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 چکیده
فزایش ادیگر نقش مهمی در  هایبخشبا  دليل ارتباطشده و بهاقتصاد كشور محسوب  اساسیمهم و  هایبخشصنعت یکی از بخش 
ا هپولی نيز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد توليد و اشتغال و سطح قيمت هایسياستاز سوی دیگر،  دارد. آنهاوری هرهب توليد و
محصوالت  و ایع چوبصن ربخشیز افزودهارزشبر  یپول هایسياست تأثير یبررس، هدف اصلی این مطالعه روینازابسزایی دارد.  تأثير

های شرایط موجود باشد. در این روش، دادهمی 8433-8434های طی سال مثبت یاضیر یزیربرنامه افتيرهگيری از چوبی با بهره
ها ياستبرای تحليل س سازیبهينهكنند و این مدل را در شرایط واقعی لحاظ می هامحدودیتگيرنده و توليدكننده بازسازی شده و تصميم
سود  زانميو كاهشی و افزایشی متغيرهای پولی )نقدینگی  هایسياستكه دهد . نتایج برآورد مدل نشان میاستدر شرایط موجود مفيد 

همچنين شاخص مهم این روش محاسبه مقدار بهينه  دارد. تأثيربهينه آن زیربخش  افزودهارزشتسهيالت( در سناریوهای مختلف بر 
مثال در سناریو اول، در صورت  عنوانبهگذاری آن در سناریوهای مختلف است. هدف و امکانهر زیربخش در سال پایه  افزودهارزش
درصد افزایش  81و  1، 3ن زیربخش صنایع توليد چوب و صنایع چوبی به ميزا افزودهارزشدرصد ميزان نقدینگی،  25و  85، 4كاهش 

درصدی در ميزان  83و  1، 4سود به همان نسبت موجب افزایش  ميزانبراین، در این سناریو كاهش متغير سياست عالوه یابد.می
 خواهد شد. افزودهارزش

 JEL: E52 L60 C10 بندیطبقه
 

 (.PMPمثبت ) یاضیر ریزیبرنامه افتيره، زیربخش صنایع توليد چوب و محصوالت چوبی، افزودهارزش: سياست پولی، کلیدی هایواژه

 
 مقدمه

زیربنایی اقتصنناد محسننوب  هایبخشبخش صنننعت از 
هننای ركود و رون  شنننده و نقش مهمی در تعيين چرخننه

نقناط قوت این بخش   مهمترینكننند. از اقتصنننادی ایفنا می 
كرده، وجود تنوان بننه فراوانی نيروی كننار تحصنننيننل منی 

های الزم برای توسعه، برخورداری از مزیت نسبی زیرساخت
و رقابتی در توليد محصوالت و باال بودن سهم آن در توليد و 

صنننعت در  هایبخش ریزبراین، نمود. عالوه اشننارهاشننتغال 
 ییزاافزوده و اشتغالارزش جادیدر ا یاقتصاد كشور نقش مهم

 .(Shahbazi and Karimzadeh, 2014) دنكنیم فایا
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از  ،هابخش ریصنعت به نسبت سا سوی دیگر بخش از
 ازيمورد ن هیبرخوردار بوده و سرما ییباال و گستردگی تنوع
 یالدر ح نیدر اقتصاد وجود دارد. ا زيآنها ن تيتدوام فعال یبرا

 نیدر ا زين یمل ديتول یریپذبيآس زانيم نیشترياست كه ب
از  یاريبس حالهربه. شودیمشاهده م یبخش از اقتصاد مل

 یرا الزمه توسعه و رشد اقتصاد ی، توسعه صنعتنظرانصاحب
 هایبخش ریز ريآثار چشمگ ليبه دل روینازا دانند،یم داریپا

، مصرف د،يتول ازجمله یكالن اقتصاد یرهايصنعت بر متغ
 نیا یدينقش كل طوركلیبهاشتغال، صادرات و  ،یگذارهیسرما
 تیاست حما یضرور ،یتوسعه ملند یافردر  هابخش ریز

 یورهرهب یو ارتقا یقدرت رقابت شیافزا یبرا یمؤثر و مناسب
در  .دیعمل آبه یبه اهداف رشد اقتصاد یابيو دست بخش نیا

ابزارهنای  مهمترینپنولی یکنی از  هایسياسنتاین ميان، 
وب محسمدیریت طرف تقاضا در سطح كالن  برایسياسنتی 
 بخشی به اقتصاد و كنترلثبات برای مركزی هایبانک شده و

پولی كه در اختيار دارند،  هایسياست تورم از ابزارهای
  .) et al.,Motafakker Azad 2016(كنننداستفاده می

ز پولی ا هایتأثير سياست موردای در مطالعات گسترده
 مختلف اقتصادی هایبخشمختلف بر روی توليد و  هایكانال
توان این مطالعات می ازجمله ،ستا انجام شدهداخل كشور  در

و  Motafakker Azadهای انجام شده توسط به پژوهش
Karimzadeh (2583 ) و Shahbazi ( و2583همکاران )
ها عمدتاً به تخمين پارامترهای در این پژوهش .اشاره نمود

تغير با م یو منفروابط مثبت  ليتحلمتغيرهای توضيحی و 
ا وارده ب یهاشوک يراتتأثبينی پيش یتدرنها و وابسته

تصحيح خطا، الگوی  برداری،رگرسيون خود مانندالگوهایی 
های توزیعی، مدل تعادل عمومی پویای با وقفه یهم جمع
 پرداخته شده است. و بلندمدت مدتكوتاهدر  ... تصادفی و
 این پژوهشن امحققتوسط  انجام شدهتجربی  هاییبررس
مستقيمی در بخش صنعت  تاكنون مطالعهكه دهد نشان می

 پولی با لحاظ هایسياستكشور پيرامون تبيين ارتباط 
تابع هدف كه در اینجا  سازیبيشينهدر های واقعی محدودیت
صنعت در نظر گرفته شده است با  یهابخش یرز افزودهارزش

 در روازاین ریزی ریاضی مثبت انجام نشده است.روش برنامه

های مورد شرایط محدودیت در فزودهاارزشاین مطالعه ميزان 
 هامحدودیتحقيقت همان مقادیر  در نظر حداكثر خواهد شد.

در نظر  هاياستو سها مقادیر بهينه مصرف از نهاده عنوانبه
ا ر افزودهارزشتابع هدف مقدار بهينه  يجهدرنت ،گرفته شده

بنابراین مقدار ؛ دهدمی نشان های اوليه تحت محدودیت
و پولی(  هایسياست)در این مطالعه مقادیر  هانهادهمصرف 
 و هامحدودیتشرایط  دردر تابع برآوردی اوليه  افزودهارزش

این  انتظار بربنابراین تابع غيرخطی هدف بهينه خواهد بود. 
یر ز افزودهارزش سازیبهينهاست با انجام این پژوهش مسئله 

ای پولی بر هایسياستصنعت با تغيير  هایبخش
 مرتفع شود. گيرندگانيمتصمو  گذارانياستس

لی اص الئوسبا توجه به اهميت بخش صنعت در اقتصاد، 
تحقي  این است كه آیا تغييرات سياست پولی )انبساطی و این 

 ؟دهدیمصنعت را تغيير  یهابخش یرز افزودهارزشانقباضی( 
هریک از زیر  افزودهارزشو آیا امکان حداكثرسازی 

همچنين  باشد؟پذیر میصنعت با این روش امکان هایبخش
 هایبخشزیر  افزودهارزشآیا سياست بهينه پولی برای 
پذیر است؟ برای پاسخ به این صنعت با این روش امکان

بر  یولپ هایسياست تأثير یمطالعه به بررس نیدر ا، هاالئوس
-با روش برنامه صنایع توليد چوببخش  ریز افزودهارزش

 8433-8434های طی سال رانیدر ا مثبت یاضیر یزیر
 هایسياستمختلف اثر  یهایوسازیو با سنار شدهپرداخته 

ورت ص نیبه ا .شودیم دهيسنج افزودهارزشمختلف بر  یپول
 زانير مب يریتأثكند چه  دايپ رييتغ یپول هایسياستكه اگر 
اعمال با بخش صنعت خواهد داشت و  ریز افزودهارزش
 یپول تاسيس توانیم یپول استيس رييمختلف تغ یوهایسنار
ین نيل به ا برای .نموداقتصاد كشور انتخاب  یبرا را نهيبه

 .شده است یدهسازمانزیر  صورتبهدر ادامه مقاله  ،اهداف
در بخش دوم به مروری بر ادبيات تحقي  در قالب مبانی 

 بخش سوم، مدل و درنظری و پيشينه تحقي  پرداخته شده 
ا هدر قسمت چهارم یافته و شدهیمعرفي  و روش برآورد تحق

و نتایج تجربی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش 
گيری و ارائه پيشنهادهای پنجم و پایانی مقاله نيز نتيجه

 سياستی ارائه خواهد شد.
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 مروری بر ادبیات تحقیق

در این بخش ابتدا به مبانی نظری موضوع پرداخته شده و 
 گيرد.مه پيشينه تحقي  مورد بررسی قرار میدر ادا
به ثبات  یابياهداف هر دولت دست مهمتریناز  یکی
لف در ابعاد مخت هانوساناز بروز  یريجلوگ منظوربه یاقتصاد
 هایسياستاتخاذ  ازمندين یمهم نيبه چن لياست. ن یاقتصاد
 هاتاسيس نیا ازجمله. باشدیم طیمتناسب با شرا یاقتصاد

 ،یپول هایسياست اشاره نمود. یپول هایسياستبه  توانیم
 یكشور برا یو اقدامات مقامات پول ماتيتصم مجموعه

سطح  معموالً است. یاقتصاد هایتيبر سطح فعال یرگذاريتأث
 یهاريمتغ مهمترین عنوانبهو اشتغال  ديتول زانيم ها،متيق

كشورها مطرح هستند.در  یپول نمسئوالموجود در تابع هدف 
مورد  و یتورم و كنترل آن از مباحث مهم اقتصاد انيم نیا

 یهاسالدر  ویژهبه گذاراناستيخاص اقتصاددانان و س ديتأك
 محسوب ،را تجربه كرده باالییتورم  درصدكه كشور  رياخ
ت اس یمشکالت اقتصاد نتریاساسیاز  یکیتورم  .شودمی

كالن  هایشاخص توازن معدایجاد باعث  یكه در هر اقتصاد
د درص شی، افزااقتصادی رشد ميزانكاهش  مانند، هاقتصادی

. اقتصاددانان شودیدرآمد م ینابرابرافزایش و  یکاريب
 تواندیم كند،یم ليكه تورم بر جامعه تحم هایینهیهز معتقدند

 یاز كند شدن رشد اقتصاد یناش هاینهیاز هز تریجد اريبس
  (.Momeni, 2016)باشد 

 یبا استفاده از ابزارها یو مقامات پول یمركز یهابانک
وه از دو گر ،یاقتصاد یاصل اهدافبه  یدسترس یو برا یپول

ر . ددكننیاستفاده م یو انبساط یانقباض یپول هایسياست
با كاهش حجم پول، از  یمقامات پول ،یانقباض هایسياست

 ندهیفزا بیكاهش ضر ایو  یپول هیمحدود نمودن پا  یطر
ر دارند و د یكل اقتصاد یتقاضا زانيدر كاهش م یسع ،یپول

 حجم پول شیافزا ،یهدف بانک مركز ،یانبساط هایسياست
كل در  یحجم تقاضا شیافزا یتدرنهابهره و  ميزانو كاهش 

 .) at al.,Soheili (2019 اقتصاد است
 یاجرا تيجهان، مسئول یكشورها یدر تمام معموالً
 نیبنابرا؛ است یمركز یهابانک بر عهده ،یپول هایسياست
ه داشتن ب ازين ،یبه اهداف اقتصاد یابيدست یبرا یمركز یهابانک

تحت عنوان  موضوع نیالزم دارند كه ا یسازوكارهاابزارها و 
 یولپ استيس یرها. ابزاندشویم فیتعر یپول استيس یابزارها
 ،یكمّ ی. ابزارهاشوندیم ميتقس یفيو ك یكمّ یابزارها دسته دوبه 

 حجم پول را در اقتصاد توانندیكه م شودیگفته م ییبه ابزارها
(، یونقان رهيذخ ميزان) یقانون یهادهند كه نسبت سپرده رييتغ

ر د رييآزاد( و تغبازار )بازار باز  اتيمجدد، عمل لیتنز ميزان
 ملهازج( هیو سرما ینگینقد یهاها )نسبتبانک یالم یهانسبت

 ابزارها هستند. نیا
ابزارهنننای  مهمترینپنننولی یکنننی از   هایسياسنننت

وب محسمدیریت طرف تقاضا در سطح كالن  برایسياسنتی 
بخشنی به اقتصاد و كنترل  ثبات برای. بانک مركزی شنود می

تورم از ابزارهای سنياسنت پولی كه در اختيار دارد، استفاده   
 عنوانبه ید اعتبارات بانکسو ميزانو  ینگیحجم نقد كند.می
. اندقرارگرفتهمطالعه مورد استفاده  نیدر ا یاسنت يسن  زاردو اب

حجم  راتيياقتصننناد كالن، تغ LM-ISمدل  کین در قنالنب   
 ییعرضه پول شده و با جابجا زانيم راتييباعث تغ ینگینقد
 أثيرت كل یبهره بر مقدار تقاضا ميزان راتييو تغ LM یمنحن

 ودخواهد ب مؤثر یواقع داتيتول رييدر تغ یتو درنهاگذاشننته 
(Shakeri, 2009: 105.)  

قتصاد ا یواقع یرهايبر متغ یپول هایسياست يرگذاریتأث
 زا است. قرارگرفته موردبحث یدر مکاتب مختلف اقتصاد

 یثپول در بلندمدت خن کينئوكالس و کيمکاتب كالس دگاهید
مانند  یواقع یرهايمتغ ها برمتيسطح ق یشو افزابوده  اثریبو 
پول  نزيك نظر از است. تأثيریب یواقع و دستمزد اشتغال د،يتول
 دام طیاست و تنها در شرا مؤثر ديبر سطح تول نبوده و یخنث
 نظر از .ندارد ديتول و سطحكل  یبر تقاضا يریتأث ینگینقد
حجم  شیافزا یول ستين یخنث مدتكوتاهپول در  ،یانگراپول

 رنظ از دارد. یتورم و فقط اثر بوده یپول در بلندمدت خنث
 ییانتظارات عقال يریگشکل با دیجد یهاکيمکتب كالس
بر  مدتتاهكوتنها در  نشدهبينیيشپ یپول هایسياستمعتقدند 
دگاه از دی .گذاردیاثر م یقيحق یرهايمتغ ریو سا ديسطح تول
 قطفاست و  یپول خنث زين یقيحق ˗یتجار یهاچرخهمکتب 

 .كندیم هياقتصاد تخل یخود را در بخش اسم يراتتأث
 ینثپول خ دندمعتق زين دیجد یهانینزيمکتب ك اقتصاددانان
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 باشند.می يرگذارتأث یپول هایسياستنبوده و 
اقتصاددانان كالسيک و طرفداران انتظارات  از يرغبه
 يرهایمتغ بر يریتأثپولی هيچ  هایسياستمعتقدند  كه عقالیی
 حقيقی 
 تأثيرتوليد و اشتغال ندارد، سایر مکاتب حداقل  ازجمله
  قبول دارند مدتكوتاهها را بر متغيرهای حقيقی در سياست
2013)(Shahbazi and Karimzadeh, . 

الزم است  ز،آميتيموفق یپول استيس کیاعمال  یبرا
 زانياز زمان و م مناسب و صحيحی یابیارز یمقامات پول

د. ناشداشته ب یاقتصاد یرهايبر متغ هااستيس نیا یرگذاريتأث
ر به نقش ياخ هایدر سال یاقتصاد هایهیاز نظر یبخش مهم

 تيموفق زانيدر م یكارگزاران اقتصاد یانتظارات تورم
پرداخته  یمقامات پول یاز سو شدهاعمال یپول هایسياست

ا ر ینيمع یتورم گذاریهدف استيس کی یاست. بانک مركز
كه  رسدیتر به نظر مچارچوب، مناسب نی. در اكندیدنبال م

در  دی( بایاقتصاد گذاراناستيس عنوانبه) یدولت و مقامات پول
خود نسبت به انتظارات كارگزاران  هایسياستو اعمال  نیتدو

 یچگونگ رایز ،ندیحساس بوده و آن را لحاظ نما یاقتصاد
 تخبمن هایبخش ری)زی اقتصادی هابنگاهانتظارات  یرگيشکل

 زانيدر م تواندیم یخاص اقتصاد استيس کیصنعت( درباره 
 ،یپول استيس رياخ هایمدل باشد. اثرگذار استيس تيموفق
 یپول تاسيس جهينت نييبر نقش انتظارات در تع ایژهیو ديتأك

ر كننده انتظارات د تیرینهاد مد عنوانبهرا  یداشته و بانک مركز
نتظارات، ا تیریو مد تيشفاف شیافزا یبرا راه یک. رندگيینظر م
تشار منظم اقتصاد و ان آینده تياز وضع قبولقابل ینبيشيپ داشتن
 یاقتصاد كارشناسان آحاد مختلف یآگاه یآن برا یدوارو ا

انک اثر گذاشته و ب عیانتظارات صنا یرگيبر شکل امر نیاست، ا
 نیبنابرا؛ كندیبه اهداف خود كمک م دنيرا در رس یمركز
 های اقتصادیبنگاه یبر انتظارات تورم مؤثرعوامل  ییشناسا
 نیا یرگذاريتفاوت تأث رکصنعت( و د منتخب هایبخش ری)ز

م مه یبا هدف كنترل تورم و ركود اقتصاد یپول هایسياست
 است.

                                                           
 

پولی مالی بر متغيرهای خرد و  هایسياستدر مورد اثر 
 و نتایج متفاوتی انجام شدهتصادی مطالعات متعددی كالن اق

( با 2583) Olatunji  ها حاصل شده است.در این پژوهش
های توزیعی به با وقفه يونیخودرگرسگيری از روش بهره

 پولی بر رشد بخش صنعت هایسياستسرریز های اثربررسی 
پرداخته و به  8335-2584های در كشور نيجریه طی سال

 أثيرتارز  ميزانتورم و  ميزانكه عرضه پول،  هرسيداین نتيجه 
بر رشد توليد بخش صنعت در این كشور  یدارمنفی و معنی

 اند.داشته
Periklis  ( با بهره2581و همکاران ) گيری از مدل انتقال

ياست های سنامتقارن شوک هایاثرمالیم لجستيکی به بررسی 
لی بر رشد توليد بخش صنعت در كشورهای آمریکا و برزیل پو

ه ككنند گيری میپرداخته و نتيجه 8332-2583های طی سال
های سياست پولی بر رشد بخش نامتقارن شوک هایاثر

دو وضعيت ركود و رون  در این كشورها برقرار  رصنعت د
 باشد.می

Augustine  و Harold  (2582 با استفاده از رهيافت )
 هایتسياس تأثيرغيرخطی ماركوف سوئيچينگ به بررسی 

 8پولی بر توليد بخش صنعت در كشورهای عضو بریکس
 های)برزیل، روسيه، هند، چين و آفریقای جنوبی( طی سال

اثرگذاری كه گيرند پرداخته و نتيجه می 2584-8333
كود دو وضعيت رپولی بر توليد بخش صنعت در  هایسياست

 و رون  بخش صنعت متفاوت و نامتقارن است.
 Severe (3258در مطالعه )را  یپول هایسياستاثر  یا
ین ا یبرا ه است.قرار داد یصنعت مورد بررس افزودهارزشبر 

سازمان  عضوكشور  22 تابلویی یهاداده روش از منظور
 8334 هایسال طی یديبخش تول 43در  اقتصادیهمکاری 

را بر  یپول هایسياستتا اثر  استفاده نموده 2554تا 
 یررسب توضيحی یرهايمتغسایر ع به همراه یصنا افزودهارزش
ش با كاه ینشان داد كه رشد اقتصاد این پژوهش جینتا كند.
 ،یلكطوربه .یابدیم شیافزا یتوجهقابل زانيبهره به م ميزان

رشد  ،یپول استيبهره در س ميزاندرصد كاهش در  کی
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 دهد.یم شیدرصد افزا 533/5 ه ميزانرا ب یاقتصاد
Musa   وAsare (2584به بررسی رابطه كوتاه ) مدت و

پولی و مالی با رشد اقتصادی  هایسياستبلندمدت بين 
گيری پرداخته و نتيجه 8325-2585های نيجریه طی سال

 عرضه نيجریه، اقتصادی رشد در را تأثير بيشترینكه كنند می

 اقتصادی رشد به مالی و سياست پولی دو هر اگرچه دارد. پول

پول  عرضه طری  از پولی سياست اما كنندمی كمک نيجریه
 دارد. این كشور اقتصادی رشد بر بيشتری تأثير

Saibo  و Nwosa  (2588 اثر )پولی را بر  هایسياست
 8313-2551های اقتصادی نيجریه طی سال هایبخشتوليد 

 منفی تأثير تورم و ارز نرخكه گيرند بررسی نموده و نتيجه می

 دارند خدمات بخش افزودهارزش بر بلندمدت و مدتكوتاه در

 بلندمدت در و منفی تأثير دارای مدتكوتاه در سهام و قيمت

 است. خنثی
Alam  و Wahed  (2553 با استفاده از الگوی )
 بررسی واكنش آنی به واكنشبرداری و تابع يونخودرگرس

پولی در كشور پاكستان طی  هایسياستهای توليد به شوک
ر بيانگآنان نتایج مطالعه  اند.پرداخته 8324-2554های سال

 سياست شوک به پاسخ در هابخشهمه  این است كه توليد

است  هاییبخش ازجمله خدمات بخش و یافته كاهش پولی
 دهد.می نشان خود از سياست این بهرا  دهیپاسخ بيشترین كه

 Kirsanova (2554 مدل سه )كه در را  لوريت یامعادله
 یپول استيتنها از س یمدل كردن ثبات اقتصاد یآن برا
اگر  هدهد كینشان ماو  مطالعه جیبسط داد. نتا شودیماستفاده 

و همکارانه باشد، مقامات  رخواهانهيخ یو مال یپول استيس
 همچنين .شوندیرا متحمل م یاقتصاد بار ثباتتمام  یپول
 یعمل كنند اگر مقامات مال رخواهانهيخ یولمقامات پ كه یوقت
 شن تعادل كنند، یگذارهدف یاز خروج ازحديشبسطح  یبرا

 .شودیم افزودهارزشموجب از دست دادن 
 Ven Aarle (4255سننن ) را در  یو مال یپول اسنننتين

 Angorda اروپا طب  مدل  یو منال  یچنارچوب واحند پول  

 مطالعه  يتحق نیا دهیا است.ه قرار داد یموردبررسن  (2552)
اد اقتص هایسياستشنامل   یجانب هایاثرتعامالت گوناگون 

 یاهنمونهاست.  یاسننتيسنن میكالن با در نظر گرفتن سننه ر 

شننده اسننت و نکته  یمختلف بررسنن یهاائتالف یبرا یعدد
 یمختلف همکار هایسازیيهشباست كه در  نیقابل توجه ا
 .شودیاروپا نم یبانک مركز یبرا پارتوبهبود  كامل منجر به

 Zomorodiyan  (2581 )هایسياستاثر  ایدر مطالعه 
 به همراهبخش صنعت  افزودهارزشبر  پولی و مالی را

و  عیخالص بخش صنا هیسرما یموجود مانند ییرهايمتغ
 یهانهیبخش و هز نیكار شاغل در ا یرويمعادن، ن
حاصل  جینتا .داده استقرار  یمورد بررس وپرورشآموزش

و  یولپ استسياست كه شوک مثبت  این يانگربمطالعه این از 
وک ش امابخش صنعت دارد؛  افزودهارزشمثبت بر  یاثر یمال
عاالن ف انيدر م یسردرگم جادیبا ا یو مال یپول استيس یمنف

 ذارد.گیم بخش صنعت افزودهارزشبر  یمنف یاثر ،یاقتصاد

Kordebche  و Kabirian  (2581)  نامتقارنی آثار
سياست پولی در ایران را بر توليد ناخالص داخلی بدون نفت 
با استفاده از الگوی چرخشی ماركوف طی دوره زمانی 

نمایند. نتایج مطالعه شواهد بررسی می 8434-8442
معناداری را از نامتقارنی اثر یک تکانه نقدینگی بر توليد 

، عدرواق .كندمی حقيقی بدون نفت برای اقتصاد ایران ارائه
تکانه منفی نقدینگی، رشد توليد كه دهند نتایج نشان می

دهد كه این اثر منفی ناخالص داخلی بدون نفت را كاهش می
یک تکانه مثبت  كهیدرحالدر دوره رون  بيشتر است، 

نقدینگی وضعيت رشد توليد ناخالص داخلی بدون نفت را 
 د.وره ركود داربيشتری در د یاثربخشبخشد ولی بهبود می

( 2582و همکاران ) Mahmoudi Nia در پژوهش دیگر
 ایهسياست نييو نقش آن در تع هایباز هیتحت عنوان نظر

 شان دادندن یو مال یپول گذارياستس نيب راهبرددر تقابل  نهيبه
 توانیم ،یدولت و بانک مركز نيب رويرهبر پ یدر بازكه 

 یكرد و حت کیرا به سطح هدف و مطلوب آن نزد یسطح بده
 مانع از ،ینفت یاز درآمدها نهيبا استفاده به تواندیدولت م

 شود. یاز اندازه توسط بانک مركز شيانتشار پول ب
Mmeni (2582 در ) مطالعه خود به این نتيجه رسيد كه
 کی تواندیمتورم،  گذاریهدف ينهزم دركشورها  ریتجربه سا
ثابت  زماندر طول  كه در آن پارامترها یپول استيقاعده س

با توجه  یپول استيكه س دهدینشان م جینتا ارائه دهد. ستند،ين
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 ميزاندر طول زمان به  رمتغي كالمو مک لوريبه دو قاعده ت
 ريغ بینرخ ارز و در مورد ضرا راتييتغ د،يتورم، شکاف تول

با وقفه  ريو متغ یمجاز ريمتغ ماننددر طول زمان  ريمتغ
 واكنش نشان داده است. یاستيس

Motafakker Azad  ( 2583و همکاران )تأثير 
ا رپولی )حجم نقدینگی( و مالی )مخارج دولت(  هایياستس

ه ساالنه طی دور یهادادهبر توليد بخش خدمات، با استفاده از 
. در این راستا از مدل اندنمودهبررسی  8434تا  8442

 هاهكرانتوزیعی و رهيافت آزمون  یهاوقفهبا  يونیخودرگرس
ر كه د دارداز آن  حکایتنتایج تحقي   استفاده شده است.

و بلندمدت هر دو سياست پولی و مالی بر  مدتكوتاه
در  آنها تأثيربخش خدمات تأثيرگذارند و  افزودهارزش

 .است مدتكوتاهبلندمدت بيشتر از 
Ashrafzadeh  و Rahmani (2584با اس ) تفاده از

پولی،  هایسياست تأثيرهای تابلویی به بررسی رهيافت داده
مالی، ارزی و تجاری بر توليد، صادرات و اشتغال بخش 

نتایج مطالعه  اند.پرداخته 8418-8432های صنعت طی سال
دهد با افزایش مصارف دولت و حجم پول نشان میآنان 

 یابد.صادرات و توليد این بخش كاهش می
Torabi  ( 2584و همکاران )شوک يرتأث یدر پژوهش 

 یپول هایسياست  یو تورم از طر دينفت را بر تول متيمثبت ق
 یبردار یخطا حيبا استفاده از روش تصح ران،یدر ا یو مال
 حکایت جیكردند. نتا یبررس 8413تا  8431 یدوره زمان یط

 ،یولپ استيس  ینفت از طر متيكه شوک مثبت ق دارداز آن 
 بلندمدتو  مدتيانمكاهش داده و در  مدتكوتاهرا در  ديتول
 ندارد. ديبر تول یريتأث

 Shahbazi and Karimzadeh (2583در مطالعه )یا 
بخش  افزودهارزشرا بر  یو مال یپول هایياستس يرتأث

 كه دادحاصل نشان  جینتا ،نمودند یبررس رانیصنعت ا
بخش صنعت در  افزودهارزشبر  یو مال یپول هایسياست
 یمنف رتأثي بلندمدتو در  دارییمعنمثبت و  تأثير مدتكوتاه
 .شتدا داریمعنو 

Shah Abadi و Samari  (2584) یبه بررس یادر مطالعه 
 هایتسياسشامل  یاقتصاد كالن هایسياست تأثير سهیو مقا

 رانیا یاسالم یجمهور یبانک ستميبر عملکرد س یو مال یپول
 یاستيس هایيهتوصارائه  منظوربه 38-8411 یدر بازه زمان

پژوهش  نیا جینتا .پرداختندحوزه  نیسازان اميبه تصم
 ینگیرشد حجم نقد ميزانهمواره  داشت كهاز آن  حکایت

 انكه ميزطوریبهبوده است.  یپول هیرشد پا ميزاناز  شيب
در  یپول هیاز پا شيب ینگیحجم نقد ندهیرشد مثبت و فزا

ه ب ینگیاز نقد ییحجم باال  یعالوه بر تزر ر،ياخ یهاسال
 ،یرشد اقتصاد ینگیقداقتصاد و برهم زدن اتحاد رشد ن

 ت.بوده اس مؤثر یبر عملکرد نظام بانک ميمستق صورتبه
shvaFarzin ( با بهره2582و همکاران ) گيری از مدل

 هایتسياسانتقال مالیم لجستيکی به بررسی آثار نامتقارن 
 8441-8412های پولی بر توليد ناخالص داخلی طی سال

وليد پولی بر ت هایسياستاثر كه گيرند پرداخته و نتيجه می
ناخالص داخلی در دو وضعيت رشد باال و پایين درآمدهای 

 نفتی متفاوت بوده است.
di oAmir Az و Mohammadi (2585) یبا هدف بررس 
، صادرات مانند ییرهايبر متغ یو مال یپول هایسياستاثر 
 انجام یامطالعه یبخش كشاورز افزودهارزشو  گذارییهسرما
 یزمان مجموعه یهادادهمنظور با استفاده از  برای این. نداداده
 گذارییهسرماحجم پول، مخارج دولت، صادرات،  یرهايمتغ
تا  8445 یهاسال یبرا یشاورزبخش ك افزودهارزشو 

. نتایج برآورد مدل بيانگر این قرار گرفت یمورد بررس 8414
بخش  افزودهارزشبر  ی و مالیپول هایسياستاست كه 

مثبت و  تأثيرمدت دارای كوتاه و كشاورزی در بلندمدت
 باشند.دار میمعنی

Fahim Yahiai  و Falihi  (2554 )هایياستسن  تأثير 
پنولنی را بنر روی منتنغيرهننای حقيقی بخش صننننعننت      

 ( بررسی نموده و به این نتيجهيدو تول اشتغال ،گذارییهسرما)
ار بر دمثبت و معنی تأثيرحجم پول واقعی دارای كه رسند می

 .باشدتوليدات بخش صنعت می
Azizi  و Pasban  (2558 )پولی و هایسياست تأثير 
صنعت نساجی در ایران بررسی  افزودهارزشمالی را بر 

ر پولی ب هایسياستنشان داده است كه  آنان نتایج نمودند.
و بلندمدت دارای  مدتكوتاهاین زیربخش در  افزودهارزش



 .... بر یهای پولتأثیر سیاست  423

 

مثبت بوده و رابطه بين اعتبارات عمرانی دولت و  تأثير
منفی و در بلندمدت  مدتكوتاهصنعت نساجی در  افزودهارزش

 مثبت است.
مطالعات داخلی  یژهوبهبندی مطالعات انجام شده در جمع

های مرسوم توان بيان كرد كه در اغلب مطالعات از رهيافتیم
و  برداریيونخودرگرسالگوی  مانند یاقتصادسنجو متعارف 

و  مدتهای توزیعی به بررسی رابطه كوتاهبا وقفه یجمعهم
 ایهبخشدر  افزودهارزشپولی و  هایسياستبلندمدت بين 

و كشاورزی و یا در بخش صنعت پرداخته  ونقلحملخدمات، 
 أثيرتریزی ریاضی مثبت برای تبيين شده و از رهيافت برنامه

صنعتی  یهابخش یرز افزودهارزشپولی بر  هایسياست
نوآوری و وجه تمایز این مطالعه  روازایناستفاده نشده است. 

در مقایسه با مطالعات پيشين استفاده از این رهيافت در قالب 
 هایسياستاریوهای مختلف برای بررسی ميزان اثرگذاری سن

زیربخش صنایع توليد چوب و  افزودهارزشپولی بر 
كشی رهزیر بخش با كد چهاررقمی ا 4محصوالت چوبی شامل 

 ییهاصفحههای روكش شده و وليد ورقت ،و رنده كردن چوب
توليد كاالهای نجاری درودگری ، كه اصل آن چوب است

توليد سایر و  چوبی هایمحفظهليد ظروف و و، تساختمان
و حصير و مواد  پنبهچوباز چوب و توليد كاال از  هافراورده

 باشد.می حصيربافی
 

 تصریح مدل و روش تحقیق
 هایمدل برخالف مثبت ریاضی ریزیدر الگوهای برنامه

 التح تا بتوانند شوندمی تعدیل پارامترها از برخی هنجاری،
 روش در ینکها با توجه به كنند. بازسازی را مفروض پایه

PMP شود، آن را مثبتمی بازسازی شرایط موجود هایداده 

 الس مثبت در ریاضی ریزیبرنامه نامند. رهيافتمی یا واقعی
های اخير در سال و شد ارائه هاویت( Howitt) توسط 8334

ر اقتصادی د هایسياستپژوهشگران بسياری برای تحليل 
  Paris و Arfiniكنند )بخش كشاورزی از آن استفاده می

(8334 ،)Howitt (2554) وLauwers  (2552) و همکاران). 
ثار آ یسازهيشب یمناسب برا یابزار یکه الگونیا یبرا 

ود را موج یواقع طیبتواند شرا دیباشد، با یپول هایسياست
خواهد  حیرتص یزیربرنامه یابتدا الگو نیبنابرا؛ كند ديبازتول

 یرز یبرا یزیربرنامه یتابع هدف الگو یشد. شکل كل
 .شودیم انيب ریز صورتبهصنعت مورد نظر  یهابخش
 

(8 )        bAXts

XCXPZMax





..

4

 
عرضه  بردارهایی از Cو  Pهدف،  ارزش تابع Zدر آن  كه

بيانگر محدودیت  bبردار مقادیر توليد و  Xو هزینه متغير، 
 منابع است.
صنایع مختلف  افزودهارزش یسازمدلبرای  مطالعهاین در 
زی ریاز مدل برنامهپولی  هایسياست سناریوهای مختلف برای

 توابع یهامدلبرای كاليبره كردن  ( كهPMP) ریاضی اثباتی
جزء در  مهمترین .گرددیم استفاده افزودهارزشبرآوردی 

 هامحدودیتالگوسازی، تصریح درست تابع هدف و توابع 
 باشد.می
 مطننالعنه، بننا توجننه بنه مطننالعننات  این در راسنننتننای  

 (2013) Shahbazi and Karimzadeh ,(2016) Severe 

 .شود( تبيين می2رابطه ) صورتبه تابع هدف

 

(2)),,,,( tttttt XMLABInvestRERVAVA  

 

 tهدف،  تابع رابطه باشد. درمختلف در كشور می صنایع حاصل از فعاليت (Zافزوده ) ارزش یحداكثر ساز( بيانگر 2) رابطه
ntریزی )برنامه دوره هایسال بيانگر ,...,2,1 .سال  انیتا پا 8433سال  یاز ابتدا  ،يتحق یمطالعه طول قلمرو زمان نیدر ا( است
 .شودیمزیر تصریح  صورتبهدر این مطالعه  مدل مورد نظر .شودمیدر نظر گرفته  8435سال  هیاست كه بر پا 8434

(3) ttttttt eMBMBRERBRERBXBLABBInvestBVA  2

76

2

54321 
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 :یرابطه برآورد نیدر ا
VA =عیصنا افزودهارزش 

INVESTعیصنا هیسرما ی= موجود 

LAB= کار شاغل یروین 

M= ینگیحجم نقد 

RER= ینرخ سود اعتبارات بانک 

X= که در  عیصنا افزودهارزشبر  مؤثر یرهایمتغ ریسا

 .شودیمصورت لزوم وارد مدل 

 زیر شرحبههای لحاظ شده در الگوی فوق محدودیت

 .هستند

 

Budgetiinvestسرمایه هر صنعت            محدودیت (1)   
 

tLABLAB( محدودیت نیروی کار                          2)        

iRERRERمحدودیت نرخ سود اعتبارت بانکی           (3)   

iMM( محدودیت پایه پولی                               4)   

 
به  های مربوطترتيب محدودیت( به3( تا )8روابط )
 مقدار موجودی در  صنایع هستند. افزودهارزشحداكثرسازی 

در نظر  محدودكنندهحداكثر یا مقدار  عنوانبه 8433سال 
 گرفته شده است.

 
 هادادهآمارها و 

 ینمونه آمار كشور بوده وبخش صنعت   يتحق یجامعه آمار
كشی و رنده كردن رهزیربخش با كد چهاررقمی ا 4 شامل  يتحق

كه  ییهاصفحههای روكش شده و وليد ورقت (،8385) چوب
توليد كاالهای نجاری درودگری (، 8328) اصل آن چوب است

( و 8324) چوبی هایمحفظهوليد ظروف و (، ت8322) ساختمان
صير و ح پنبهچوباز چوب و توليد كاال از  هافراوردهتوليد سایر 

-تبندی فعالي( بر اساس استاندارد طبقه8323) و مواد حصيربافی
آمار و اطالعات مورد باشد. می ISIC rev 4های صنعتی ایران 

ها و ها از سازمانلانجام محاسبات و برآورد مد یبرا ازين
فر صنعتی ده ن یهاكارگاه، رانیمانند مركز آمار ا ربطیمؤسسات ذ

 8433-8434 یهاسال یطی بانک مركز كاركن و باالتر و
چوب  ديتول عیصنادر این بخش به برآورد الگوی  .شد یورآگرد

برای  ریاضی ریزیبرنامهروش ی و نيز اجرای و محصوالت چوب
ه پولی پرداخت هایسياستاجرای سناریوهای مختلف تغييرات 

 شود.می

 های تجربییافته

 ود.شدر این بخش به ارائه نتایج برآورد مدل پرداخته می
ضروری است پایایی متغيرهای مدل قبل از برآورد الگو، 

هایی است ترین آزمونریشه واحد از رایج آزمون آزمون شود.
ی زمان مجموعهیند افركه امروزه برای تشخيص پایایی یک 

 ته دریافآزمون دیکی فولر تعميم گيرد.مورد استفاده قرار می
این آزمون، فرضيه ریشه واحد  .شده است این مطالعه اجرا

ند، ك( را در مقابل پایایی متغير موردنظر آزمون مییاییناپا)
تر محاسباتی( بزرگمون )كه قدر مطل  آماره آزدرصورتی

شود و رد می 0Hباشد، فرضيه  از قدر مطل  مقادیر بحرانی
نتایج آزمون ریشه واحد در  .زمانی پایا خواهد بود مجموعه
 است. شدهگزارش (8جدول )

( بيانگر این اسنننت كه قدر مطل  آماره دیکی 8جندول ) 
 شننده برای متغيرها در سننطح از یافته محاسننبه فولر تعميم

فرضنننيه  روازاینتر اسنننت، در مطل  آماره بحرانی كوچکق
توان رد كرد و متغيرهای صننفر یا وجود ریشننه واحد را نمی 

با توجه به اینکه متغيرهای مدل در سطح  مدل ناایستا هستند.
از متغيرهای نامانا تفاضنننل مرتبه اول  دباشنننند بایمی نامانا

با یکبار  شننندهبا توجه به نتایج نشنننان داده  گرفته شنننود.
گيری از متغيری كه دارای ریشننه واحد اسننت، آماره تفاضننل

تر از آماره بحرانی بزرگ یافته مربوط به آندیکی فولر تعميم
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ه به با توج؛ شنده و ایسنتا بودن متغير به اثبات رسنيده است   
اند شننرایط مطلوب و اوليه را شننده I(1)متغيرها  اینکه همه

 اشت.برای برآورد رگرسيون خواهند د

 
 گیریتفاضل یکبارمتغیرها بعد از نتایج آزمون مانایی  -1جدول 

 وضعیت احتمالارزش  نماد وضعیت احتمالارزش  نماد

EXCH 555/5  ماناI(1) VATw 555/5  ماناI(1) 

INF 553/5  ماناI(1) INVw 5532/5  ماناI(0) 

M 582/5  ماناI(1) LABw 588/5  ماناI(1) 

RER 555/5  ماناI(1)    

 های تحقي : یافتهمأخذ 

 
 نتایج برآورد مدل

چوب و  ديتول عیقسمت برآورد مدل صنا نیدر ا
 رایب یاضیر ریزیبرنامهروش  یاجرا زيو ن یمحصوالت چوب

ده آور یپول هایسياست راتييمختلف تغ یوهایسنار یاجرا

حداقل  مطالعه مدل مورد نظر به روش نیا در. استشده 
 یبرآورد مدل تجرب جینتا شود.می برآورد مربعات معمولی

 .باشدیم (2جدول ) صورتبه

 
 نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی -2 جدول

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

EXCH 
531/5 42/5 528/5 

INF 
34/85- 53/2- 582/5 

INVEST 
821/5 42/3 554/5 

LAB 
23/5 38/8 82/5 

M 
5534/5- 38/2- 583/5 

M^2 
-4/31 E-10 33/8- 8/5 

RER 
3/2282- 144/5- 42/5 

RER^2 
13/21- 221/5- 21/5 

C 
3/24484 83/8 22/5 

 3/8آماره دوربين واتسون مقدار ، 34/5ضریب تعيين 
 های تحقي : یافتهمأخذ

متغير تورم با   :INF دهدنتنایج برآورد مدل نشنننان می 
:  ؛داری یک درصنندبا سننطح معنی -3/85 تأثيرضننریب 

INVEST  و  82/5 با ضنننریب تأثير گذارییهسنننرمامتغير

باشد كه مقدار نقدینگی می : M ؛داری پنج درصدسطح معنی
داری پنج درصد و در سنطح معنی  -553/5 تأثيربا ضنریب  

 تأثيرتوان دوم آن نيز در سنننطح ده درصننند بنا ضنننرینب   
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همچنين متغير سننود : RER؛ دارد دارمعنی تأثير -55543/5
و نيز در توان دوم با ضنننریب  -2282بنانکی بنا ضنننریب   

منفی و  تنأثير داری پنج درصننند در سنننطح معنی -13/21
 تأثير بيشنننتر متغيرها بننابراین در این مندل  ؛ معننادار دارد 

 دارند. افزوده ارزشبر  یدارمعنی
با وجود دهد كه نتایج برآورد مدل نشان می طورهمان 

دوره مطالعه  در طولافزایش چند برابری حجم نقدینگی 
این زیربخش صنعت منفی  افزودهارزشآن بر  تأثيركشور 
 ينهمز درموضوع منطب  با نتایج سایر مطالعات  ینو ابوده 
منفی افزایش حجم نقدینگی بر روی توليدات بخش  تأثير

ن توان به باال بوداز دالیل آن می كهطوریبه باشد.صنعت می
نرخ رشد تورم نسبت به نرخ رشد نقدینگی، پایين بودن 

 یرفنّاومولد و پایين بودن سطح  هایبخشگذاری در سرمایه
ن صنایع اشاره نمود. همچنين ارتباط معکوس بين نرخ ای

 آوردبراین زیربخش در  افزودهو ارزشسود اعتبارات بانکی 
 مدل تجربی مشهود است.

 از درصنند 34كه  اسننت آن گویای مدل تعيين ضننریب

 مدل در شننده وارد متغيرهای توسننط افزودهارزش تغييرات
 F آماره از مدل، كلی بودن معنادار بررسی در. شنود می تبيين

باشد صفر می داریمعنی سطح ینکها به توجه، شوداستفاده می
باشد و صفر درصد معنادار می در سنطح و  24یعنی مدار آن 

 آماره مقدار كهییازآنجا براینعالوه. شننودمی تأیيد كلی مدل

یعنی در این مطالعه  4/2و  4/8 عدد مابين واتسننن دوربين
باشننند و مدل مشنننکل خودهمبسنننتگی ندارد و از می 3/8

متغيرهای موجود در مدل سنه تا از متغيرها در سطح صفر و  
 هستند. دارشش تا نيز در سطح پنج درصد معنی

 
 آزمون ناهمسانی واریانس

 Whiteهای در مرحله بعد الزم است با استفاده از آماره

Test  ناهمسانی واریانس مدل مورد آزمون قرار گيرد. نتایج
در این آزمون مقدار  ( گزارش شده است.4آزمون در جدول )

از هر دو آزمون استفاده شد كه در هر دو مقدار ارزش احتمال 
 روازاین ،شودینمبيشتر از پنج درصد و فرض صفر رد 

 همسانی واریانس بين جمالت اختالل وجود دارد.
 

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس -3 جدول

 53/0 ارزش احتمال F 523/0مقدار آماره 

 12/0 ارزش احتمال 23/1 مقدار آماره ضریب الگرانژ

 های تحقي : یافتهمأخذ 

 

 آزمون ثبات و پایداری پارامترهای مدل

و  CUSUMهای گيری از آزمونبا بهرهدر مرحله بعد 
CUSUMSQ  ثبات و پایداری ضرایب برآورد شده بررسی

ها داللت بر عدم وجود شده است. فرضيه صفر در این آزمون
دم فرضيه مقابل بيانگر ع كهدرحالی ،شکست ساختاری داشته

نمودارهای باشد. ثبات و پایداری ضرایب برآورد شده می
دوره مورد بررسی  برایكه های آزمون را  زیر آمارههای آماره

دهند. نتایج در نشان می اند را برای مدل برآوردیترسيم شده
 .نمودارهای زیر نشان داده شده است
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 پایداری ضرایب مدلهای ثبات و نتایج آزمون -1نمودار 

 های تحقي : یافتهمأخذ

 
بيانگر پایداری و ثبات ضرایب  باالنتایج نمودارهای 

ها فرضيه ثبات برآورد شده بوده و بر اساس این آزمون
بنابراین ؛ توان رد كردمعناداری نمی %4ضرایب را در سطح 

 باشند.یم باثباتتوان نتيجه گرفت كه ضرایب برآورد شده می
مقدار آماره آزمون كمتر از مقادیر بحرانی در  یگردعبارتبه

درصد بوده و فرضيه صفر مبنی بر ثبات  4دار سطح معنی
مدل برآورد شده  روازاینشود. ضرایب برآورد شده رد نمی

های آماری توان آزموندارای تغييرات ساختاری نبوده و می
را پيرامون ضرایب برآورد شده انجام داده و ضرایب را تفسير 

 آماری و اقتصادی نمود.
 

 نتایج حاصل از برآورد مدل و سناریوسازی
به شکل الگوی زیر  OLSتخمين ضرایب مدل با روش 

 .گرددمیبرآورد 
 

VAT = 5/531*EXCH - 85/65*INF + 5/821*INVEST + 5/232*LAB - 5/5534*M - 4/31 E-85*M^2- 

2282/34*RER - 21/1*RER^2+ 24484/33 
 

 ،گذارییهسرمامورد بررسی شامل ميزان  هایمحدودیت
و نيز نرخ سود  تعداد نيروی كار و آخرین مقدار نقدینگی

متغيرهای نقدینگی و نيز نرخ سود همچنين . باشدیمبانکی 
 .يردگیمپولی مورد تحليل قرار  هایسياست عنوانبهبانکی 

 

s.t            rer≤21                         invest≤6431                           m≤7823847/9                       lab≤8807 

 

 هامحدودیتنتایج تعیین مقادیر بهینه تابع هدف و  -4 جدول

 نماد متغیر مقادیر بهینه حداو

 M حجم پول() ینگینقد 3/2124132 ميليارد ریال

 RER نرخ سود اعتبارات بانکی 28 درصد

 INVEST بخشزیر گذارییهسرماميزان  3348 ميليارد ریال

 LAB بخشتعداد نيروی كار زیر 1152 نفر

 VA بخشزیر افزودهارزش 842/21433 ریال ميليارد

 های تحقي : یافتهمأخذ 
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 با استفاده از وتحليلیهتجزدر ادامه به بررسی نتایج 
چوب و  ديتول عیصناریزی ریاضی به رهيافت برنامه
شود. در این بخش با اضافه ی پرداخته میمحصوالت چوب
ه ها را بكه سطح فعاليتكاليبراسيون )های كردن محدودیت

 با تغيير بعدكند( و سطوح مشاهده شده دوره پایه مقيد می
مقادیر محدودیت ميزان تغييرات تابع هدف مورد بررسی قرار 

جدول زیر مقادیر بهينه در وضعيت كنونی را نشان  .گيردیم
 دهد.می

به بعد از بررسننی الگوی مورد بررسننی، در این قسننمت  
 هامحندودیت بنا لحناظ    افزودهارزشرد مقنادیر بهيننه   برآو

 افزودهارزشكه ميزان  دهدیمنتایج نشنننان  .پرداخته شننند

 842/21433به مقدار  هامحدودیتمطلوب در شرایط وجود 
و هر چهار محدودیت مورد بررسننی  باشنندیمميليارد ریال 

تابع  محدودكننده توانندیمو  باشننندیمهمان مقادیر موجود 
 هایسننياسننتتغييرات در  تأثيربررسننی  برایباشننند.  هدف

 ورتصننبهپولی یعنی نقدینگی و نرخ سننود اعتبارت بانکی 
به این صورت كه در مقادیر  .( پرداخته شننده است3جدول )

درصننند تغييرات  25 و 85، 4 یهانسنننبتمتغيرها پولی به 
آن بر روی ميزان  تأثيرتا  شودانجام میافزایشنی و كاهشنی   

 شننده ارائه( 4جدول )نتایج در  سنننجيده شننود. افزودهارزش
   .است

 

 نتایج سناریوهای کاهش و افزایش متغیرهای سیاست پولی -5 جدول

 

 های تحقي : یافتهمأخذ

 بحث

ر ب یپول هایياستس تأثير یبررساین مطالعه با هدف 
 زیریبرنامه افتي)ره رانیا یصنعت هایبخشریز در افزودهارزش

-8434زمانی  بر صنایع چوب در بازه يدتأكبا  مثبت( یاضیر
دهد كه حجم انجام شده است. نتایج برآورد مدل نشان می 8433
با ن آنيز توان دوم  و -553/5 يرتأث( با ضریب M) ینگینقد
سود اعتبارات  نرخو همچنين متغير  -/55543 يرتأث یبضر

نيز توان دوم آن با  و -2282 يرتأث( با ضریب RERبانکی )
 افزودهارزشبر  داریو معندارای اثر منفی  -21تأثير ضریب 

 باشند.زیربخش صنایع توليد چوب و محصوالت چوبی می
 عنوانهبحجم نقدینگی و نرخ سود اعتبارات بانکی  تأثيرهمچنين 

نایع بخش ص افزودهارزشپولی بر متغيرهای جایگزین سياست 
آماری منفی و  لحاظ ازبررسی  زمانمدت در طولچوبی 
 یریزبرنامه سازیبهينهاستفاده از روش  با باشد.می دارمعنی

 سناریوها
 فعالیت

 
 الگوی اولیه

 1سناریو

 5)کاهش 

 درصدی(

درصد 

 تغییرات

 2سناریو

 11)کاهش 

 درصدی(

درصد 

 تغییرات

 3سناریو

 21)کاهش 

 درصدی(

درصد 

 تغییرات

 كاهش

 81 51/44454 1 33/45334 3 3/23423 842/21433 نقدینگی

نرخ 

 سود
842/21433 13/23184 4 33/45334 1 83/42342 83 

 افزایش

 الگوی اوليه فعاليت

 8سناریو

 4)افزایش

 درصدی(

درصد 

 تغييرات

 2سناریو

 85)افزایش 

 درصدی(

درصد 

 تغييرات

 4سناریو

 25)افزایش 

 درصدی(

درصد 

 تغييرات

 81 83/24214 2 3/23822 3 42/22241 842/21433 نقدینگی

نرخ 

 سود
842/21433 42/22241 3 43/23353 2 58/23844 84 



 .... بر یهای پولتأثیر سیاست  442

 

 هككاليبراسيون ) هاییتمحدودكردن  و اضافه ریاضی مثبت
( ندكمی مقيد پایه دوره شدهمشاهده سطوح به را هايتفعال سطح
مورد  تابع هدف راتييتغ زانيم تیمحدود ریمقاد رتغيي با بعد و

ایع زیربخش صن افزودهارزشگرفت كه مقدار بهينه قرار  یبررس
 842/21433مذكور به مقدار هاییتمحدودچوبی با وجود 
در سناریو اول، در صورت كاهش  .گردید برآوردميليارد ریال 

 81و  1، 3 صورتبهدرصد ميزان كاهش نقدینگی  25و  85، 4
 چوب ديتول عیصنادر  افزودهارزشدرصد موجب افزایش ميزان 

 كاهش یوسنارهمچنين در همين  .شودیمی و محصوالت چوب
درصد متغير سياست نرخ سود موجب افزایش  25 و 85، 4
خواهد شد. در  افزودهارزشدرصد در ميزان  83و  1، 4 اندازهبه

درصد متغير  25 و 85، 4سناریو دوم، در صورت افزایش 
در  افزودهارزشميزان  درصد 81و  2، 3نقدینگی موجب كاهش 

. همچنين افزایش متغير سياست پولی نرخ شودیمصنعت چوب 
درصد در ميزان  84و  2، 3 اندازهبهسود، موجب كاهش 

 خواهد شد. افزودهارزش
كاهشی و  هایسياستكه  دهدیمبنابراین نتایج نشان 

غييرات ت یکسانی دارند. همچنين نسبتاً يرگذاریتأثافزایشی 
خش در زیرب افزودهارزشمتغير نقدینگی بر ميزان  نرخ سود و

یکسانی دارند و همچنين با افزایش  یباًتقر يرگذاریتأثچوب 
پولی، ميزان  هایمقادیر سياست درصد كاهش و افزایش

 .كمتر خواهد شد يرگذاریتأث

-ه روشن است كه امکان هدفمطالع هاییافتهبا توجه به  

 افزودهارزشبهينه  مقادیر سياست پولی و ينهبه یرمقادگذاری 
صنعت در یکسال مورد نظر برای  هایبخشهریک از زیر

 گذارانياستس سوییميسر خواهد بود. از  گذارانياستس
 ورطبهو روش این پژوهش  هاییافتهبا استفاده از  توانندیم

هریک از  افزودهارزشادیر بهينه دقي  نتایج تغييرات مق
 وانعنبه هامحدودیتصنعت را با تغيير مقادیر  هایبخشزیر
جایگزین سياست پولی )حجم نقدینگی و نرخ سود  يرهایمتغ

 یوهایسناردر  سازیبهينهاعتبارات بانکی( با یک روش 
هش این پژو ینوآور مهمترینیافته  ینا و مختلف مشاهده كنند

برای رشد  یگذارهدفشود كه امکان محسوب می
ور مقد گذارياستسصنعت را برای  هایبخشزیر افزودهارزش

 ای كه در سایر مطالعات مشابه وجود ندارد.سازد، نکتهمی
 یسوبهتوانند با هدایت حجم نقدینگی می گذارانياستس
 صنایع مختلف و رقابتی یو نوسازمولد صنعتی  هایيتفعال

كاهش آثار تورمی سيل نقدینگی، توليدات  ضمن آنهانمودن 
همچنين  اقتصادی را نيز تقویت نمایند. هایبخشسایر 

محور بودن اقتصاد كشور و با توجه به بانک گذارانياستس
در نظام بانکی با كاهش نرخ سود  هاسپردهحجم بسيار باالی 

 یهاطرحبه متقاضيان  و كارمزددادن یارانه سود  یاو بانکی 
به  هابانکهدایت سرمایه  را برایالزم  هاییتحمای توليد
 انجام دهند.باید مولد  هایگذارییهسرما
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Abstract 
The industry sector is considered as one of the important and vital parts of the economy and 

because of the connection with other sectors, this one has proven to play a significant role in 

production and productivity On the other hand, monetary policy is also stimulating the demand 

side of the economy for growth of production and employment and the level of prices ..The 

purpose of this study was to investigate the effect of monetary policy on the value added in the 

wood products sector is based on the use of positive mathematical programming during the period 

of 1990-2016. In the PMP method, the data of the existing conditions are reconstructed, the 

constraints of decision makers' truth and the manufacturer are considered in real terms, and this 

optimization model is very useful for analyzing policies in the present situation. The results of 

this paper showed that the decreasing and incremental policies of monetary variables (liquidity 

and bank interest rate) in different scenarios have an effect on the added value of optimizing that 

subsection. Also, an important indicator of this method is to calculate the optimal value added of 

each sub-section in its base year and its targeting capability in some other scenarios. For example, 

in the first scenario, in the case of a 5, 10, and 20 percent reduction in liquidity, value added will 

increase by 4, 8 and 18 percent in the wood and wood products industry. In this scenario, the drop 

in the policy variable will also increase the bank interest rate by as much as 5, 8 and 16 percent 

in the added value. 
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