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چكیده
صنعت از بخشهای مهم و حیاتی اقتصاد کشورها محسوب میشود که توجه به آن جزء اهداف جوامع
توسعه یافته و در حال توسعه است .در ایران نیز بر اساس آمارها بخش صنایع و معادن در مجموع حدود 52
درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است .با وجود این سهم ،صنعت در اقتصاد کشور طی دوران
اجرای برنامههای توسعه و سیاستهای تعدیل و تثبیت ،از سیاستهای کالن اقتصادی و به خصوص سیاستهای
پولی و مالی تاثیر فراوان پذیرفته است .با این رویکرد ،مطالعه حاضر اثر شوک سیاست پولی و مالی بر ارزش
افزوده بخش صنعت را طی دوره  0931-39بررسی نموده است .جهت دسترسی به این هدف ابتدا نوسانات
سیاست پولی و مالی در قالب فیلتر هودریک  -پرسکات ،الگوسازی و سپس به کمک مدل  ،ARDLاثرات آنها
بر ارزش افزوده بخش صنعت در کنار متغیرهایی چون موجودی سرمایه خالص بخش صنایع و معادن ،نیروی کار
شاغل در این بخش و هزینههای آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از مطالعه حاضر بیانگر
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 می-
گذارد .همچنین نتایج نشان میدهد که موجودی سرمایه و نیرویکار شاغل در بخش صنعت و معدن بر ارزش
افزوده این بخش اثری مثبت دارند .بر این اساس میتوان گفت  01درصد افزایش در موجودی سرمایه و نیروی
کار ،طی دوره بلندمدت ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را به ترتیب به میزان  3/9و  2/6درصد افزایش می-
دهد .در نهایت نیز نتایج بیانگر آن است که مخارج دولتی سرانه در آموزش و پرورش نیز اثری مثبت بر ارزش
افزوده بخش صنعت دارد؛ به طوری که  01درصد افزایش در مخارج دولتی سرانه ،طی دوره بلندمدت سبب
افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به میزان  9/4درصد میگردد.
واژههاي كلیدي :شوک سیاست پولی و مالی ،ارزش افزوده بخش صنعت ،فیلتر هودریک  -پرسکات ،الگوی
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 -1مقدمه
صنعت یکی از بخشهای مهم و حیاتی اقتصاد هر کشور محسوب میشود که تأثیرات قابل توجهی بر روابط
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی درون کشوری و برون کشوری دارد ،لذا توجه به آن برای افطزایش رشطد و توسطعه،
جزء اهداف بیشتر جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته اسطت (شطهبازی و کطریمزاده.)0939 ،
بررسی آمارها ی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نیز نشان میدهد که در سالهای اخیر صنایع و معطادن
در مجموع حدود  52درصد از تولید ناخالص ملی اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اسطت .بخطش صطنایع و
معادن شامل زیربخشهای صنعت و معدن ،ساختمان و آب و برق و گاز میباشطد .در ایطن تقسطیمبنطدی بخطش
ساختمان  3/8درصد و بخش صنعت و معدن نیز  09/6درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارنطد .اگطر از
نظر بخشی به صنعت و معدن توجه شود ،در این صورت با نگاهی به سهم این بخطش از تولیطد ناخطالص داخلطی،
میتوان گفت که بخش صنعت در همین حد در اقتصاد ایران نقش دارد .با این وجود باید توجه کرد کطه اهمیطت
بخش صنعت و معدن بیش از رقم سهم آن در اقتصاد ملی است (ایزدی و ایطزدی .)0983 ،فراوانطی نیطروی کطار
تحصیل کرده و جویای کار ،وجود زیرساختهای الزم برای توسعه ،برخورداری کشور از ذخطایر عظطیم انطر ی و
هزینه پایین دسترسی به آن ،بهرهمندی از منابع اولیه صنعتی و معدنی فراوان دارای ظرفیتهای خطالی تولیطد و
مزیتهای رقابتی در تولید محصوالت متعدد جهت بهرهبرداری در توسعه صادرات غیرنفتی کشور از نقطا قطوت
بخش صنعت در کشور به شمار میروند (شهبازی و کریمزاده .)0939 ،از سطوی دیگطر بخطش صطنعت ،در پرتطو
ارتباطات پسین و پیشین قوی با بخشهای دیگر نقش مهمی را در تولید و بهرهوری سایر بخشهطای اقتصطادی
دارد .بخش صنعت و معدن از یک طرف ،از محصوالت تولیدی سایر بخشها همچون نهاده واسطه استفاده مطی-
کند و رشد تولید این بخش به رشد تولید آن بخشها کمک خواهد کرد .و از طرف دیگر ،کاالهطای واسططهای و
سرمایهای مورد نیاز سایر بخشها را تولید میکند که از این طریق نیز ممکن است به رشد تولید و بهرهوری آن-
ها کمک برساند .بنابراین ،ارتقای بهرهوری در بخش صنعت و معدن هم به رشد تولید خود این بخطش منتهطی و
هم به رشد تولید و بهرهوری در سایر بخشها کمک خواهد کرد (امینی و همکاران.)0986 ،
بخش صنعت در اقتصاد کشور ،طی دوران اجرای برنامط هطای توسطعه و سیاسطتهطای تعطدیل و تثبیطت ،از
سیاستهای کالن اقتصادی و به خصوص سیاستهای پولی و مالی تاثیر فراوان پذیرفته است .سیاستهای پولی
و مالی پیش بینی شده از مهمترین سیاست های کالن اقتصادی کشورها میباشند که در رشد و توسعه اقتصادی
نقش به سزایی ایفا میکنند .اما آن چه که در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است بحث ثبطات و پایطداری
در سیاستهای اقتصادی و پرهیز از شتابزدگی در اجرای سیاستهاست .اهمیت ثبات در سیاسطتهطای دولطت
برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران دو چنطدان اسطت چطرا کطه ایطن کشطورها دارای بازارهطای مطالی
نامنظمی بوده و تغییر در سیاستهای دولت می تواند متغیرهای کالن اقتصادی را با مشطکالت متعطددی مواجطه
سازند .برخالف سیاستهای پولی و مالی پیش بینی شده ،سیاستهای پولی و مالی پیش بینی نشده از جمله بی
ثباتی در رشد حجم نقدینگی سبب سردرگمی فعاالن اقتصادی شده و اثری متفاوت بر اقتصاد دارنطد .بطه عنطوان
مثال تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است ،دیگر یک سرچشمهی ناپایداری و نااطمینانی وجود ندارد و میتوان
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ریسکهای اقتصادی را با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسکها بر اساس
ارزشهای واقعی برآورد شدهاند یا بر اساس ارزش اسمی ،بازگو نمود .اما زمانی که شوک سیاستی مشاهده گردد
و تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی باشد ،شرای متفاوت خواهد بود (زمردیان و همکاران.)0934 ،
نوسانات نامرتب و بی ثباتیها در رشد حجم نقدینگی و همچنین مخارج مالی دولت دارای اثر روانی منفی بر
شکلگیری انتظارات و میل به سرمایهگذاری در بخش صنعت دارد؛ مخصوصاً اگر این نوسطانات ناشطی از کسطری
بودج دولت باشد که در ایران نیز عموماً چنین شرایطی برقرار میباشد (ابطزری و همکطاران .)0986 ،تطورم آثطار
منفی بسیار زیادی بر عملکرد بنگاه ها از جمله حاشیه سود و کیفیت صنایع دارد به گونه ای کطه سططو بطاالتر
تورم با حاشیه سود پایینتر همراه گردد (فلیحی پیربستی و طاهری هنجنی.)0931 ،
با توجه به مطالب عنوان شده ،اگر چه تاکنون مطالعات فراوانی در زمینه آثطار سیاسطتهطای پطولی و مطالی
پیش بینی شده بر بخش صنعت در کشور صورت گرفته است ،اما در زمینه اثرات شطوکهطای سیاسطتی ناشطی از
سیاست های پولی و مالی پیش بینی نشده تاکنون مطالعه جامعی صورت نگرفته اسطت .لطذا بطا توجطه بطه ابطال
سیاستهای اصل  44و نظر به این که بخش صنعت نقش مهمی در اجرای صحیح خصوصی سازی درکشور دارد،
مطالعه حاضر درصدد است تا با با توجه به نقش دولت در ایجاد ثبات اقتصادی ،اثرپذیری بخش صنعت ایطران را
از شوکهای مثبت و منفی سیاست های پولی و مالی و یا به عبارت دیگر بی ثباتی و شوک سیاستهای پطولی و
مالی برای دوره زمانی  0931-39الگوسازی و بررسی نماید.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه تحقیق
سیاستهای پولی و مالی از مهمترین سیاستهای کطالن اقتصطادی هسطتند کطه در فرآینطد رشطد و توسطعه
اقتصادی نقش به سزایی ایفا مینمایند .سیاست های مالی از طریق برنامه های عمرانطی و بودجطههطای سطالیانه و
درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت تبیین و اعمال میشوند .سیاستهای پطولی نیطز بطا هطدف اثرگطذاری بطر
اقتصاد معموالً از طریق تغییر در حجم پول در جریان اعمال میشوند .تغییطر در مخطارج دولطت و حجطم پطول از
طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخشهای مختلف اقتصادی اثر گذاشته و در نتیجه تغییر در سرمایهگذاری و
ارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت (شهبازی و کریمزاده .)0934 ،تأثیر سیاست های پولی و مطالی بطر تولیطد
بخشهای مختلف اقتصادی از طریق مدل عرضه و تقاضای کل ( )AS-ADقابل توضیح است .زمانی که اقتصاد در
تعادل اولیه قرار دارد ،با اجرای یک سیاست مالی انبساطی منحنیهای  ISو  ADبه سمت راسطت منتقطل مطی-
شوند و در سطح عمومی قیمتهای اولیه مازاد تقاضا ایجاد میشود و یک فشار صعودی بر روی قیمتها وارد می
شود؛ لذا قیمتها افزایش مییابند .با افزایش قیمتها منحنی تقاضای نیروی کار به سمت راست و منحنی عرضه
نیروی کار به سمت چپ منتقل میشود و با فرض توهم پولی ناقص میزان انتقال منحنی تقاضای نیطروی کطار از
انتقال منحنی عرضه نیروی کار بیشتر بوده و در مجموع اشتغال تعادلی افزایش مطییابطد و بطا افطزایش اشطتغال
تعادلی تولید نیز افزایش مییابد .از طرف دیگر ،با افزایش قیمت ها عرضه واقعی پول کاهش یافته و منحنطی LM
نیز به سمت چپ منتقل میشود و از مقدار تقاضای کل کاسته میشود .افزایش قیمت ها تا جایی ادامه مطییابطد
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که مازاد تقاضای ایجاد شده از دو ناحیه افزایش تولید و کاهش مقدار تقاضا از بین برود و اقتصاد مجدداً به تعادل
برسند .بنابراین ،دولت میتواند از طریق اجرای یک سیاست مالی انبسطاطی (از طریطق ابزارهطایی نظیطر افطزایش
مخارج دولت ،افزایش پرداختهای انتقالی ،کاهش نرخ مالیات و کاهش مالیات مستقل) مقدار تولیطد تعطادلی را
تحت تأثیر قرار دهد .سیاست های پولی نیز از طریق جابجایی منحنی  LMو تغییرات نرخ بهره بر مقدار تقاضطای
کل تأثیر میگذارد و واضح است که تغییر جایگاه این منحنی نیز میتواند به تغییر تولید حقیقطی منجطر شطود و
انتظار بر این است که با اجرای یک سیاست پولی انبساطی مقدار تولید تعادلی افزایش یابد .از دید کالسطیکهطا،
سیاست های پولی و مالی تأثیری بر مقدار تولید حقیقی ندارند ولی در حالتهای عمومی و حدی کینزی اجطرای
سیاستهای پولی و مالی بر مقدار تولید حقیقی اثرگذار است (رحمانی0983،؛ شاکری.)0983،
نکته حائز اهمیت آن است که با اجرای سیاستهای پولی و مالی سطو قیمتها در اقتصطاد افطزایش و لطذا
تورم ایجاد میگردد .سرمایهگذاران تورم را به عنوان یکی از مهمترین متغیرهطای کطالن اقتصطادی اثطر گطذار در
تصمیمگیری برای یک سرمایهگذاری در نظر میگیرند .تا زمانی کطه تطورم قابطل پطیش بینطی اسطت دیگطر یطک
سرچشمهی ناپایداری و ناطمینانی وجود ندارد و میتوان ریسک موجود در اقتصاد را بطا ریسطک سیسطتماتیک و
غیر سیستماتیک و بدون توجه به این که این ریسکها بر اساس ارزشهای واقعی برآورد شدهانطد یطا بطر اسطاس
ارزش اسمی ،بازگو کرد .اما ،زمانی که تورم غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینی باشد ،شرای متفاوت خواهد بطود.
در شرای تورمی به طور متوس سود اسمی شرکتها پس از مدت زمانی افزایش مطییابطد .در واقطع سطودآوری
افزایش نیافته ،بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است .زمانی که سود اسمی افزایش مییابد ،قیمطت
اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت .اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم میشود .در
سالهایی که نرخ تورم باال باشد ،کیفیت سود واقعی شرکتها (سود اقتصادی) پایین میآید .عالوه بر این ،شرای
تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم میشود .افزایش هزینههای زندگی بطه گونطهای خواهطد بطود کطه فرصطت
سرمایهگذاری و پس انداز از آنها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینههای جاری میشوند .از سوی دیگطر،
کاهش سرمایهگذاری منجر به کاهش تقاضا برای سرمایهگذاری میشود(سجادی و همکاران .)0983 ،بطر اسطاس
فرضیهی فیشر ،) 0391( 0نرخ اسمی بهره مورد انتظار باید کلیه انتظارات تورمی را در خود منعکس کند تا بتوان
به نرخ واقعی بهره دست یافت .نرخ واقعی توس عواملی مانند بهرهوری سرمایه و ترجیحات زمانی مصرف کننده
تعیین میشود و مستقل از تورم مورد انتظار است .یکی از مهمترین نظریههای موجود در زمینهی تطورم ،نظریطه
پولی است .بر اساس این نظریه ،تورم من حصراً معلول افزایش نامتناسب حجم پول است .طرفداران مکتب اصطالت
پول از قبیل الیدلر و پارکین )0332( 5معتقدند که "شطر الزم و کطافی بطرای تطورم مسطتمر ،افطزایش مسطتمر
عرضه ی پول با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضای پطول ،اسطت" .بطه
طور خالصه ،میتوان نظریهی پولی تورم را در قضایای چندگانه زیر خالصه کرد:
الف) تورم در بلندمدت یک پدیده ی پولی است .بدین معنا که نرخ رشد باال و مسطتمر عرضطهی پطول باعطث
ایجاد تورم میشود و رشد پایین عرضهی پول سرانجام نرخ تورم را تقلیل میدهد.
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ب) رابطهی بین قیمتها و عرضهی پول در بلندمدت متناسب است .بدین معنا که ده درصد افزایش عرضه-
ی پول ،سطح عمومی قیمتها را ده درصد افزایش میدهد.
ج) رابطهی علت معلولی از پول به قیمت است .یعنی این که تغییرات عرضطهی پطول علطت تغییطرات قیمطت
است و نه معلول آن.
د) تراز اسمی پول "برون زا" و " کنترل پذیر" بوده و توس مسئولین پولی تعیین میشود .به بیطان دیگطر،
عرضهی پول به طور درون زا تابع فعالیتها و متغیرهطای کطالن اقتصطادی نیست(سطجادی و همکطاران،
.)0983
نظریههای پولی خود به دو دستهی نظریهی پولی شماره یک و نظریهی پولی شماره دو تقسیم میشوند .بطر
اساس مکتب پولی شماره یک ،تورم همیشه و همه جا یک پدیدهی پولی است که از طریق رشد سریعتر عرضهی
پول نسبت به تولیدات حقیقی ایجاد میشود .افزایش در عرضهی پول در کوتاهمدت باعث افزایش تولید واقعی و
اشتغال میشو د ،اما آثار آن در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی مرتفع گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت را افطزایش
میدهد .براساس مکتب پولی شماره دو ،تنها تغییرات غیر قابل پیش بینی عرضهی پول دارای آثطار حقیقطی بطر
اقتصاد است و لذا نمیتوان از آن به عنوان یک سیاست اقتصادی منظم استفاده کرد .بطر ایطن اسطاس ،تغییطرات
پیش بینی شدهی عرضهی پول تنها قیمتها را به طور متناسب تحت تاثیر قرار میدهطد (سطجادی و همکطاران،
 .)0983از دیدگاه کالسیکها و نئوکالسیکها ،نظریه مقطداری پطول بطه عنطوان نظریطه قیمطت بیطان مطیشطود.
اقتصاددانان کالسیک همچون اسمیت و سی معتقدند که پول در بلندمدت خنثطی و بطیاثطر اسطت ،زیطرا تعطادل
اشتغال کامل یک پدیده بلندمدت است .تورم از دیدگاه آنان فطرآورده افطزایش حجطم پطول در وضطعیت تعطادلی
اقتصاد در اشتغال کامل است .این درحالی است که افزایش قیمت ها بر متغیرهای واقعی مانند تولیطد ،اشطتغال و
دستمزد واقعی تأثیری ندارد .اقتصاددانان مکتب کالسیکهای جدید با در نظر گرفتن شکلگیطری انتظطارات بطه
صورت عقالیی معتقدند که بنگاهها و اشخاص برای تصمیمگیریهای اقتصادی از تمطام اطالعطات موجطود بطرای
پیش بینیهای اقتصادی استفاده میکنند .این چنین موجودی اطالعات و پیش بینطی توسط فعطاالن اقتصطادی
موجب میشود تا تنها سیاست های پولی غیرمنتظره درکوتاه مدت بر سطح تولید مؤثر شطود .در بلندمطدت ایطن
سیاست ها بر سطح تولید بیتأثیرند .در مکتب کالسیک مالیات یک اهرم مالی خنثی محسوب میشود و باید بطه
گونه ای وضع شود که انحرافی در تصمیمات اقتصادی افراد و بنگاهها ایجاد نشود .از دیدگاه آنهطا رعایطت اصطل
تعادل در بودجه دولتی امری است الزم و افزایش بدهی دولت منجر به تورم و یا ورشکستگی مالی خواهد شد .با
توجه به این که مخارج دولتی از کارآیی الزم برخوردار نیست و گسترش دامنه دخالت دولت در اقتصاد منجر بطه
تضعیف عملکرد دست نامریی و عدم تعادل در اقتصاد کالن خواهد شد ،تعیین ابعاد بودجه دولتی در حداقل خود
مناسب خواهد بود .از نظر کینز تمام فعالیتهای اقتصادی ،به ویژه سطح اشتغال به درآمد بستگی دارد .البته این
بستگی به طور دائم و به صورت امر الزم و حتمی مصداق ندارد .کینز مسائل را در یطک دوره کوتطاهمطدت مطورد
توجه قرار داده و تجزیه و تحلیل میکنطد .پیطروان مکتطب پولیطون بطه رهبطری میلتطون فریطدمن معتقدنطد کطه
سیاستهای کینزی به ویژه سیاستهای مالی کارایی چندانی ندارند؛ مهمترین عامل تعیین کننده مخارج کطل و
سال ششم /شماره بیستوچهارم /زمستان 1931

121

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

بالطبع درآمد ملی عرضه پول است و براین اساس بازار پول تعیین کننده درآمد ملی به حساب میآید؛ در حطالی
که براساس ادعای مالیون ،درآمد ملی در بازار کاال تعیین میشود (ابونوری و همکاران.)0983 ،
صاحبنظران اقتصادی در مورد سیاست های اقتصطادی و نتطایج حاصطل از آن اتفطاق نظطر ندارنطد؛ بعضطی از
اقتصاددانان ،استدالل میکنند که سیستم اقتصادی شاهد شوکهایی است که مرتب بر عرضه و تقاضای کل وارد
میشود .اگر سیاستگذاران برای تثبیت نظام اقتصادی از سیاست پولی و مطالی اسطتفاده نماینطد ،مطیتواننطد اثطر
شوکهای اقتصادی بر متغیرهای کطالن اقتصطادی نظیطر تولیطد ،تطورم و بیکطاری را حطداقل نماینطد .در مقابطل،
اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن فکر میکنند که سیستم اقتصادی اساساً پایدار است؛ این گروه از اقتصاددانان
سیاستگذاری نامناسب اقتصادی را عامل اصلی نوسانات ناهنجار اقتصادی میدانند .دولتها اغلب در جهت تحقق
اهداف اقتصادی ،از ابزارهای گوناگونی برای رسیدن به اهداف مطورد نظطر بطا توجطه بطه وضطعیتهطای موجطود و
محدودیتها در قالب سیاست های پولی و مالی و درآمدی و سایر سیاستها استفاده میکنند .اقتصاددانان مکتب
کالسیک و طرفداران انتظارات عقالیی ،نیز معتقدند سیاست های پولی ،هیچ تطاثیری بطر متغیطر هطای حقیقطی از
جمله تولید و اشتغال ندارد؛ ولی سایر مکاتب حداقل تأثیر سیاستهطا را بطر متغیرهطای حقیقطی در کوتطاهمطدت
میپذیرند (شهبازی و کریمزاده.)0934 ،
تاکنون مطالعات گوناگونی در داخل و خارج از کشور در زمینطه اثطر سیاسطت پطولی و مطالی بطر تولیطد و بطه
خصوص تولیدات صنعتی صورت پذیرفته است .در ادامه به برخی از این مطالعات و نتایج حاصل از آنهطا اشطاره
شده است.
از میان مطالعات انجام شده در داخل کشور ،نادران ( )0989اثر سیاستهای اعتباری بر ارزش افزوده بخطش
صنعت ایران را در کنار سایر سیاستهای پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار دادد .نتایج این مطالعه حاکی از
یک ارتبا مثبت ،قوی و پایدار بین اعتبارات بطانکی و ارزش افطزوده صطنعتی بطوده اسطت کطه وابسطتگی شطدید
تولیدات صنعتی به این متغیر سیاستی را نشان میدهد .از طرف دیگر ،نتایج نشان میدهد که مخطارج دولطت در
بخش صنعت هر چند در کوتاهمدت بر ارزش افزوده صنعت تأثیر مثبت دارد ولی در بلندمدت این نطوع سیاسطت
مالی دولت بر ارزش افزوده صنعت اثر منفی دارد .فلیحی پیربستی و طاهری هنجنی ( ،)0931با تلفیق رهیافت-
های سیستم دینامیکی و اقتصادسنجی تأثیر تورم را بر سوددهی کارگاه های بزرگ صنعتی ایران ططی دوره -86
 0933مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بخش اقتصادکالن سطح نقدینگی
و تقاضای کل اقتصاد بر تورم تأثیر مثبتی دارند و در بخش کارگاهها تورم موجب افزایش بیشتر درآمطدها نسطبت
به هزینههای بنگاهها میشود و در نتیجه سود بنگاههطا افطزایش مطییابطد .شطهبازی و کطریمزاده ( ،)0934تطأثیر
سیاستهای پولی و مالی را بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران بررسی نمودند .بدین منظطور در ایطن مطالعطه از
دادههای دوره  0928-83و مدل خودرگرسیون برداری با وقفههای توزیعی استفاده شده است .نتطایج حاصطل از
مطالعه فوق نشان میدهد که تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاهمدت مثبت و
از لحاظ آماری معنیدار است .سیاستهای پولی در بلندمدت ،تأثیر منفی و معنیداری بر ارزش افطزوده صطنعت
دارند .در مقابل ،تأثیر درآمدهای مالیاتی به عنوان متغیر جایگزین سیاسطتهطای مطالی بطر ارزش افطزوده بخطش
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صنعت مثبت و معنیدار است که میتواند گویای تأثیرپذیری مالیاتها از رشد فعالیتهای بخش صنعت باشد .به
عالوه ،مخارج دولت در بلندمدت بر ارزشافزوده بخش صنعت تأثیر معنیداری ندارد که بیانگطر ایطن اسطت کطه
مخارج دولت مکمل سرمایهگذاریهای بخش صنعت نبوده است.
از میان مطالعات خارجی نیز هافمن و همکاران ،)5113( 9در مطالعهای به بررسی بزرگی و میزان جهش نرخ
ارز در اثر یک شک غیرمنتظره پولی پرداختند .نتایج کار آنها نشان داد که هر چه سطح پایداری و دوام شطوک
پولی کاهش مییابد ،اقتصاد سریعتر به مسیر با ثبات خود بر میگردد .همچنین ،نتطایج نشطان داد کطه میطزان و
بزرگی جهش نرخ ارز واقعی رابطه کامأل مثبتی با میزان پایداری شوک پولی دارد ،در حطالی کطه ایطن رابططه در
مورد نرخ ارز اسمی کامأل بر عکس است .آنها در بخش دیگری از مطالعه خود با در نظرگرفتن اطالعطات نطاقص
در بازار داراییها نتیجه گرفتند که چهار متغیر میزان سکون سیاستهای اقتصادی ،4درجه واکنش تولید حقیقی
به تورم ،درجه باز بودن اقتصاد 2و درجه انتقال نرخ ارز 6مهمترین متغیرهای اقتصادی موثر بر جهش پطولی نطرخ
ارز به شمار میروند .آیدیم و ایگان ،)5101( 3نیز با استفاده از دادههای پانل مربو به بانطکهطای مختلطف ،اثطر
سیاست پولی و مالی را بر اقتصاد ترکیه بررسی نمودند .اطالعات مورد استفاده در این مطالعه به صورت فصطلی و
برای دوره زمانی  5115-5118بوده است .نتایج حاصل از مطالعه فوق نشان داد که سیاست پولی و مالی سطبب
گسترش اعتباردهی بانکها شده و بدین طریق باعث رونق در تمام بخشهای اقتصاد و از جملطه بخطش صطنعت
می گردند .ضمن آن که با توجه به نتایج مطالعه فوق ،اثربخشی سیاست پولی از سیاست مالی بیشتر بوده اسطت.
مالیک ،)5100( 8اثر سیاست پولی را بر صنعت ساخت و ساز مسکن در هند بررسی نمود .نتایج حاصل از مطالعه
فوق نشان میدهد که سیاست پولی با افزایش ضریب اعتباردهی بانکها ،بر طرف عرضه اقتصاد و نیز با افطزایش
سطح درآمدها بر طرف تقاضای اقتصاد اثر میگذارد .این امر به رشد معنیدار صنعت ساخت و ساز و نیز صطنایع
مرتب به آن در کشور هند کمک فراوان نموده است .از و اوگیجی ،)5109( 3با استفاده از مطدل تصطحیح خططا،
تاثیر سیاستهای مالی را بر تولید در بخش صنعت کشور نیجریه بررسی نموده و نشان دادند که مخارج دولت به
طور معنیداری تولید بخش صنعت را تحت تاثیر قرار میدهد .کامان ،)5104(01اثطر سیاسطت پطولی را بطر رشطد
اقتصادی کشور کنیا بررسی نمود .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثرات شوک سیاست پطولی بطر تولیطد
طی دورههای مختلف زمانی متفاوت است؛ به طوری که این اثطر ابتطدا منفطی و پطس از آن مثبطت مطیشطود .در
مطالعهای دیگر نیز در کشور نیجریه باکاره – آرامو و اوسوباسه ،)5102( 00اثر سیاست پولی و مالی را بر عملکرد
بخش صنعت این کشور بررسی نمودند .در این مطالعه جهت دستیابی بطه اهطداف مطدنظر در مطالعطه از الگطوی
تصحیح خطای برداری و روش جوهانسن استفاده شده است .بر اساس یافتههای مطالعه دو سیاسطت فطوق ططی
دوره کوتاهمدت و بلندمدت اثر معنیداری بر عملکرد بخش صنعت دارند.
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 -3روش شناسی و الگوي پژوهش
با توجه به ادبیات تحقیق بیان شده و همچنین با بهرهگیری از نظریات مختلف اقتصادی و مطالعات تجربطی
مختلف صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ،الگوی عوامل اثرگذار بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بطه
لحاظ نظری به صورت رابطه رگرسیون ( )0در نظر گرفته شده است.
()0
) GDPI  f (SHOCK , Z ,u
در رابطه فوق GDPI ،بیانگر ارزش افزوده بخش صنعت بوده کطه توسط بردارهطای  SHOCKو
تبیین میشود .بردار  SHOCKشامل شوکهای منفی و مثبت سیاست هطای مطالی و پطولی و بطردار  Zاز
متغیرهای کنترلی تشکیل شده است u .نیز نشان دهندة اجزاء اخالل الگو بوده که فطروض کالسطیک را تطأمین
میکند.
در الگوهای مختلفی که توس محققان به منظور تصریح معادله رشد اقتصادی (کطالن یطا بخشطی) اسطتفاده
شده است ،متغیرهای گوناگونی به عنوان تعیین کننده رشد تولید یا متغیرهای کنترل در بردار  Zمطر شده-
اند .برخی از این متغیرها عبارتند از :سرمایه گذاری فیزیکی ،سرمای انسانی ،میزان اشطتغال ،آزادسطازی تجطاری،
نرخ تورم ،متغیرهای جغرافیایی و وفور منابع طبیعی ،نرخ ارز ،تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (مهرآرا و
میری .)0983 ،بر این اساس د ر مطالعه حاضر نیز به منظور تصریح الگوی عوامل اثرگذار بر ارزش افطزوده بخطش
صنعت (رابطه  ) 0تمامی متغیرهایی که بر اساس مبانی تئوریک اقتصادی موثر بودهاند شناسایی شدهاند .بطا ایطن
وجود تصریح الگوی نظری فوق لزوما به معنای وجود ارتبا حتمی میان تمطامی متغیرهطای یطاد شطده نبطوده و
ممکن است بر اساس شرای زمانی و مکانی تحقیق لزوما ارتبا معنیداری میان برخی از متغیرها شکل نگرفته
باشد .لذا در ادامه به منظور تصریح الگوی نهایی از روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطالعات )EDA( 05اسطتفاده و
ارتبا میان ارزش افزوده بخش صنعت با تک تک متغیرهای توضیحی مدل مورد تجزیه و تحلیطل قطرار گرفطت.
پس از طی فرایند اشاره شده متغیرهای موجودی سرمایه خالص بخش صنایع و معادن به قیمتهای ثابت سطال
( 0989میلیارد ریال) ،نیروی کار شاغل در بخش صنعت و معدن (نفر) و هزینههطای آمطوزش و پطرورش بخطش
دولتی به ازای هر هزار دانشآموز به قیمت ثابت سال ( 0989میلیارد ریال) به عنوان متغیرهای کنترل در الگوی
ارزش افزوده بخش صنعت مورد استفاده گرفتهاند.
عالوه بر این جهت محاسب شوک متغیرهای اقتصادی روش های متفاوتی در ادبیات وجود دارنطد .یکطی از
این روش های متداول استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات 09است .این روش در سطال  0381توسط هودریطک و
پرسکات مطر شد .یک سری زمانی که به آن سیگنال اصلی 04نیز می گویند ،به صورت مجمطوع دو جطزء رونطد
Z

دائمی یا ترکیبات رشد همواری سری

02

 g tو ترکیبات چرخهای  ctتعریف میشود.
X t  gt  ct

()5
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این اجزای تشکیل دهندة سیگنال اصلی را که به صورت دو بخش روند و چرخه است ،بطه آسطانی نمطی تطوان
مشاهده کرد؛ از این رو ،هرگونه تجزیهای لزوماً براساس مفاهیم تصنعی 06صورت میگیرد .بر همین اساس نیز هر
روشی از روندزدایی به نحوی با تعریفی دلخواه از آن چیزی شروع می شطود کطه بطه عنطوان رونطد و چرخطه بایطد
استخراج شود .فیلتر هودریک-پرسکات به لحاظ اینکه تواترهای مربو به سیکل ها را از متغیر سری زمانی جطدا
میکند و همچنین اجزای سیکلی متغیر سری زمانی را به مقادیر واقعی بسیار نزدیطک مطیسطازد ،از اهمیطت بطه
سزایی برخوردار بوده و بیشترین کاربرد را دارد .منطق استفاده از فیلتر هودریک پرسکات آن است که این روش،
یک روند مشاهده شده از سری زمانی را به اجزای دائمی و موقت تفکیک مینماید .ترکیبات رشد یا روند دائمطی
در این تجزیه با حل مسئل بهینهیابی زیر به دست میآید (هودریک و پرسکات.)0333 ،
()9

2

T

T

Min  X t  gt      gt  gt 1    gt 1  gt  2  
t 2

2

t 1

که در آن  Tتعداد مشاهدات α ،پارامتر شاخص هموارسازی اسطت کطه میطزان همطوار بطودن رونطد را تعیطین
میکند .به عبارت دیگر در حالت حدی که  αبه سمت صفر میل میکند روند ،همان سری زمانی حقیقی خواهطد
بود .در حالت حدی دیگر که  αبه سمت بینهایت میل میکند ،روند سری زمانی تبدیل به خ راست مطیشطود.
مقدار  αبرای آمارهای ساالنه برابر با  011و برای آمارهای فصلی برابر با  0611میباشد .با توجه به اهداف تحقیق
به ترتیب متغیرهای مخارج دولت به قیمتهای ثابت سال ( 0989میلیارد ریال) و حجم نقدینگی واقعی (میلیارد
ریال) به منظور استخراج شوک های سیاست های مالی و پولی بطه کطار گرفتطه شطده انطد .بطر اسطاس روش فطوق،
شوک های سیاست های مالی و پولی ایران به صورت زیر تعریف می شود که ابتدا اندازه رونطد زمطانی متغیرهطای
مخارج دولت به قیمت های ثابت سال ( 0989میلیارد ریال) و حجم نقدینگی واقعی (میلیارد ریطال) ایطران را بطر
اساس فیلتر هودریک پرسکات استخراج و آنهطا را  HPM 2و  HPGSمطینطامیم کطه همطان شطوکهطای
پیشبینی شده یا شوکهای قابل انتظار است .شوکهای پطیشبینطی نشطده متغیرهطای نطامبرده هطم از تفاضطل
متغیرهای مخارج دولت و حجم نقدینگی و شوکهای پیشبینی شدة آنها حاصل میشود (هودریک و پرسکات،
.)0333
()4

SHM 2t  M 2t  HPM 2t
SHGS t  GS t  HPGS t

سپس شوکهای مثبت و منفی بر اساس رویکرد زیر به دست میآیند:
) POSM 2t  MA X (0, SHM 2t

()2

)NEGM 2t  MIN (SHM 2t , 0
) POSGS t  MA X (0, SHGS t
)NEGGS t  MIN (SHGS t , 0
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بنابراین الگوی کلی رشد اقتصادی در بخش صنعت ایران به صورت زیر تصریح میشود:
() 6

) LGDPI  f (POSM 2, NEGM 2, POSGS , NEGGS , LCAP , LLAB , LGSEUD

که در آن متغیرهای توضیحی به ترتیب شوک مثبت سیاست پولی ،شوک منفی سیاست پولی ،شوک مثبت
سیاست مالی ،شوک منفی سیاست مالی ،لگاریتم موجودی سرمایه خالص بخش صنایع و معادن به قیمطتهطای
ثابت سال ( 0989میلیارد ریال) ،لگاریتم نیروی کار شاغل در بخش صنعت و معدن (نفر) و لگاریتم هزینطههطای
آموزش و پرورش بخش دولتی به ازای هر هزار دانشآموز به قیمت ثابت سال ( 0989میلیارد ریال) میباشند .در
رابطه مذکور تا حد امکان متغیرها به صورت لگاریتمی بیان شدهاند تا ضرایب آنها به صورت کشش تفسیر شود.
در مطالعه حاضر با معرفی و تبیین فرم تابعی الگوی عوامل اثرگذار بر ارزش افزوده بخطش صطنعت در ایطران
(رابطه ( ،))6ارتبا کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها در قالب الگوی خود توضیح برداری با وقفههای گسطترده
( )ARDLمورد بررسی قرار گرفته است .الگوی  ARDLابتدا توسط پسطران و پسطران )0333( 03ارائطه و سطپس
توس پسران و اسمیت ،)0338( 08پسران و شین )0333( 03و پسطران و همکطاران )5110( 51بسط داده شطده
است .به علت وجود محدودیتهای استفاده از روشهای انگل-گرنجر ،یوهانسن -جوسیلوس و مدلهای تصطحیح
خطا ،)ECM( 50این افراد در مطالعات خود کوشیدهاند تا با غلبه بر نواقص روشهای فوق ،درصدد دستیابی بهتر
برای تحلیل رواب درازمدت و کوتاهمدت بین متغیرها برآینطد (سطیدیکی .)5111 ،55مزیطت بطه کطارگیری روش
 ARDLبر سایر روشها این است که صرفنظر از ماهیت ایستایی متغیرهای موجود در مدل از نطوع ( I)1و (،I)0
میتوان رابطه ی همگرایی بین متغیرها را نیز بررسی کرد (پسران و پسران .)0333 ،همچنین در مورد نمونههای
کوچک ،این روش دارای قدرت توضیحدهندگی باالیی نسبت به سایر روشهاست (پسطران و شطین .)0333 ،لطذا
برآوردهای روش  ARDLبه دلیل پرهیز از مشکالتی همچون خودهمبستگی و درونزایی ،نااریب و کارا هسطتند.
همچنین این روش ،رواب بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگطو را بطه ططور
همزمان تخمین میزند (سیدیکی.)5111 ،
یک الگوی خود رگرسیونی با وقفههای گسترده به ططور کلطی بطه صطورت ) ARDL( p, q , q ,..., q
1 2
k
نشان داده میشود .به طور مشخص اگر Yمتغیر وابسته و  Xمتغیر توضیحی باشد ،مدل  ARDLبه صطورت ذیطل
خواهد بود:
()3

k
   ( L, q) X   ' wt  U
i
it
t
i 1

0

 ( L, P)Y  
t

رابط ( ،)3الگوی پویای کوتاهمدت بین متغیرها را نشان میدهد که در آن:
 ( L, p)  1  1 L   2 L  ...   p Lp
2

()8
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  0مقدار ثابت L ،عملگر وقفه P ،تعداد وقفههای به کار رفته برای متغیر وابسته  Yو  qتعداد وقفههای مورد
استفاده برای متغیرهای مستقل  Xو  wtبرداری از متغیرهای قطعی ،نظیر روندهای زمانی یا متغیرهای بطرونزا
با وقفههای ثابت میباشد .تعداد وقفههای بهینه به منظور برآورد الگوی  ARDLبه کمک معیارهطای آکاییطک، 59
شوارتز بیزین 54و حنان کویین 52مشخص میشطود (پسطران و شطین .)0333 ،بطه منظطور بررسطی وجطود رابططه
بلندمدت میان متغیرهای مورد مطالعه از آزمون کرانهها 56استفاده میشود .آزمون کرانطههطای  ARDLبراسطاس
برآورد حداقل مربعات معمولی 53یک الگوی تصحیح خطای نامقید 58به منظور تحلیل هم انباشطتگی بنطا نهطاده
شده است .برای این منظور در مطالع حاضر ،رابطه  UECMبراساس متغیرهای معرفطی شطده در رابطط ( )2بطه
شکل زیر میباشد:
()3
q1
q2
p
q3
q4
 DLCAP  b  DLLAB
 DLGSEDU
DLGDPI  a  b  DLGDPI t -i  b
t -i
t -i  b 4i
t -i b5i  DNEGLM 2t -i
t
1 1i
2i
3i
i 1
i 0
i 0
i 0
i 0
q5
q6
q7
 DPOSLM 2
 NEGLGS
 NEGLGS
t -i  b 7i
t -i  b8i
t -i  d1LGDPI t -1  d 2 LCAPt -1  d 3LLAB t -1  d 4 LGSEDU t -1
i 1
i 1
i 1

6i

b

d NEGLM 2  d POSLM 2  d NEGLGS  d POSLGS  
5
t -1
6
t -1
7
t -1
8
t -1 t

پس از انجام آزمون کرانهها رابط بلندمدت ،که به صورت زیر میباشد برآورد میشود.
k

Yt   0   i X i  et

()01

i 1

آخرین مرحل فرآیند  ،ARDLبررسی رابط کوتاهمدت بین متغیرها و محاسب سرعت تعدیل عطدم تعطادلهطای
کوتاهمدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت است .مدل تصحیح خطا به صورت ذیل میباشد:
()00

p
q
n
 
DX
  ECM
U
  DY
 
j
t 1
m, i
m, t  i
t 1
t
j 1
m  1i  0

DY   
t

برای اجرای رویکرد آزمون کرانه ها ،سه گام ضروری است .درگام نخست ،وجود رابطه همجمعی بلندمدت در
بین متغیرهای مورد مطالعه ،بررسی می شود .بدین منظور از آزمون والد و آماره  Fاستفاده می شود .به طوری که
صفر بودن ضرایب تمام متغیرها در سطح با یک وقفه ،در مقابل فرض مخطالف صطفر بطودن ایطن ضطرایب آزمطون
مطططیشطططود (تانططط  .)5119 ،53بنطططابراین در مطالعطططه حاضطططر نیطططز بطططرای بررسطططی فطططرض صطططفر
 d1  d 2  d 3  d 4  d 5  d 6  d 7  d 8  0در معادله ( )3از آزمون والد و آماره  Fاستفاده خواهد شد .در
این مرحله ،براساس سطو معنیداری مرسوم ( %2 ،%0و  ،)01%آماره  Fمحاسباتی ،بطا مقطدار بحرانطی جطدول
پسران و همکاران ( )5110مقایسه میشود .اگر آماره  Fمحاسباتی ،از کرانه باالیی آمطاره بحرانطی بیشطتر باشطد،
آنگاه فرضیه صفر ،مبنی بر عدم همانباشتگی رد میشود .اگر آماره  Fتخمین زده شده کمتطر از کرانطه پطایینی
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وجطود هطمانباشطتگی را نمطیتطوان رد کطرد .اگطر آمطاره F

مقدار بحرانی باشد ،آنگاه فرضیه صفر ،مبنی بر عدم
محاسباتی بین کرانه باالیی و پایینی قرار گیرد ،تصمیم قطعی نخواهد بود .گام دوم ،تخمین کشطش هطای روابط
بلندمدت و تعیین مقادیر آنها است .این گام در صورتی اجرا میشود که در گام اول ،وجود رابطه بلندمدت تایید
شده باشد .سرانجام در گام سوم ،کشش های کوتاه مدت از ضرایب تفاضل مرتبطه اول متغیرهطای الگطوی ARDL
بهدست میآیند (تان .)5119 ،
کلیه آمار و اطالعات مورد نیاز برای انجام مطالعه حاضر به صورت سری زمطانی از گطزارشهطای اقتصطادی و
ترازنامه بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار ایران برای دوره زمانی  0931 -39جمعآوری شده است .این دادههطا
شامل حجم نقدینگی ،مخارج مالی دولت ،موجودی سرمایه خالص بخش صنایع و معادن ،نیروی کطار شطاغل در
بخش صنعت و معدن و هزینه های آموزش و پرورش بخش دولتی به ازای هر هزار دانش آموز میباشند .همچنین
در مطالعه حاضر جهت تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد کلیه مدلها از نرم افزار  eviews9استفاده شده است.
 -4نتایج پژوهش
به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون کاذب ابتدا پایایی کلیه متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفته است.
بر این اساس در مطالعه حاضر جهت بررسی پایایی متغیرها از آزمون فیلیپس پرون ( )PPاسطتفاده شطده اسطت.
جدول( ) 0نتایج حاصل از این آزمون را در دو حالت مدل با عرض از مبدا و همچنین حالت عرض از مبدا و رونطد
زمانی نشان میدهد .همانگونه که نتایج این آزمون نشان میدهد تمامی متغیرهایی کطه در بطرآورد الگطو مطورد
استفاده قرار گرفتهاند ،یا در سطح ایستا هستند () )I(0و یا با یک بار تفاضلگیری ایستا شدهاند().)I(1
جدول  -1بررسی ایستایی متغیرهاي مورد استفاده در الگو با استفاده از آزمون .PP
متغیرها
LGDPI
∆LGDPI
LCAP
∆LCAP
LLAB
∆LLAB
LGSEDU
∆LGSEDU
SHLM2
∆SHLM2
SHLGS
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با عرض از مبدا
-1/08
***-4/85
-1/39
***-9/38
-1/29
-5/66
-0/99
***-01/09
**-9/13
***

-4/03
**-9/04

با عرض ازمبدا و روند
زمانی
-0/83
***-4/39
-5/13
***-4/40
-0/22
**-9/28
-5/33
***-01/40
**-9/03
***

-4/94
**-9/08
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با عرض ازمبدا و روند

متغیرها

با عرض از مبدا

LGDPI

-1/08
***-4/85
-1/39
***-9/38

-0/83
***-4/39
-5/13
***-4/40

***

***

∆LGDPI
LCAP
∆LCAP
∆SHLGS

زمانی

-4/29

درجه ایستایی
)I(1

)I(1

-4/23

ماخذ :یافتههای تحقیق *** معنیدار در سطح 0درصد ** معنیدار در سطح  2درصد

به منظور برآورد الگو در چارچوب الگوی  ARDLالزم اسطت تطا بطا اسطتفاده از آمطارههطای آکائیطک (،)AIC
شوآرتز -بیزین ( )SCBو یا حنان کویین ( )HQتعداد وقفه بهینه مدل تعیین و سپس وجود یا عدم وجود رابططه
بلندمدت میان متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گیرد .بر این اساس در مطالعه حاضر بطه منظطور تعیطین تعطداد
وقفههای بهینه ،از آن جا که دادههای مورد بررسی کمتر از  011بوده ،از معیار  SCBاستفاده شده است .پطس از
تعیین وقفه بهینه جهت انجام آزمون کرانهها ،آمارة  Fمحاسبه و با مقطادیر بحرانطی مقایسطه شطده اسطت .نتطایج
حاصل در جدول ( )5گزارش شده است .با توجه به نتایج جدول فوق از آن جا که مقدار آماره محاسباتی  Fبرابطر
با  2/35به دست آمده و در سطح معنیداری یک درصد بزرگتر از مقطادیر بحرانطی جطدول پسطران و همکطاران
( )5110میباشد .بنابراین میتوان گفت که وجود ارتبا بلندمدت میان متغیرها را نمیتوان رد نمود.
جدول  -2مقادیر بحرانی آزمون كرانهها
1/11

1/1

1/10

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

)I(1

)I(0

2/60

4/53

4/92

9/59

9/33

5/35

مأخذ :پسران و همکاران5110 ،

پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت ،این رابطه برآورد و نتایج حاصل در جدول ( )9گزارش شده است .همطان
طور که از نتایج جدول فوق مشاهده میشود همه متغیرها دارای عالمت مورد انتظار بوده و از لحاظ آمطاری نیطز
در سطح باالیی معنیدار میباشند .دلیل اصلی این موضوع را شاید بتوان بطه اسطتفاده از روش تجزیطه و تحلیطل
اکتشافی اطالعات ( )EDAدر مطالعه حاضر نسبت داد .چرا که در مطالعه حاضر پس انتخاب متغیرها بطر اسطاس
تئوری سعی شده است تا با انجام یک پیش مطالعه از طریطق روش  ،EDAمتغیرهطای اثرگطذار بطر ارزش افطزوده
بخش صنعت شناسایی و در مدل لحاظ گردند .همچنین از آن جا که برخی از متغیرهای لحاظ شده در مدل بطه
صورت لگاریتمی تعریف شدهاند ،ضرایب آنها برابر کشش بوده و به صورت درصد تفسیر خواهد شد.
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نتایج الگو نشان میدهد که در بلندمدت بیشترین تاثیر بر ارزش افزوده بخش صنعت به ترتیطب مربطو بطه
متغیرهای لگاریتم موجودی سرمایه بخش صنعت و معدن ،شوک مثبت حجم نقدینگی (سیاست پولی) ،نیطروی
کار شاغل در بخش صنعت و معدن ،شوک مثبت مخارج دولطت (سیاسطت مطالی) ،شطوک منفطی مخطارج دولطت
(سیاست مالی) ،مخارج دولتی سرانه در آموزش و پرورش و شوک منفی حجم نقدینگی (سیاست پولی) میباشد.
نتایج جدول( )6نشان میدهد که موجودی سرمایه بخش صنعت بر ارزش افزوده این بخطش اثطری مثبطت و
مستقیم دارد .از لحاظ آماری اثر این متغیر بر ارزش افزوده بخش در سطح احتمال یک درصد معنیدار میباشد.
بر این اساس میتوان گفت با فرض ثابت بودن سایر عوامل 01 ،درصد افزایش در موجطودی سطرمایه ،ططی دوره
بلندمدت سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به میزان  3/9درصد میگردد .نتایج حاصل از مطالعه
محمدزاده و رهنمای قراملکی ( )0930و لطفعلیپور و همکاران ( )0934نیز این موضوع را تائید نموده است .بطر
این اساس مشخص است که دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در بخش صنعت ،با تجهیز و تخصطیص
بهینه منابع سرمایهگذاری در اقتصاد ملی امکانپذیر است و برای رسیدن به این هدف ،بازارهای مالی گسترده و
عمیق به ویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است .همچنین نتایج نشان میدهد که اثر نیروی کار شاغل در بخطش
صنعت و معدن بر ارزش افزوده این بخش اثری مثبت و مستقیم است .از لحاظ آماری اثر ایطن متغیطر در سططح
احتمال یک درصد معنیدار میباشد .بر این اساس میتوان گفت با فرض ثابطت بطودن سطایر عوامطل 01 ،درصطد
افزایش در نیروی کار شاغل در بخش صنعت ،طی دوره بلندمدت سبب افزایش ارزش افزوده بخطش صطنعت بطه
میزان  2/6درصد میگردد .نتطایج حاصطل از مطالعطه عمطادزاده و همکطاران ( )0988و لطفعلطیپطور و همکطاران
( )0934نیز این موضوع را تائید نموده است.
مطابق با نتایج جدول ( )6شوک مثبت حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش صنعت اثری مثبت و مسطتقیم
دارد .از لحاظ آماری اثر این متغیر در سطح احتمال پنج درصد معنیدار است .همچنین بر اسطاس نتطایج شطوک
مثبت مخارج دولت نیز بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر میگطذارد .ایطن متغیطر دارای اثطری مثبطت بطر ارزش
افزوده بخش صنعت می باشد .از لحاظ آماری اثر این متغیر در سطح احتمال  2درصد معنطیدار اسطت .از سطوی
دیگر نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که شوک منفی سیاست پولی و مالی هطر دو بطر ارزش افطزوده بخطش
صنعت تاثیر منفی میگذارند .از لحاظ آماری نیز اثر دو متغیر فوق در سططح احتمطال  01و  2درصطد معنطیدار
است .لذا با توجه به نتایج فوق مشخص است که هر گونه شوک مثبت یا منفی در سیاسطت پطولی و مطالی ارزش
افزوده بخش صنعت را در دوره بلندمدت تحت تاثیر قرار میدهد .نتایج حاصل از مطالعطه شطهبازی و کطریمزاده
( ،)0934هافمن و همکطاران ( ،)5113آیطدیم و ایگطان ( ،)5101کامطان ( )5104و باکطاره – آرامطو و اوسوباسطه
( )5102نیز این موضوع را تائید نموده است .سیاستهای پولی و مالی میتوانند آثار مثبت و منفی بطر بازارهطای
مختلف بگذارند .به عنوان مثال افزایش حجم پول چنانچه پیش بینی شده و مطابق با رشد تولید باشد میتواند
تقاضا برای تولیدات صنعتی را در بازار افزایش دهد و از این طریق به رشد و شکوفایی بخش صنعت کمک نماید.
اما گاهی اوقات سیاستهای پولی و مالی پیش بینی نشده از جملطه بطیثبطاتی در رشطد حجطم نقطدینگی سطبب
سردرگمی فعاالن اقتصادی شده و اثری متفاوت بر بازار دارد .اگر تورم به خوبی قابطل پطیش بینطی شطدن باشطد،
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تولیدکنندگان ،سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی به سادگی تورم را در تصمیمگیری خود لحاظ میکنند و از ایطن
طریق بازار به حالت تعادل میرسد .لذا ،تا زمانی که تورم قابل پیش بینی است دیگر یک سرچشمهی ناپایطداری
و نااطمینانی وجود ندارد .اما زمانی که شوک سیاستی مشاهده گردد و تورم غیرمنتظره و غیر قابل پطیش بینطی
باشد ،شرای متفاوت خواهد بود .نوسانات نامرتب و بی ثباتیها در رشد حجم نقدینگی دارای اثر روانی منفی بطر
شکل گیری انتظارات و میل به سرمایهگذاری در بخش غیرواقعی اقتصاد است مخصوصاً اگر این نوسانات ناشی از
کسری بودج دولت باشد که در ایران نیز عموماً چنین شرایطی برقرار میباشد.
در نهایت نیز نتایج بیانگر آن است که مخارج دولتی سرانه در آموزش و پرورش اثری مثبت و مسطتقیم بطر
ارزش افزوده بخش صنعت دارد .از لحاظ آماری اثر این متغیر در سطح احتمال یک درصد معنیدار میباشد .بطر
این اساس میتوان گفت با فرض ثابت بودن سایر عوامل 01 ،درصد افزایش در مخارج دولتی سرانه در آموزش و
پرورش ،طی دوره بلندمدت سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به میزان  9/4درصد میگردد .نتایج حاصل
از مطالعه لطفعلیپور و همکاران ( )0934و از و اوگیجی ( )5109نیز این موضوع را تائیطد نمطوده اسطت .نیطروی
انسانی متخصص و دانش مدار جزء داراییهای سازمانها و موسسات تولیدی و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و
کمیابترین منبع در اقتصاد دانش محور امروزی محسوب میشطوند .ارائطه محصطوالت و خطدمات متفطاوت و بطا
کیفیت ،کاهش هزینهها ،خالقیت و نوآوری و افزایش رقابتپذیری از مزایای وجود منابع انسانی کیفی و دانطش-
مدار است .از اینرو با توجه به افزایش سرمایهگذاری هطای دولطت در زمینطه رشطد کمطی و کیفطی دانشطگاههطا و
موسسات آموزشی و فنی حرفهای در کشور اثر مثبت مخارج دولتی سرانه در آموزش و پرورش بر ارزش افطزوده
بخش صنعت دور از انتظار نیست.
جدول  -3نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت عوامل اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت با استفاده
از الگوي ARDL

متغیر
LCAP
LLAB
LGSEDU
NEGM2
POSM2
NEGLGS
POSLM2
intercept

عنوان
لگاریتم موجودی سرمایه بخش صنعت و معدن
لگاریتم نیروی کار شاغل در بخش صنعت و معدن
مخارج دولتی سرانه در آموزش و پرورش
شوک منفی لگاریتم حجم نقدینگی (سیاست پولی)
شوک مثبت لگاریتم حجم نقدینگی (سیاست پولی)
شوک منفی لگاریتم مخارج دولت (سیاست مالی)
شوک مثبت لگاریتم مخارج دولت (سیاست مالی)
عرض از مبدا

ضریب
1/39
1/26
1/94
-1/58
1/69
-1/98
1/46
-8/9

آماره t
***

4/48
***2/43
***5/45
*-5/19
**5/52
**-5/06
**5/13
***02/85

ماخذ :یافتههای تحقیق *** معنیدار در سطح 0درصد ** معنیدار در سطح  2درصد* معنیدار در سطح  01درصد
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مولفههای اعتبارسنجی الگوی  ARDLکه در جدول ( )4گزارش شدهاند اعتبار باالی مدل تحطت بررسطی را
تائید میکنند .همان گونه که از نتایج جدول مذکور مشاهده میشود ضریب تعیین ( )R2بیانگر قطدرت توضطیح
دهندگی باالی الگو بوده و به عبارتی گویای آن است که درصد بطاالیی ( 33درصطد) از تغییطرات متغیطر وابسطته
توس متغیرهای مستقل منظور شده در مدل توضیح داده میشود .معنیداری آمطاره  Fدر سططح  011درصطد،
مبین معنیداری کلی الگو بوده و با اطمینان  011درصد فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن همه ضرایب الگطو را رد
میکند .همچنین با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( ،)4الگو ی برآورد شده دارای شرای صحیح آماری است
و تمامی فروض کالسیک را تایید میکند و هیچ گونه مشکلی را از نظر خطود همبسطتگی ،فطرم تطابعی مناسطب،
واریانس ناهمسانی و نرمال بودن توزیع اجزاء اخالل نشان نمیدهد.
جدول  -4نتایج مولفههاي اعتبارسنجی الگوي ARDL
F Version

LM Version

Test Statistics

(0/94)1/20
(1/03 )1/63

(1/40 )1/63
(1/43 )1/43
(0/22)1/46
(1/95)1/23

Serial Correlation

Not applicable

(1/94)1/26
(I)1

Functional Form
Normality
Heteroscedasticity
Unit root tests for residuals

1/33

(F=331/62)11/1

2

=R

ماخذ :یافتههای تحقیق

به منظور بررسی سرعت تعدیل و یا به عبارت دیگر سرعت حرکت به سمت تعادل بلندمدت ،به طور معمول
از الگوی تصحیح خطا ( )ECMاستفاده میشود .وجود همجمعی و یا بطه عبطارت دیگطر ارتبطا بلندمطدت میطان
مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی مبنای استفاده از الگوی تصحیح خطا را فراهم میکند .الگوی تصحیح خطا در
واقع نوسانات کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتبا داده و سطرعت تعطدیل و حرکطت بطه
سمت تعادل بلندمدت را نشان می دهد .لذا با توجه بطه نتطایج و بطا اطمینطان از وجطود ارتبطا بلندمطدت میطان
متغیرهای الگو ی عوامل اثرگذار بر ارزش افزوده بخش صنعت ،الگوی تصحیح خطا برآورد و نتایج حاصل از آن در
جدول ( )2ارائه شده است .بررسی نتایج جدول مذکور نشان میدهد که ضریب جمله تصحیح خطا مطابق انتظار
منفی ،کوچکتر از یک و از لحاظ آماری نیز معنیدار میباشد .مقدار این ضریب برابر  -1/32میباشد کطه نشطان
دهنده آن است که حدود  32درصد عدم تعادل متغیر ارزش افزوده بخش صنعت از مقادیر بلندمدت آن پطس از
گذشت کمی بیش از یک دوره از بین می رود .بر این اساس و با توجه به نتایج به دست آمده مشخص اسطت کطه
سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این الگو نسبتا سریع صورت میگیرد .به طوری که اگر بطه علطت هطر
گونه شوکی در اقتصاد الگو از تعادل اولیه خارج گردد ،زمانی به اندازه کمی بیش از یک دوره الزم است تطا عطدم
تعادل کوتاهمدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت باز گردد.
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جدول -0برآورد الگوي تصحیح خطاي عوامل اثرگذار بر ارزش افزوده بخش صنعت به كمک الگوي
.ARDL

متغیر
DLCAP
DLLAB
DLGSEDU
DNEGM2
DPOSM2
DNEGLGS
DPOSLM2
ECM

ضریب

عنوان
تفاضل لگاریتم موجودی سرمایه بخش صنعت و معدن
تفاضل لگاریتم نیروی کار شاغل در بخش صنعت و معدن
تفاضل مخارج دولتی سرانه در آموزش و پرورش
تفاضل شوک منفی لگاریتم حجم نقدینگی (سیاست پولی)
تفاضل شوک مثبت لگاریتم حجم نقدینگی (سیاست پولی)
تفاضل شوک منفی لگاریتم مخارج دولت (سیاست مالی)
تفاضل شوک مثبت لگاریتم مخارج دولت (سیاست مالی)
جزء تصحیح خطا

1/22
1/80
1/06
-1/50
1/43
-1/58
1/92
-1/32

آماره t
***

9/46
***4/88
**5/53
*-0/39
**5/9
**-5/64
**5/68
***-2/26

ماخذ :یافتههای تحقیق *** معنیدار در سطح 0درصد ** معنیدار در سطح  2درصد* معنیدار در سطح  01درصد

به منظور بررسی وجود یا عدم وجود تقارن در اثرگذاری شوکهای مثبت و منفی سیاستهای پولی و مطالی
بر ارزش افزودة بخش صنعت از آزمون والد استفاده شده است که نتایج آزمونهای اشاره شطده در جطدول ( )6و
( )3ارائه شده است .همان طور که نتایج نشان میدهد فرضیه وجود تقارن در اثرگذاری شوکها در هر دو حالطت
سیاست های پولی و مالی رد خواهد شد .از این رو میتوان نتیجه گرفت که شوک های مثبت و منفی پولی و مالی
در طی زمان اثرات متفاوتی بر رشد بخش صنعت ایران بر جای خواهند گذاشت.
جدول -6نتایج آزمون والد مبنی بر عدم تقارن شوکهاي پولی
فرضیه صفر  :اندازة ضرایب شوکهاي منفی و مثبت سیاست پولی برابر است.
مقدار محاسباتی

آماره آزمون

***

6/95
***6/95

F-statistic
Chi-square

ماخذ :یافتههای تحقیق

***

معنیدار در سطح 0درصد

جدول -7نتایج آزمون والد مبنی بر عدم تقارن شوکهاي مالی
فرضیه صفر  :اندازة ضرایب شوکهاي منفی و مثبت سیاست مالی برابر است.
آماره آزمون

مقدار محاسباتی

F-statistic

***3/32
***3/32

Chi-square

ماخذ :یافتههای تحقیق

***

معنیدار در سطح 0درصد
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 -0نتیجهگیري و بحث
نتایج بیانگر آن است که بخش صنعت در ایران از شوکهای مثبت و منفی در سیاست پولی تاثیر میپذیرد؛
به عبارت دیگر تغییرات غیرمنتظره در سیاست پولی میتواند بر بخش صنعت اثر بگذارد .با توجه به آن که بطازار
پول از پویاترین بازارهای اقتصادی است ،عدم تعادل در این بازار به سرعت به سایر بازارها انتقال مییابد و سبب
بیثباتی و نااطمینانی در این بازارها میشود .نااطمینانی اقتصادی نقدینگی را به سمت داراییهای حقیقی سطوق
میدهد که تعادل در بازار داراییهای موردنظر را بر هم میزند و لذا افزایش قیمت داراییهای حقیقطی از جملطه
مسکن و طال را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر با کاهش سرمایهگذاری نقدینگی را از بخطش تولیطد کطه
وظیفه تامین مالی آن به طور عمده بر عهده بورس اوراق بهادار است ،خارج میکند .این امطر بطه کطاهش تولیطد،
رشد اقتصادی و اشتغال در آینده می انجامد .در نتیجه کنترل حجطم نقطدینگی موجطود در اقتصطاد متناسطب بطا
نیازمندیهای اقتصادی کشور و هدف برنامهریزی شده تورم ،میتواند از ایجطاد شطوکهطای قیمتطی و همچنطین
ایجاد بیث باتی در بازار سرمایه و به خصوص بازار سهام و به تبع آن از اثرات منفی آن بر بخش صنعت بکاهطد .در
این راستا وزارت اقتصادی و دارایی نقطش مهمطی را در تنظطیم و هطدایت فعالیطتهطای بطازار پطول و همطاهنگی
سیاستهای پولی با مجموعه سیاستهای کطالن اقتصطادی دولطت بطر عهطده دارد .ایطن نهطاد مطیتوانطد جهطت
هماهن سازی جریانهای پولی با جریطان هطای واقعطی ،کارآمدسطازی شطبکه بطانکی کشطور و همچنطین ایجطاد
زمینههای الزم برای به کارگیری موثر سیاست پولی را در دستور کار قرار دهد.
نتایج بیانگر آن است که بخش صنعت در ایران از شوک مثبت و منفی در سیاستهطای مطالی دولطت تطاثیر
می پذیرد؛ لذا تغییرات غیرمنتظره در سیاست مالی دولت میتواند بر این بخش اثرات قابطل تطوجهی بگطذارد .بطا
توجه به بزرگی دولت در اقتصاد ایران و همچنین تاثیرپذیری تصمیمات اقتصادی دولت از سیاست ،نقش دولطت
بر بی ثباتی اقتصادی چشمگیر است .بنابراین کوچکسازی یا منطقی کردن اندازه دولت ،کاستن از حجم تصدی
فعالیت های اقتصادی دولت ،کاهش بار مالی و افزایش کارایی دولت میتواند بر افطزایش ثبطات اقتصطادی کشطور
بیافزاید و لذا از آثار و پیامدهای آن بر بازار بکاهد .در این راسطتا ایجطاد و حفطح محطی باثبطات اقتصطاد کطالن،
جایگزین کردن انظبا مالی به جای بیثباتی مالی در بودجه دولت سیاستی مناسب به نظر میرسد .با توجه بطه
آن که کسری بودجه دولت در گسترش پایه پولی و ایجاد تورم نقش به سطزایی دارد ،کطاهش کسطری بودجطه و
محدودسازی نوسانهای آن میتواند در ثبات اقتصادی کشور مفید باشد .همچنین با دنبال کردن سیاسطتهطای
اقتصادی بلندمدت و تصمیمگیریهای برنامهریزی شده و غیرغافلگیرانه میتوان محی اقتصادی باثبطاتتطری را
برای صنایع کشور فراهم کرد .زیرا در وضعیت روزمره بودن سیاسطتهطا و مشطخص نبطودن وضطعیت بلندمطدت،
واحدهای اقتصادی به دلیل نداشتن دورنمای روشن اقتصادی برای آینده تصمیمگیطریهطای خطود را بطه تطاخیر
انداخته و از برنامهریزیهای بلندمدت خودداری میکنند.
نتایج حاصل از مطالعه بیانگر آن است که موجودی سرمایه بخش صنعت بر ارزش افزوده این بخطش اثطری
مثبت و مستقیم دارد؛ به طوری که با افزایش موجودی سرمایه و لذا سرمایهگذاری در بخش صنعت ارزش افزوده
این بخش به طور قابل توجهی افزایش مییابد .با این وجود باید به این مساله توجطه نمطود کطه بطه دلیطل رکطود
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اقتصادی و نیز ریسکهای متعدد اقتصادی و غیراقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور ،تشویق بطه سطرمایهگطذاری در
اقتصاد بسیار دشوار است .بخش خصوصی برخالف بخش دولتی در زمینههایی سرمایهگذاری میکنطد کطه سطود
بیشتری عایدش شود .به همین دلیل طی سالهای اخیر در کشور ،بخش اعظم سرمایهگذاری این بخش از بخش-
های واقعی اقتصاد فاصله گرفته و به فعالیتهای خدماتی اغلب غیرمولد (مثل واسطهگری) سوق یافتطه اسطت .در
چنین شرایطی تنها با بهبود فضای کسب و کار و لذا هموارسازی سرمایهگذاری در بخطشهطای مولطد اقتصطادی
همچون کشاورزی ،صنایع و معادن و نفت و گاز از طریق در نظر گرفتن مشوقهای مالی و غیر مطالی ،مطی تطوان
انتظار داشت که سرمایهگذاری در این بخشها افزایش یابد و لذا با تسریع رشد اقتصادی کشور ،مشکالتی همچون
بیکاری و فقر در کشور کاهش پیدا کند.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان میدهد که ،مخارج دولتطی سطرانه در آمطوزش و پطرورش در کنطار سطایر
عوامل تولید همچون کار و سرمایه ،از طریق بهبود کیفیت نیروی کار و ارتقاء سططح تکنولطو ی بطر رشطد ارزش
افزوده بخش صنعت تأثیری مثبت میگذارد .سرمایهگذاری در جهت بهبود کیفیت نیروی انسانی سبب میشطود
تا نیروی کار ،ماهرتر ،کارآزمودهتر و تواناتر گردد .بهبود و ارتقاء سطح تکنولو ی نیز سبب مولدتر و کاراتر بطودن
عامل سرمایه میشود .بنابراین ،پیشنهاد میشود که کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه از جمله
ایران با اتخاذ سیاستهای کالن آموزشی و نیز افزایش بودجه سرانه آموزش،برگزاری دورههای آموزش رسمی به
خصوص دورهههای آموزشی فنی و حرفهای ،به افزایش مهارت و تخصص افراد و به عبارتی دیگر ،کیفیت نیطروی
کار بپردازند و بدین وسیله قابلیتها ،تواناییها و استعدادهای نیروی کار را بهبود ببخشند.
فهرست منابع
 ابزری ،مهدی ،.صمدی ،سعید .و تیموری ،هادی .0986.بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری
در محصوالت مالی .نشریه روند.059-025 :22 ،
 ابونوری ،اسماعیل ،.خانعلیپور ،امیر .و عباسی ،جعفر .0988 .اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران :کاربردی
از خانوادهی  .ARCHفصلنامهی پژوهشنامه بازرگانی.051-010 :21 ،
 ابونوری ،اسماعیل .و مشرفی ،گالله .0982 .اثطر شطاخص اقتصطاد کطالن بطر شطاخص قیمطت سطهام صطنعت
پتروشیمی ایران با استفاده از مدل  .ARDLفصلنام پژوهشنامه اقتصادی.513-558 :50 ،
 امینی ،علیرضا ،.رشتی نارسیی ،امین .و مصلی ،شهرام .0986 .اندازهگیری و تحلیل عوامل مؤثر بر بهطرهوری
کل ( )TFPدر کارگاههای بزرگ صنعتی ایران با تأکید بر سرمایه انسانی.
 ایزدی ،حمیدرضا .و ایزدی ،مریم .0931 .استفاده از معیار شکاف بازار آزاد ( )BMPجهت بررسی تغیرات نرخ
ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت .فصلنامه مدلسازی اقتصادی.63-81:)02(9 ،
 رحمانی ،تیمور .0983 .اقتصاد کالن .چاپ دهم .تهران :انتشارات برادران.
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