایهگذاري
زیربخش آب ،برق و گاز

)dLmo=1012+1012dlinf-1012ly+10319dlmo(-1)-1022d-10122AR(1
)LY=2013+1042Liv+1043dLmo +1053ly(-1)-1011d-10112AR(2
)Liv=2014+10133Iiv(-1) +101122Ly+1032dLmo-1011AR(2

برآورد معادلات کل بخش صنعت
نتایج مدل نقدینگی کل بخش
صنعت
نتایج مدل ارزش افزوده کل
بخش صنعت
نتایج مدل سرمایهگذاري کل
بخش صنعت

)dLmo=1029+1022dlinf-1014ly+1014dlmo(-1)-1057d-1037AR(1
)LY=2019+1023Liv+10415dLmo+1012ly(-1)-1011d-1011AR(2
)Liv=3012+1057Iiv(-1) -1015dLinf+10132Ly+1041dLmo-10125AR(2

منبع :یافت های تحقیق

با نتایج فوق میتواب ب نقش بارز سرمای گذاری در توسع صنعت اشاره کرد .طوری
ک با تغییر یک واادی در موجودی سهرمای  ،ارزش افهزوده ایهن بخهش به انهدازه
 10828وااد تغییر همسو خواهد داشت و نقدینگی با یهک دوره وقفه تأثیرگهذاری
مثبتی بر روی صنعت دارد .در مجموع میتواب گفت با توج ب اینک نقدینگی سب
افزایش قیمتها میشود ،با انجام واردا از افزایش قیمت محصولا
عمل آورده

جووگیری به

میشود.

سرمای گذاری در بخش معدب ب دلیل هزین بالا ،بازگشهت طولهانی سهرمای و
ریسک بالا ب ویژه در مراو اکتشاف ،از سرمای گهذاریهای پهر ریسهک محسهوب
میشود؛ ب همین دلیل اکتشاف توسط شرکتهای کوچهک و بههرهبهرداری توسهط
شرکتهای بزرگ انجام میشود .هرچند سرمای گذاری در بخش معهدب همیشه بها
موفقیت انجام نمیشود ،امها ایهن موضهوع از لهزوم سهرمای گهذاری در ایهن بخهش
نمیکاهد و در صور یافتن ذخایر مکفی ،بهرهبرداری آب به شهرکتههای بهزرگ
واگذار میشود .زیرا در بخش بهرهبرداری هزین سرمای گهذاری بالها و مهد زمهاب
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بازگشت سرمای زیاد است .بنابراین معهدب نیهز هماننهد صهنعت ،وابسهتگی قابهل
توجهی ب سرمای گذاری دارد ک عمده آب توسط دولت صور میپذیرد .ولهی به
دلیل امکاب واردا

کمتر ،سیاستهای پهولی از کهارایی بیشهتری برخهوردار اسهت

طوری ک کشش معدب ب متغیر نقدینگی برابر  1088اسهت؛ بنهابراین بهرای توسهع
معدب دولت میتواند همزماب با سرمای گذاری در امهور زیرسهاختی و زیربنهایی به
سیاستهای پولی انبساطی نیز مبادر نماید .از طرفی ،هزین اولی و زیربنایی بخش
معدب بالا بوده و بخش خصوصی کمتر رغبتی برای ورود ب این قسمت از خود نشاب
میدهد ک لازم این امر ورود دولت و فراهم کردب زمینه بهرای بخهش خصوصهی
است.

ساختماب همواره ویژگی منحصربفردی ک دارد این اسهت که امکهاب واردا
برای آب وجود ندارد و عواوه بر آب ،نسبت ب سایر کشورها ریسک کمتری دارد که
جموگی منجر ب رغبت بخش خصوصی و غی خصوصی جهت سهرمای گهذاری در
زمین مسکن میشود ،با این توصیفا ارزش افزوده مسکن ب طور چشهمگیری به
سرمای گذاری وابست است زیرا نرخ استهواک آب رقم بالایی است .همچنین سیاست
پولی از کارایی قابل توجهی در زمین مسکن برخوردار است ،ب طهوریکه کشهش
ارزش افشزوده مسکن نسبت ب عامل نقدینگی  101۳2برآورد شده است .ب عوهاوه،
در اقتصاد ایراب مسکن همواره محل مناسبی برای جذب و مهار نقدینگی محسهوب
میشده است .آمارها بیانگر این موضوع است ک از کل سرمای گذاریههای کشهور،
 81درصد در بخش مسکن صور میپذیرد زیرا نقهدینگیههای ناشهی از مخهار
دولت در این بخش جذب میشوند.
بخش آب ،برق و گاز ،جزو مخار عمرانی توقی میشهوند بنهابراین مهیتهواب
گفت ک توسع این بخش از خدما عمومی منجر ب تزریهق نقهدینگی به جامعه
میشود .زیرا منابع تأمین مالی این خدماتب صور مستقیم از ناای درآمدهای نفتی
تأمین میشوند ک در نهایت مسیری برای ورود نقدینگی و نقدینگی نفتی ب اقتصهاد
کشور محسوب میشود.
ارزش افزوده بخش آب ،برق و گاز هماب خدماتی است ک مردم از آب بهرهمند
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هستند .ک ب طور مستقیم ب سرمای گذاری دولت وابست اسهت .در ایهن راسهتا به
رااتی میتواب گفت ک سرمای گذاری یکهی از قسهمتههای اصهوی ایهن زیهربخش
است .کشش ارزش افزوده این زیربخش نسبت ب عامل سرمای گذاری 1018اسهت.
همچنین کشش ارزش افزوده این زیربخش بهرای عامهل نقهدینگی  1018اسهت که
دراالت کوی میتواب گفت ک سیاستهای پولی از کارایی کمتری برخوردار هستند.
ب صور

کوی ،آمار مدت تخمین زده شده کل بخش صنعت و معهدب ،نشهاب

دهنده این است ک  ،کشش ارزش افزوده بخش صنعت و معدب نسبت ب یک وااد
تغییر در میزاب موجودی سرمای این بخهش برابهر 1058اسهت و همچنهین تغییهرا
کشش در عامل نقدینگی ،سب

تغییرا در میهزاب ارزش افهزوده بخهش صهنعت و

معدب ب اندازه  10112وااد میشود .ب عبارتی دیگر میتواب گفت ک سیاسهتهای
پولی از طریق مکانیسم افزایش قیمت کالاها ،موجبا افزایش درآمد بخش صهنعت
را فراهم نموده و ب دنبات آب میزاب تولید بخش صنعت افزایش میدهد.
 .3-3استخراج وضع مطلوب (كاربرد مدل )swot

باتوج ب دامن گسترده و تبعا متعدد سیاست پولی ،در این بخش تواش میگردد با
استفاده از م العا کتابخان ای و رویکرد اسنادی پس از بررسهی سیاسهت پهولی در
ایراب از دیدگاه آسی شناسان  ،تصویری از وضع موجود سیاسهت پهولی در اقتصهاد
ایراب در قال

مبانی نظری تحویویswot

استخرا گردد .بررسی کوی سیاسهت پهولی

در مدت SWOTبرای غنیبخشی بیشتر ب مقال ااضر و همچنین دریافت یهک دیهد
کوی از بخش پولی اقتصاد ایراب انجام شده اسهت .نقهاط قهو  ،ضهعف ،فرصهت و
تهدیدهای موجود در سیاستهای پولی در اقتصاد ایراب با استناد ب م العا گذشت
و نتایج مقال ااضهر و وضهع م وهوب ) (To Beسیاسهتهای پهولی در دو بخهش
کوتاهمد و بوندمد تبیین شده است و در آخر مهدت  swotسیاسهت پهولی بهرای
اقتصاد ایراب در جدوت شماره  49استخرا شده است.
 .0-3-3آسیبشناسی سیاست پولی

یکی از چالشهای اساسی ک ساختار سیاستگذاری پولی در ایهراب را تحهت تهأثیر
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قرار داده است ،تسوط بخش دولتی بر بخش پولی است .از جنب اقوقی این تسهوط،
از س مسیر اعمات

میشود:

الف سیاستهای دولت و نقش آب در شورای پوت و اعتبار در تعیین نرخههای
سود بانکی و تسهیوا  ،در نظهر گهرفتن تسههیوا تکویفهی بهرای بانکهها و سهایر
سیاستهای مشاب

.

ب ترازنام بانک مرکزی و ب طور مشهخا بهدهی بخهش دولتهی به بانهک
مذکور ک یکی از منابع رشد پای پولی در هم

کشورهاست.

ترازنام بانک مرکزی و بدهی بانکها ب بانک مرکهزی اسهت که معمولها
دولت از این طریق

میتواند برسیاستهای پولی اثرگذار باشد.

از جنب اقتصادی نیهز دولهت و سیاسهتهای آب بهر بانهک مرکهزی و کهارکرد
سیاستهای پولی اثراتی معنهادار دارد .مسهیر اصهوی ایهن تسهوط از ناایه نفهت و
درآمدهای نفتی است .در سهاتهایی که درآمهدهای نفتهی در وضهعیت رونهق قهرار
میگیرد ،معمولا نرخهای ارز بدوب دخالت بانک مرکزی کاهش مییابند ،دلیل آب نیز
هزین کردب این درآمدها در قال

بودج های سالیان توسط دولهت اسهت .افهزایش

هزین های دولتی از محل درآمدهای ارزی ب معنای افزایش پای پولی و تأثیرگهذاری
سیاست مالی دولت اسهت .بنهابراین در مجمهوع دولهت مهیتوانهد اتهی به طهور
غیرمستقیم بر سیاست پولی در ایراب و اجم پوت تأثیرگذار باشد و این آسیبی اسهت
ک برای کنترت تورم توسط بانک مرکزی اتی اگراستقوات اقوقی بالا نیز داشت باشد،
باقی خواهد ماند.
 .2-3-3وضع مطلوب) (To Beسیاستهای پولی

با توج ب م ال

فوق و نیز م العا

کتابخانه ای مهیتهواب وضهع م وهوب بهرای

کارآمدسازی سیاست پولی در اقتصاد ایراب را ب تفکیک کوتاهمد و بوندمهد به
شرا زیر شمرد:

الف -کوتاهمد
 ب اداقل رسانی تثبیتی در متغیرهای کویهدی (یدالوه زاده وبهرادراب شهرکا،
 4881و تیوور5111 ،
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 هماهنگی نسبی سیاستهای پولی بها سیاسهتهای ارزی ،مهالی در جههت
افزایش اثرگذاری سیاست پولی (ختایی و سیفیپور4812 ،
 تنوع بخشی ب ابزارهای سیاست پولی
 تأکید بیشتر بر سیاست پولی مبتنی بر قاعده ن مصوحت )تیوور5111 ،
 بهرهگیری از ابزارهای اسوامی درمدیریت بازار پوت )همتی ،4818 ،اسهینی
دولتآبادی ،ندری4884 ،
ب – بوندمد
 افزایش استقوات بانک مرکزی ب ویژه در انتخاب ابزارههای سیاسهتگهذاری
(مظاهری ،4884 ،آتاسحاق 4884 ،و میرم هری4884 ،
 افزایش شفافیت بانک مرکزی در اجرا و عمویاتی نمودب سیاسهتهای پهولی
(مظاهری ،4884 ،آتاسحاق 4884،و میرم هری4884 ،
 .3-3-3ماتریس تحلیلی SWOT

در ادام جهت تبین چشمانداز و تهی و تدوین برنام عمویهاتی بها اسهتفاده از نقهاط
قو  ،ضعف ،فرصتها و تهدیهدهای اسهتخرا شهده ،به اجهرای تکنیهک

SWOT

پرداخت و استراتژیهای پیشنهادی استخرا میگردند .همانگون که پهیش از ایهن
مشاهده گردید در بخشهای پیشین ب آسی شناسی وضع موجود و بررسهی وضهع
م ووب پرداخت شد .در این بخش با توج ب یافت های بخش قبوی و بها اسهتفاده از
تحویل  SWOTب استخرا استراتژیهای عمویاتی برای گهذار از وضهع موجهود به
وضع م ووب پرداخت میشود
جدول  .6استخراج نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها برای مدیریت سیاست پولی واعتباری در اقتصاد
ایران

ضعفها ):(w
 ابهام در پیگیري اهداف اصلی بانکمرکزي
 نبود قاعده سیاست پولی مشخص دربانک مرکزي
 انحراف سیستماتیک در عملکردسیاست پولی در طول برنامه هاي توسعه
 -عدم توجه کافی سیاستگذار پولی به

قوت ):(S
گسترش بازار سرمایه دراقتصاد ایران
گسترش بازار بیمه در اقتصادایران
 رفع تحریم آینده نظام بانکیکشور و کاهش ریسک
سرمایهگذاري و امکان استفاده
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دوران رکود و رونق
 واکنشهاي مقطعی و آستانهاي نسبتبه تورم
 عدم توجه به هدفگذاري تورم در طولبرنامههاي توسعه

:Wo
نظارت با تأکید بر بانکداري الکترونیکایجاد سازوکار مناسب براي انتشار اوراقمشارکت به عنوان ابزار سیاست پولی
تنوع بخشی و ارتقاي کاراییسیاستهاي بانک مرکزي

:WT
هماهنگی سیاستهاي ارزي در راستايهدفگذاري تورم
اعمال سیاست پولی مناسب با دورانرکود و رونق
استفاده از ابزارهاي مالی اسلامی برايتنوع بخشی ابزارهاي سیاست پولی
هماهنگی سیاستهاي ارزي ،پولی ومالی
کاهش انتظارات تورمی مردم وسیاستگذار پولی
ایجاد ثبات در رشد پایه پولیکاهش سهم پایه پولی در افزایشنقدینگی
اتخاذ سیاست کنترل تورم و ثبات مالیبه عنوان اولویت اصلی بانک مرکزي
-مقرراتزدایی و آزادسازي مالی

از تکنولوژي به روز در نظام
بانکی و امکان حضور در فضاي
رقابتی و بین المللی

:SO
پرهیز از استفاده از منابعصندوق توسعه ملی در راستاي
تأمین مالی دولت

ST:

افزایش استقلال نسبی بانک
مرکزي
کاهش سیاستهاي تکلیفی واجباري
استفاده از ظرفیت صکوك بهخصوص در بخش کشاورزي و
صنعتی کشور
توسعه نهادهاي مالی مدرناسلامی

فرصت:
تأسیس صندوق توسعه ملیگسترش بانکداري الکترونیکخصوصیسازي بانکهاي دولتیفرصتهاي برجام در ارتباطاتبانکی وسرمایهگذاري خارجی
تلاش براي گسترش ابزارهاي تأمینمالی
رفع نقص در حوزه قانونگذاري وبوروکراسی اداري
):(Tچالشها
وجود یک تورم ساختاري پذیرش
تورم ملایم ،مزمن و ماندگار توسط
سیاستگذار و مردم
افزایش مستمر نقدینگیوجود سلطه مالی دولتافزایش خالص بدهی دولت به بانکمرکزي
جریان فزاینده داراییهاي خارجیبانک مرکزي
تأثیر قابل توجه نوسانهايدرآمدهاي نفتی بر عملکرد پولی
نقش اساسی دولت در افزایش بدهیبانکها به بانک مرکزي

منبع :یافت های تحقیق بر اساس م العا گذشت و تحقیق ااضر

نتیجهگیری و پیشنهادات
نتایج

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایراب نشاب میدههد که در
ساتهای اخیر صنایع و معادب و زیربخشهای آب در مجموع اهدود  59درصهد از
تولید ناخالا موی اقتصاد ایراب را ب خود اختصاص دادهاند که سههم صهنعت از
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این بخش ادود  91درصد میباشهد که ضهرور

تحقیهق و پژوهشهها در ایهن

بخش را نمایاب میکند.
در این تحقیهق اثهر سیاسهتهای پهولی بهر ارزش افهزوده بخهش صهنعت بها
زیربخشهای آب (ص نعت ،معدب ،ساختماب ،آب و برق و گهاز  ،در اقتصهاد ایهراب
طهی دوره زمهانی  48۳1-4881و بها اسهتفاده از روش گشهتاورهای تعمهیم یافته
) (GMMمورد بررسی قرار گرفت .نتایج ااکی از آب است ک  ،سهرمای گهذاری در
زیربخش صنعت ب گون ای است ک با تغییر یهک وااهدی در موجهودی سهرمای ،
ارزش افزوده این بخش ب اندازه  10828وااد تغییر همسو خواهد داشت و نقدینگی
با یک دوره وقف تأثیرگذاری مثبت بر روی صنعت دارد .جمهوری اسوامی ایراب به
تنهایی ادود  ۳درصد ذخایر معدنی جهاب را در اختیهار دارد و بها برخهورداری از
 91نوع ماده معدنی و شناسایی ادود  91میویارد تُن ذخیره معدنی از نظر تنهوع در
بین کشورهای جهاب در جایگاه دهم است ،اما فرآوردههای معدنی تنها  109درصهد
از تولید ناخالا داخوی را تشکیل میدهد .همانند صنعت ،معدب نیز وابستگی قابل
توجهی ب سرمای گذاری دارد ک عمده آب توسط دولت صور میپذیرد .ولهی به
دلیل امکاب واردا کمتر ،سیاستهای پولی از کارایی بیشهتری برخهوردار اسهت به
طوری ک کشش معدب ب متغیر نقدینگی برابر  1088اسهت؛ بنهابراین بهرای توسهع
معدب دولت میتواند از ظرفیتهای بازار سرمای و سرمای گذاری بخش خصوصی
با توج ب بهازدهی بالهای ایهن بخهش اهتمهام ورزد .سهاختماب همهواره ویژگهی
منحصربفردی ک دارد این است ک امکاب واردا برای آب وجود نهدارد و عوهاوه بهر
آب نسبت ب سایر بخشها ریسک کمتری دارد و بر اساس آمار سالان بین  4تها 402
میویوب مسکن باید تولید شود تا نیاز متقاضیاب مسکن تأمین گردد ک جموگی منجر
ب رغبت بخش خصوصی جهت سرمای گذاری در زمین مسهکن مهیشهود ،بها ایهن
توصیفا

ارزش افزوده مسکن ب طور چشمگیری ب سرمای گذاری وابسهت اسهت.

نتایج تحقیق ااضر از مؤید کارایی سیاست پولی در زمین مسکن میباشد که اگهر
نقدینگی ب صور

برنام ریزی شده و عومی و هوشهمندان و بها لحهات عرضه و

تقاضای مسکن ب این بخش هدایت گردد ،باعث تعهادت بخشهی در ایهن قسهمت
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میگردد .ارزش افزوده بخش آب ،برق و گاز هماب خدماتی اسهت که مهردم از آب
بهرهمند هستند ک ب طور مستقیم ب سرمای گذاری دولت وابست است .در این راستا
ب رااتی میتواب گفت ک سرمای گذاری یکی از قسمتهای اصهوی ایهن زیهربخش
است .کشش ارزش افزوده این زیربخش نسبت ب عامل سرمای گذاری  1018اسهت.
همچنین کشش ارزش افزوده این زیربخش برای عامل نقدینگی  10182است که در
االت کوی میتواب گفت ک سیاستهای پولی از کارایی کمتری برخوردار هستند.
براساس نتایج این تحقیق ،سیاستهای پولی میتواند در صور

مدنظر قهرار

دادب سایر شرایط در این بخش مؤثر و مفید باشد ک دستیابی به جههش رشهد در
بخش صنعت ،با تجهیز و تخصهیا بهینه منهابع سهرمای گذاری در اقتصهاد موهی
امکابپذیر است.
نتایج ااصل از م الع شههبازی و کهریمزاده ( ، 4881امهدزاده و رهنمهای
قراموکی ( 4881و ل فعویپور و همکاراب ( ، 4881ههافمن و همکهاراب (، 511۳
آیدین و ایگاب ( 5141کاماب ( 5141و باکاره و آرامو ( 5142نیز همسو با نتهایج
این پژوهش میباشد.
همچنین ،هنگام استفاده از تکنیهک سهوآ

در قومهرو مهدیریت به واسه

سهولت تفکیک محیط درونی و بیرونی سهازماب به رااتهی چههار مقوله قهو ،
ضعف ،تهدید و فرصت بیاب گردید .نشاب داده شهد که قهو

و ضهعفها همهاب

ویژگیهای مثبت و منفی اهداف مورد نظر بوده و فرصتها ب امکانا

مناسبی ک

پروژه مورد نظر امکاب ب ارمغاب آوردب آب را دارد ،اطواق میشود و تهدیهدها نیهز
ب مخاطراتی اشاره میکند ک در اثر هرگون مداخو ای پهروژه مهورد نظهر ممکهن
است با آب مواج شود .بنابراین با توج ب موارد ذکر شهده در جهدوت  49که به
نقاط قو

و ضعف و فرصهت و تهدیهدهای مربهوط به ارتقهای بخهش صهنعت

پرداخت شد لذا برای تحقق این هدف با بهرهگیهری از فرصهتهها و از بهین بهردب
نقاط ضعف میتواب در سهرمای گذاری در بخشههای مربهوط به صهنعت کمهک
شایانی انجام داد.
پیشنهادات
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 در کنار اصواا ساختاری در نظام پولی و بهانکی ،اصهوااا اساسهی در ایجهاد و
توسع بازارهای مالی نیز مدنظر قرار گیرد .بدوب داشتن بازارهای مالی کارا و عمیهق
بانک مرکزی اتی اگر مستقل باشد نمیتواند اثربخشی لازم را داشت

باشد.

 در طوت ساتهای اخیر سیستم بانکی به عوهت جهذب پهوتههای سهمی و
انباشت بیش از اد معوقا

ب سمت ورشکستگی پیش رفت و جریاب اعتبارا

ب

صنایع کاهش یافت است ،.برای رسیدب ب این ههدف ،بازارههای مهالی گسهترده و
عمیق ب ویژه بازار سهرمای کارآمهد ضهروری اسهت و بها ابزارههای جدیهد بهازار
سرمای  ،امکاب استفاده اداکثر از ظرفیتهای مالی بهالقوه بهرای بخهش صهنعت و
معدب میسر میباشد.
 افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخوی و افزایش ارزش افهزوده بخهش
صنعت با دستیابی ب رشد م ووب سرمای گذاری صنعتی ،انتخاب فرایندهای صنعتی
دانشمحور ،ارتقا منزلت کهار ،توهاش و کهارآفرینی ،افهزایش و تهواب رقابتپهذیری
صنعت موی براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غی دولتهی ،رعایهت انهدازه
بنگاهها ،لغو امتیازا و انحصارا خاص و

غیرضرور.

 با عنایت ب جایگاه ایراب از نظر تنوع و ذخایر معهدنی در دنیها ،نسهبت به
اایای وزارتی مستقل ب نام معادب و فوزا

و برنامه ریزی دقیهق و سهرمای گذاری

شایست در این خصوص ،ضروری ب نظر میرسد تا بتواب سای سیاستهای نفتهی
را از فرصتهای موجود در بخش معادب دور کرد.
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