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 چکیده 
سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی در تمام کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

صنعت  ر دتأثیر تولید کل صنعت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی  و تجزیه و تحلیل  در این پژوهش به بررسی

توابع واکنش آنی  و ARDLبا استفاده از روش  5831 -5831های ساالنه ز دادهبدین منظور ا پردازیم.ایران می

متغیر تولید کل صنعت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دهد ایم. نتایج برآورد الگو نشان میپرداخته

متغیرهای مانده  باشد. ودولتی در بخش صنعت میگذاری این امر نشانگر حاکمیت سرمایه  صنعت دارد که

تسهیالت اعطایی و ارزش افزوده بخش صنعت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی صنعت  تأثیری معنادار و مثبت 

ت اهمیگذاری بخش خصوصی صنعت بی دارد. همچنین متغیرهای نرخ تورم و نرخ ارز در مدل بلندمدت بر سرمایه

 هستند .

 

  ARDL    روشولید کل صنعت، توابع واکنش آنی، ، تبخش صنعت گذاری خصوصیسرمایهيدي: هاي كلواژه
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 مقدمه  -1

صادی های اقتترین شاخص ارزیابی سیاستگذاری و نرخ رشد آن، به عنوان برجستهاز گذشته در مباحث اقتصادی، سرمایه  

گذاری بخش خصوصی  در کشورهای مطالعه و بررسی سرمایهو یکی از عناصر مهم رشد و توسعه اقتصادی مد نظر بوده است.  

 (GDP) مبین آن بود که در این کشورها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5995در حال توسعه توسط گرین و ویالنیووا در سال 

دوره را ترین دلیل کاهش نرخ رشد در طی این رسیده است. آنان عمده 37به یک درصد در دهه  07از سه درصد طی دهه 

ذاری گگذاری خصوصی مطرح کردند. در فرآیند تکوین علم اقتصاد، سرمایه و سرمایهگذاری، به ویژه سرمایهکاهش نرخ سرمایه

 وگذاری را موتور رشد های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است به طوری که برخی از اقتصاددانان )کینزینها(، سرمایهاز جنبه

 (.51ص ،5800 )دیهیم، دانندتوسعه کشورها می

به علت محدودیت سرمایه توجه خاص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  به این متغیر اقتصاد کالن معطوف شده 

صادی های مهم اقتباشد. صنعت، یکی از بخشاست. همچنین الزم به ذکر است کمیابی سرمایه در کشورهای جهان سوم بیشتر می

یص رد. تخصی بگیید شتاب بیشترگذاری باسرمایه بیشتری دارد و برای توسعه این بخش، رشد سرمایههر کشور است که نیاز به 

 در این عرصه گذاری و عوامل مؤثر بر آن در کوتاه مدت و بلندمدت است.دقیق ساختار سرمایهبهینه سرمایه، نیازمند شناخت 

گذاری خصوصی به عنوان کاراترین روش دستیابی به تولید، از اهمیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل در این سرمایه

تحقیق ابتدا به بررسی و تجزیه و تحلیل عؤامل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از روش خود توضیح برداری در بخش 

شود و نقش تولید کل صنعت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی صنعت پرداخته می 5831-5831های طی سالصنعت ایران 

ای خود هآوریم تا تحلیلجوسیلیوس توابع عکس العمل آنی را بدست می -شود. و سپس  با استفاده از روش یوهانسنتحلیل می

 را ارتقاء بخشیم.

بخش سوم عؤامل مؤثر بر سرمایه گذاری پردازیم. در در بخش دوم به مطالعه اجمالی مهم ترین نظریات سرمایه گذاری می

گذاری صنعتی بررسی شده های مربوط به سرمایه.در بخش چهارم شاخص شودبخش خصوصی در اقتصاد  ایران استخراج می

ر اختصاص یافته است. و د گذاری خصوصی در بخش صنعتاست. بخش پنجم به بررسی تجزیه و تحلیل عؤامل مؤثر بر سرمایه

 .ششم نتیجه گیری و پیشنهادات این پژوهش را ارائه خواهیم کردنهایت در بخش 

 مبانی نظری سرمایه گذاری -2

گذاری و با تکیه بر اقتصاد دو بخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی به وجود بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه

یشتر گذاری بای، منجر به سرمایهپس انداز بیشتر در هر جامعهگذاری با پس انداز برابر باشد. بنابراین، آید که مقدار سرمایهمی

آید. پس، هر چقدر درآمد بیشتر باشد، پس انداز شود. پس انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد به دست میمی

د خرد، تولیدکنندگان برای (. از دیدگاه اقتصا831،ص5801 انجامد )تفضلی،گذاری بیشتری میبیشتر شده، در نهایت به سرمایه

افزایش تولید، نیاز به خرید ماشین آالت، ساختمان و... دارند تا به تقاضای ناشی از درآمد جامعه پاسخ دهند. به عبارت دیگر، باید 

 یسرمایه موجود خود را به سرمایه مطلوب برسانند. مطالعات رفتار سرمایه گذاری حول دو محور اساسی، چگونگی تعیین موجود

گذاری، به رابطه چرخد. مالک ارزش فعلی برای سرمایهمطلوب سرمایه و تعیین سرعت رسیدن به موجودی مطلوب سرمایه، می



 

گذاری، نرخ بهره و دوره زمانی توجه دراد، اگر هر طرحی ارزش فعلی بیشتری گذاری، درآمدهای حاصل از سرمایهمیان سرمایه

 به خود اختصاص دهد، دارای اولویت است. 

شود. نظریه شتاب به رابطه گذاری و اصل شتاب، در حقیقت بر سرعت تعدیل موجودی مطلوب سرمایه متمرکز میسرمایه

گذاری عالوه بر تغییر سطح درآمد ملی، به شود. در این نظریه، سرمایهمی گذاری با تغییر سطح درآمد یا تولید مربوطسرمایه

اقتصاددان هلندی مطرح کرد. در این  1کویکنسبت سرمایه به بازده نیز وابسته است. مدل شتاب انعطاف پذیر را نخستسن بار 

شود. در موجودی سرمایه مطلوب پر میقعی و شود که در هر دوره، تنها قسمتی از شکاف بین موجودی سرمایه واالگو فرض می

های قبل است و هر چه به عقب برگردیم، اهمیت تولید در این الگو، موجودی سرمایه جاری متناسب با میانگیم وزنی تولید دوره

تر از هگذاری را، بیابد. مدل جریان نقدینه سرمایه گذاری، استفاده از جریان نقدینه داخلی بر سرمایهاین میانگین کاهش می

گذاری، یک نسبت متغیری از جریان نقدینه داخلی است و عرضه داند. در این الگو، هزینه های سرمایهتأمین مالی خارجی می

وجوه داخلی، به سطح سود بنگاه بستگی دارد. بنابراین، موجودی مطلوب سرمایه نه تنها بستگی به سطح تولید دارد که به میزان 

  (.311، ص5801ته خواهد بود )برانسون، سودهای انتظاری نیز وابس

یکی دیگر از الگوهای سرمایه گذاری مدل نئوکالسیک است در این الگو سرمایه گذاری نشأت گرفته از عامل سرمایه است، 

 ای دارد. مدل نئوکالسیک با توجه به محدودیت العادهگذاری اهمیت فوقکه قیمت سرمایه در تصمیم گیری برای میزان سرمایه

خواهد ارزش فعلی جریان درآمدی خالص را در طول زمان حداکثر کند و برای این منظور از روش الگرانژ کمک تابع تولید، می
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ا، عدم ههای قبلی )تأخیر یا هزینه های تعدیل طرحگذاری دارد و نقاط ضعف نظریهتوبین، نگاه جدیدی به سرمایه qنظریه 

پوشاند. مهم ترین جنبه نظریه توبین که از مدل نئوکالسیک کمک های انتظاری و مسئله ریسک( را میشفافیت درآمدها و هزینه

توان ارزش بازاری سهام مؤسسه را پیدا های جایگزینی سرمایه و ماشین آالت در دست باشد، میگیرد، این است که اگر هزینهمی

گذاری به بازار، مشکل انتظار، تأخیرها و ریسک تباط دادن میزان سرمایهگذاری تصمیم گرفت. توبین با ارکرد و در مورد سرمایه

نماید تر میگذاری را آسانهای مختلف سرمایهکند و تصمیم گیری در طرحرا به طور عملی به مکانیزم بازار اوراق بهادار منتقل می

 (.313ص  ،5801)برانسون، 

 مل مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصیاعو -3

توان آنها را برای کشورهای در حال توسعه با اند و نمیگذاری برای جوامع پیشرفته طراحی شدههای سرمایهریهبیشتر نظ

ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی متفاوت به کار برد. از نظر تحلیلی، برخی مشکالت ساختاری مانند وجود نداشتن 

های مبادله خارجی لت در تشکیل سرمایه، اختالالت ایجاد شده بر اثر محدودیتبازارهای مالی با کارکرد مناسب، نقش عمده دو
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ذاری گهای مربوط به بهینه کردن رفتار سرمایهو نواقص دیگر بازار در  اکثر کشورهای در حال توسعه، موجب شده است فرضیه

 (.808، ص 5933مواجه شوند )ماریو، ها، با مشکل تأمین نشود و کشورهای در حال توسعه برای استفاده  از این نظریه

-گذاریها در دست بخش عمومی است و این نوع سرمایهگذاریدر کشورهای جهان سوم از جمله ایران، قسمت اعظم سرمایه

های مختلف اقتصاد، توان گفت نقش دولت در بخشگذاری توضیح داد. حتی به جرات مینوان با الگوی رفتار سرمایهها را نمی

 گذاری خصوصیای برای سرمایهبوجود آمدن رقابت بین بخش خصوصی و عمومی شده است و دولت به جای این که زمینهباعث 

ذاری گشود. دولت با قدرت سرمایهکند که منجر به دوگانگی صنایع میفراهم نماید، به عنوان جایگزین بخش خصوصی عمل می

ند. کحذف رقبای خصوصی، مدیریت صنابع و کارخانجات بزرگ را تصاحب می های مختلف از پیکره اقتصاد وباالتر و جذب رانت

توان در ساختار تولیدی ایران کند این امر را میگیرد و صنایع کوچک را اداره میدر نتیجه بخش خصوصی در حاشیه قرار می

 (.50، ص5801مشاهده کرد )رنانی، 

گذاری خصوصی از الگوهای رایج در کشورهای پیشرفته استفاده مایهتوان در تخمین سرمباحث فوق نشانگر این است که نمی

گذاری خصوصی، از متغیرهای یاد شده در مبانی نظری و مطالعات تجربی در نمود. بنابراین، در شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه

سطح درآمد، نرخ بهره، نرخ  متغیرهای شود.های خاص اقتصاد ایران کمک گرفته میکشورهای جهان سوم با تأکید بر ویژگی

مؤثر  واملتورم، سرمایه گذاری دولتی، تغییرات نرخ ارز، اعتبارات و تسهیالت بانکی و عوامل غیر اقتصادی مثل جنگ از جمله ع

 که هریک در ذیل به اختصار توضیح داده شده است. خصوصی هستند. گذاریبر سرمایه

 

 تغییرات نرخ ارز -3-1

گذاری خصوصی در اقتصاد کالن کشورهای پیشرفته وجود ندارد. ولی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایهبحث نظری درباره 

کند، ای )به خصوص در بخش صنعت( از خارج خریداری میدر کشورهای جهان سوم، مانند ایران که بیشتر کاالهای سرمایه

 گذاری خصوصی در بخش، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر سرمایهیابد. بنابراینای میمسئله نرخ ارز و تغییرات آن، اهمیت ویژه

 صنعت ایران مطرح است.

 

 نرخ تورم -3-2

گذاری باشد، ولی چگونگی تأثیر آن بر سرمایهگذاری خصوصی مینرخ تورم داخلی از جمله عوامل مؤثر بر  تقاضای سرمایه

 گردد.مدل تجربی استفاده می خصوصی دچار ابهام است. درباره نحوه تأثیر این متغیر، از

 

 



 

 اعتبارات و تسهیالت بانکی -3-3

یدی گذاری خصوصی، تردهای سیاست پولی اقتصاد کالن بر سرمایهی تسهیالت و اعتبارات بانکی در چارچوب نظریهدرباره

از  قامات پولی و بانگیگذاری خصوصی حائز اهمیت است. برای این منظور، موجود ندارد و نقش سیاست پولی در تشویق سرمایه

ذاری گدهند تا سرمایهگذاری، اقداماتی انجام میهای سرمایهطریق ایجاد تسهیالت الزم در زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه

 در اقتصاد افزایش یابد.

 

 گذاری دولتیسرمایه  -3-4

ذاری گی رابطه سرمایهصی هستند. اما دربارهگذاری خصوهای اقتصاد کالن، بیانگر تأثیر مخارج دولتی بر سرمایهنظریه

گذاری دولتی در حیطه بخش خصوصی و گذاری خصوصی کمتر بحث شده است. از جنبه نظری، اگر سرمایهدولتی با سرمایه

ی گذاری دولتهای تولیدی وارد شده و به منزله جایگزینی قدرتمندی برای بخش خصوصی عمل نماید، در انجام سرمایهفعالیت

های بخش گذارییهدهد. ولی اگر سرماگذاری بخش خصوصی را در حاشیه قرار میوجود دارد و سرمایه  Crowding outک ی

گذاری خصوصی عمومی در حیطه کاالهای عمومی مانند احداث بزرگراه، فرودگاه و ... باشد، به عنوان بخش مکمل برای سرمایه

 آید.پدید می  Crowding inعمل کرده و 

 

 نرخ بهره -3-5

ند. اما به کگذاری را تابعی نزولی از نرخ بهره قلمداد میکینز که معتقد به تعیین میزان نرخ بهره در بازار پول است، سرمایه

های بهره واقعی در ایران و تغییرات اندک نرخ بهره رسمی در طی زمان، استفاده از این عامل برای علت وجود تذاشتن نرخ

 دارای اریب خواهد بود. به همین دلیل از این متغیر بهره نخواهیم گرفت.گذاری، سرمایه

 

 درآمد -3-6

 ابد.یگذاری نیز افزایش میباشد. با افزایش سطح تولید یا درآمد، سرمایهگذاری میاین متغیر حاصل مبانی نظری سرمایه

 

 

 



 

 عوامل غیر اقتصادی -3-7

گذاری در ایران، عوامل غیر اقتصادی باشد. ایران در طول تاریخ، با یک سرمایهرسد یکی از بزرگترین مشکالت به نظر می

گذاری به وجود آورده است. گذاری مواجه بوده و موانعی برای سرمایههای فرهنگی و اجتماعی در زمینه سرمایهسری از نارسایی

 گذاریع انقالب و جنگ تحمیلی است که سرمایه(، بزرگترین عامل غیر اقتصادی، وقو5831-5831در جامعه آماری این تحقیق )

 خصوصی بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.

 GDPبررسی روند رشد ارزش افزوده صنعت با رشد  -3-8

های انجام شده در مورد متغیرهای کالن نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین درآمد نفت، رونق و رکود اقتصادی بررسی

رشد تولید ناخالص داخلی مثبت است و رشد ارزش افزوده  5811( قابل مشاهده است. تا سال 5است. این مسئله در نمودار )

اشد که این امر نشانگر  توحه بیشتر به این بخش و وابسگی شدید بمی GDP( بیشتر از رشد 5817-5811صنعت در این دوره )

(  با وقوع انقالب، شروع جنگ و مشکالت صادرات نفت، نوسانات عظیمی در 5811 -5810صنعت به بخش نفت است. در دوره )

امه اول توسعه در سال اقتصاد کشور به وجود آمد، ولی با این حال  بخش کشاورزی ایران رشد قابل توجهی داشت. با شروع برن

به اوج خود رسید. دلیل عمده این افزایش رشد استفاده  5807های اقتصادی بهبود یافت و تولید صنعت در سال شاخص 5813

و صنعت حالت یکنواخت به   GDPنرخ رشد  5805های خالی زمان جنگ بود، که البته دوام زیادی نداشت و از سال از ظرفیت

 خود گرفت.

 
 GDPرشد ارزش افزوده صنعت با رشد  بررسی روند: 1شکل 

 مأخذ: نتایج تحقیق
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 گذاري خصوصی در بخش صنعت ایرانتصریح مدل اقتصاد سنجی سرمایه -4

عی از توان تابگذاری خصوصی در صنعت ایران را میدر این قسمت با استفاده از مبانی نظری و شرایط خاص اقتصاد ایران سرمایه

 گرفت:عوامل زیر در نظر 

(5)          𝐼𝑁𝑉 = 𝐹(𝑉𝐴, 𝐸𝑅, 𝐶𝑃𝐼, 𝐵𝐶, 𝐺𝐼𝑃, 𝐷𝑈𝑀)    

 گردد:گذاری بخش خصوصی در صنعت  ارائه می( مدل زیر جهت بررسی عوامل اثرگذار بر سرمایه5با استفاده از رابطه کلی )

(2) 𝑳𝑰𝑵𝑽 = 𝜶 + 𝜷𝑳𝑽𝑨 + 𝜸𝑳𝑬𝑹 + 𝝎𝑳𝑪𝑷𝑰
+ 𝜽𝑳𝑩𝑪 + 𝝋𝑮𝑰𝑷 + 𝜹𝑫𝑼𝑴 

:LINV  میلیارد ریال(. 5801گذاری خصوصی در بخش صنعت ایران به قیمت ثابت سال نشان دهنده  لگاریتم سرمایه( 

:LVA  میلیارد ریال( 5801لگاریتم ارزش افزوده صنعت به قیمت ثابت سال(. 

 :LRE  5801لگاریتم شاخص قیمت نرخ ارز  به قیمت ثابت سال. 

:LBC میلیارد ریال(. 5801ها به بخش صنعت  به قیمت ثابت سال نکلگاریتم مانده تسهیالت اعطایی با( 

:LGIP  میلیارد ریال(. 5801لگاریتم ارزش کل تولید صنعت به قیمت ثابت سال( 

:DUM  ( در نظر 5819-5813های جنگ )( و سال5811-5810های بحرانی انقالب )متغیر موهومی است که برای سال

 گرفته شده است.

بینی کرد با افزایش ارزش توان به این صورت پیشهای انتظاری هر یک از متغیرهای الگو را میمدل عالمتقبل از برآورد 

𝛽  0رودیابد بنابراین انتظار میگذاری خصوصی بخش صنعت افزایش میافزوده صنعت سرمایه باشد. با افزایش نرخ ارز  و   <

,𝜑رود یابد  بنابراین انتظار میمیاهش گذاری بخش خصوصی صنعت کارزش کل تولید صنعت سرمایه 𝛾 < باشد. و در نهایت   0

,𝜔یابد گذاری خصوصی بخش صنعت افزایش میبا افزایش مانده تسهیالت اعطایی و نرخ تورم سرمایه 𝜃 > 0. 

و آمار مربوط باشد ( می5831-5831های)ها و اطالعات آماری استفاده شده در این مطالعه، شامل یک سری زمانی طی سالداده

 های ملی بانک مرکزی استخراج شده است.به متغیرهای بکار رفته در الگو نیز از بانک مرکزی و سالنامه حساب

 آزمون ایستایی -4-1

فولر  -های پایایی متغیرهای مدل به وسیله آزمون دیکیبه منظور اطمینان از ضرایب برآوردی مدل، الزم است آزمون    

فولر تعمیم یافته در سطح متغیر با وجود  -انجام شود. برای هریک از متغیرها، ابتدا آزمون ریشه واحد دیکی (ADF)تعمیم یافته

با  کند. در نهایتگیرد که نتایج بدست آمده ناایستایی متغیرها را تأیید میزای عرض از مبدأ و روند صورت میمتغیرهای برون



 

شود. نتایج مربوط به این آزمون در سطح و تفاضل مرتبه اول برای آنها تأیید می تفاضل گیری از  مرتبه اول متغیرها ایستایی

 ( آورده شده است.5کلیه متغیرهای مدل در جدول )

 (: بررسی پایایی متغيرهاي مدل در سطح1جدول )

 خذ: نتایج تحقیقمأ        

 

 تفاضل(: بررسی پایایی متغيرهاي مدل در2جدول )

 نتيجه

 فولر تعميم یافته-آماره آزمون دیکی

 متغير
 مدل داراي عرض از مبدا

مدل داراي عرض از مبدا 

 روند و

 ناایستا
ADF(0)= 04701/4-  ADF(1)= 8358/2-  LVA 

 %3مقدار بحرانی در سطح  -3589/5 -6009/2

 ناایستا
ADF(0)=  10582/4-  ADF(0)= 7551/1-  LINV 

 %3مقدار بحرانی در سطح  -3589/5 -6009/2

 ناایستا
ADF(1)= 12507/4  ADF(1)= 5613/2-  LCPI 

 %3در سطح مقدار بحرانی  -3589/5 -6009/2

 ناایستا
ADF(1)= 14057/4-  ADF(1)= 8165/1-  LGIP 

 %3مقدار بحرانی در سطح  -3589/5 -6009/2

 ناایستا
ADF(1)= 31710/4-  ADF(1)= 1357/5-  LBC 

 %3مقدار بحرانی در سطح  -3589/5 -6009/2

 ناایستا
ADF(1)= 74848/4-  ADF(1)= 2322/2-  LER 

%3بحرانی در سطح مقدار  -3589/5 -6009/2  

 نتيجه

 فولر تعميم یافته-آماره آزمون دیکی

 متغير
 مدل داراي عرض از مبدا

مدل داراي عرض از مبدا 

 و روند

 ایستا
ADF(0)=       0328/0-  ADF(1)= 7594/0-  DLVA 

 %3مقدار بحرانی در سطح  -3029/5 -6072/2

 ایستا
ADF(0)= 6612/0-  ADF(0)= 6230/0-  DLINV 

 %3مقدار بحرانی در سطح  -3029/5 -6072/2

=ADF(0) ایستا    3309/5-  ADF(0)= 0924/0-  DLCPI 



 

 مأخذ: نتایج تحقیق

توان نتیجه گرفت تمامی متغیرهای مورد نظر دارای ریشه واحد هستند. از سویی ( می5) با توجه به نتایج جدول شماره

باشند. به عبارت دیگر متیرهای های بدست آمده مانا می( تفاضل مرتبه اول متغیرها بر اساس آماره1دیگر بر اساس جدول شماره )

 انی همبسته از درجه یک هستند(.های زمشوند )تمامی سریمورد نظر با یک بار تفاضل گیری مانا می

  ARDL نتایج تخمین مدل به روش -4-2

جمعی و مرحله دوم برآورد پارامترهای شود. مرحله اول آزمون همبه دو مرحله تقسیم می ARDLجمعی به روش رویکرد هم

برای بررسی  F. و از آماره شودجمعی از حالت تصحیح خطا استفاده میالگو است. در مرحله اول برای بررسی وجود رابطه هم

باشند دارای توزیع استاندارد  I(0)یا  I(1) نظر از اینکه متغیرها. از آنجا که آماره مذکور صرفشودوجود رابطه بلندمدت استفاده می

 1بایست استفاده کرد. تعداد رگرسورها ( ارائه شده است، می5991نیست، لذا از مقادیر بحرانی که توسط پسران و دیگران )

 13/1برابر با  ٪91حد پایین مقدار بحرانی در سطح اطمینان  باشد.باشد و الگوی فوق تنها دارای جمله ثابت و بدون روند میمی

 9335/3ر با محاسباتی برای آزمون معنادار بودن تمام ضرایب براب Fباشد. مقدار می 37/8و حد باالی مقدار بحرانی برابر با 

توان فرضیه صفر رود میمحاسباتی از حد باالی مقدار بحرانی فراتر می F)نتایج در زیر بیان شده است(. از آنجا که مقدار  باشدمی

 .مدت را رد کردمبنی بر عدم وجود رابطه بلند

 جمعی( در مدلمدت)همبراي وجود رابطه بلند F(: نتایج آزمون 5جدول)

 مأخذ: نتایج تحقیق  

 

 

 بررسی رابطه کوتاه مدت مدل  -4-3

 %3مقدار بحرانی در سطح  -3029/5 -6072/2

 ایستا
ADF(0)=   4927/0-  ADF(0)= 4792/0-  DLGIP 

 %3مقدار بحرانی در سطح  -3029/5 -6072/2

 ایستا
ADF(0)=   3752/5-  ADF(0)= 2760/0-  DLBC 

 %3مقدار بحرانی در سطح  -3029/5 -6072/2

 ایستا
ADF(0)= 2658/5-  ADF(0)=  2086/0-  DLER 

%3مقدار بحرانی در سطح  -3029/5 -6072/2  

 F آماره درصد 63در سطح  درصد 64در سطح 

I(0) I(1) I(0) I(1) 
6001/0 292/2 597/5 906/2 843/5 



 

به  1818/800 برابر با Fدرصد و آماره  %991بیزین  ضریب تعیین  -بر اساس معیار شوارتز ARDLتخمین مدل کوتاه مدت 

باشد. همچنین فرض عدم وجود خود همبتگی، تصریح مدل، نرمال دست آمده است که حاکی از قدرت توضیح دهندگی الگو می

 ( قابل مشاهده است.      3شود. این نتایج در جدول )در مدل تأیید می %1بودن و عدم وجود ناهمسانی واریانس در سطح خطای 

تشخيص هاي(: نتایج آزمون0جدول)  

 

 

 

مأخذ: نتایج   

                تحقيق

 

 مدل  برآورد ضرایب بلندمدت -4-4

نماییم. نتیجه رابطه بلندمدت مدل اقدام به برآورد ضرایب بلندمدت می ،ARDLپس از برآورد معادله کوتاه مدت به روش 

  ( بیان شده است.1در جدول )

 

 مدتنتایج تخمين بلند (:3جدول)

 

T-Ratio[prob] متغير ضریب 

8684/2 [ 448/4 ] 3375/5  LVA 

8252/2-  [ 414/4 ] 9820/2-  LGIP 

4205/2  [ 433/4 ] 77182/4  LBC 

22545/4  [ 823/4 ] 465861/4  LER 

62850/4-  [ 595/4 ] 36219/4-  LCPI 

8409/2-  [ 414/4 ] 91581/4-  DUM 

5879/0-  [ 444/4 ] 0615/2-  C 

            مأخذ: نتایج تحقیق

دهد. این ضرایب نشانگر رابطه گذاری خصوصی بخش صنعت نشان میسرمایه( نتایج رابطه بلندمدت را برای 1جدول)

بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل است.  نتایج حاصله معنی دار بودن تمام ضرایب بجز نرخ تورم و نرخ ارز در بلندمدت را 

 هاي تشخيصآزمون مقادیر آزمون

430371/4 [ 813/4 ] 0H :.خود همبستگی سریالی وجود ندارد 

9957/1  [ 167/4 ] 0H.مدل به درستی تصریح شده است : 

2716/1  [ 326/4 ] 0H: .نرماليتی وجود دارد 

1405/1 [ 265/4 ] 0H: .خود ناهمسانی واریانس وجود ندارد 



 

گذاری خصوصی صنعت بت با سرمایهای مثدهد که ارزش افزوده صنعت داری رابطهنماید. رابطه بلندمدت نشان میتأیید می

گردید، مدل تخمین زده شده گذاری میباشد،که با توجه به مباحث نظری، که افزایش درآمد )تولید( منجر به افزایش سرمایهمی

گذاری بخش خصوصی صنعت است؛ به طوری که کند. همچنین این متغیر دارای بیشترین اثر بر سرمایهاین موضوع را تأیید می

گذاری بخش خصوصی صنعت خواهد شد. ضریب درصدی سرمایه 87درصدی این متغیر در بلندمدت باعث رشد  57 رشد

درصدی این  57دهد که رشد تسهیالت اعطایی به بخش صنعت در مدل  بلندمدت مثبت و معنادار بوده و این ضریب نشان می

گذاران صنعتی که وام د؛ از آنجایی که نسبت سرمایهگذاری خصوصی بخش صنعت خواهد شدرصدی سرمایه 0متغیر باعث رشد 

اند خیلی پایین است این امر موجب رانتی شدن دریافت تسهیالت شده و روابط کنند به افرادی که تقاضای وام کردهدریافت می

بخش صنعت  وصیگذاری خصجای ضوابط را گرفته است. بنابراین تخصیص بهینه تسهیالت از بین رفته و تأثیری که بر سرمایه

 گذارد، کمتر است.می

گذاران از ها و سرمایههای داخلی، فرار سرمایهها و شورش های بحرانی انقالب، درگیریضریب متغیر مجازی که برای سال

های جنگ تحمیلی و بهم خوردن روابط اقتصادی کشور  در نظر گرفته شده است، کشور، ملی کردن صنایع و ...و همچنین سال

ای هباشد و در سطح بحرانی نیز معنادار است. عالمت این ضریب مطابق انتظار )منفی( بوده و نشانگر این است وقایع سالمی منفی

ای ضریب ارزش کل تولید صنعت رابطه گذاری خصوصی بخش صنعت داشته است.انقالب و جنگ تحمیلی، تأثیر منفی بر سرمایه

درصد  17درصدی این متغیر به میزان  57دهد به نحوی که رشد را نشان می گذاری بخش خصوصی صنعتمعکوس با سرمایه

نشانگر این است که افزایش ارزش تولید  -1313/1ضریب  دهد.گذاری بخش خصوصی صنعت را در بلندمدت کاهش میسرمایه

 ود،شولتی در بخش صنعت میگذاری دیابد و باعث افزایش سرمایهگذاری صنعت در بخش دولتی انتقال میکل صنعت به سرمایه

گذاری دولتی، نه تنها به عنوان مکمل بخش خصوصی در صنعت عمل این امر به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران است که سرمایه

شود. به عبارت دیگر با افزایش ارزش تولید کل صنعت گذاری صنعتی نیز میکند، جانشین بخش خصوصی در سرمایهنمی

کند توان مضاعفی هایی که بخش عمومی را در صنعت ایران همراهی مییابد چرا که رانتولتی افزایش میگذاری بخش دسرمایه

همچنین متغیرهای  3دهد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بخش خصوصی را از جریان خارج نماید.های دولتی میبه شرکت

صنعت بی اثر بوده  ولی این متغیرها در مدل کوتاه مدت نرخ ارز و نرخ تورم در بلندمدت بر سرمایه گذاری خصوصی بخش 

 شوند.معنادار و موجب بهبود آن می

 مدل  برآورد الگوی تصحیح خطای -4-5

گذاری بخش خصوصی صنعت  به سمت تعادل بلندمدت از یک مدل مدت در سرمایههای کوتاهبه منظور بررسی عدم تعادل

ECM .گذاری دهد که در هر دوره، چند درصد از عدم تعادل کوتاه مدت سطح سرمایهاین ضریب نشان می استفاده شده است

( آمده 1در جدول ) ECMگردد. نتایج حاصل از خروجی مدل بخش خصوصی صنعت برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می

گذاری درصد از عدم تعادل در سطح سرمایه 00به دست آمده است، یعنی در هر دوره  -00/7ضریب تصحیح خطا تقریباً  است.

 شود.بخش خصوصی صنعت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می

                                                            
4 Crowding Out 



 

 (: برآورد ضرایب الگوي تصحيح خطاي مدل9جدول )

T-Ratio[prob] متغير ضریب 

0781/1 [ 131/4 ] 5694/1 dLVA 

3279/0- [ 444/4 ] 2628/0- dlva(-1) 

8748/2 [ 441/4 ] 03909/4 dLCPI 

5037/5- [ 445/4 ] 472570/4- dLER 

22067/4 [ 813/4 ] 21884/4 dLGIP 

5841/0-  [ 444/4 ] 0927/0- dLGIP (-1) 

55805/4- [ 758/4 ] 405087/4- dDUM 

5537/0- [ 442/4 ] 28223/4- dDUM(-1) 

55096/2 [ 452/4 ] 72432/4 dLBC 

8944/5-  [ 443/4 ] 93051/4- dC 

3109/9-  [ 444/4 ] 77485/4- ecm(-1) 

62969/4  - R2 

                مأخذ: نتایج تحقيق            

 جوسیلیوس -نتایج تخمین مدل به روش یوهانسن -4-6

در این روش که برای به دست آوردن رابطه بلندمدت متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است قبل از تخمین مدل به منظور 

معرفی کرده است. آزمون  VAR(1)بیزین  درجه مدل را  -، معیار شوارتزVARتخمین درجه بهینه مدل، با استفاده از یک مدل 

( آورده شده 0کند. بردار نرمال شده در جدول )بین متغیرهای الگو را تأیید میجمعی جمعی یوهانسن وجود یک بردار همهم

 است.

 (: بردار نرمال شده7جدول )

 

 

 

 مأخذ: نتایج تحقیق 

 العمل توابع عکس -4-7

 Vector  1 متغير

LINV 4444/1-  
LCPI 4340/2  

LER 9791/1-  

LBC 86440/4  



 

بر خصوصیات بلندمدت مدل  از آنجا که تحلیل هم انباشتگی 

مهم است که برخی از اطالعات در  اقتصادی تمرکز دارد، این نکته بسیار 

نسبت به بروز یک شوک را به دست  خصوص واکنش رابطه بلندمدت 

 ک در هر یک از متغیرهایگذاری بخش خصوصی صنعت را  در پاسخ به یک شوآوریم. توابع عکس العمل مسیر پویایی  سرمایه

 (. 111، ص5833تشکینی، د )کننسیستم به اندازه یک انحراف معیار، مشخص می

 ای به اندازه یک انحرافگذاری خصوصی بخش صنعت به تکانهالعمل تحریک در سرمایه( بیانگر عکس1( تا )8نمودارهای )

 باشد.معیار در متغیرهای مستقل مدل می

 

 

 

 

 

 LCPIناشی از شوک در معادله  LINVالعمل تحریک درعکس (: 8شکل )

 

 

 

 LERناشی از شوک در معادله  LINVعکس العمل تحریک در(: 3شکل )

   Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for

LINV
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Horizon
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   Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for

LINV

 LRE          

Horizon

-0.06

-0.11

-0.16
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10

LVA 2396/14  

LGIP 3120/9-  



 

 

 LVAناشی از شوک در معادله  LINVعکس العمل تحریک در(: 1شکل )

 

 LGIPناشی از شوک در معادله  LINVعکس العمل تحریک در(: 1شکل )

 

 

 LBCناشی از شوک در معادله  LINVتحریک درعکس العمل (: 0شکل )

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه -5

نشانگر این است که  -1313/1گذاری بخش خصوصی دارد. ضریب تولید کل صنعت تأثیری منفی بر سرمایه ارزش. 5

تی در گذاری دولسرمایه یابد و باعث افزایشگذاری صنعت در بخش دولتی انتقال میافزایش ارزش تولید کل صنعت به سرمایه

گذاری دولتی، نه تنها به عنوان مکمل بخش خصوصی در شود. به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران که سرمایهبخش صنعت می

-شود. با افزایش ارزش تولید کل صنعت سرمایهگذاری صنعتی میکند، بلکه جانشین بخش خصوصی در سرمایهصنعت عمل نمی

های موجود در بخش عمومی در صنعت ایران توان مضاعفی دهد که رانتیابد این نتیجه نشان میش میگذاری بخش دولتی افزای

   Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for

LINV

 LVA          

Horizon
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   Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for

LINV

 LGIP         

Horizon
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   Generalized Impulse Response(s) to one S.E. shock in the equation for

LINV
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دهد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بخش خصوصی صنعت را از جریان خارج نماید. برای اصالح های دولتی میبه شرکت

های مکمل در خش دست بردارد و به سرمایه گذاری این وضعیت، دولت باید جای خود را شناخته و از تصدی گری در این ب

 بخش صنعت بیاندیشد.

باشد، می 1108/8گذاری خصوصی این بخش دارد. ضریب این متغیر ای مثبت با سرمایه. ارزش افزوده بخش صنعت رابطه1

های ینی و محدودیتهای موجود در اقتصاد زیرزمگذاری بخش خصوصی در بخش صنعت باید رانتبه منظور  افزایش سرمایه

های موجود در این زمینه حذف گردد، تا در گذاری این بخش بیشتر شود و محدودیتهای سرمایهقانون کاهش یابد تا انگیزه

 شود. نهایت منابع ملی به سمت تولید بیشتری سوق داده می

 یابد. این متغیر کمکایش میگذاری خصوصی  در این بخش افز.  با افزایش تسهیالت بانکی به بخش صنعت سرمایه8

خوبی برای احرای سیاست پولی کشور است. بنابراین بانک مرکزی قادر است با رفع موانعی که در مسیر اعطای تسهیالت بانکی 

 گذاری خصوصی بخش صنعت کمک شایانی نماید.در این بخش وجود دارد و تخصیص بهینه منابع به سرمایه

 دهد. بهگذاری بخش خصوصی صنعت نشان میای منفی را با سرمایهمورد مطالعه رابطه .  ضریب متغیر مجازی در دوره3

گذاری بخش خارجی گذاری خصوصی بخش صنعت ثبات سیاسی را هدف قرار داده  و نه تنها بر سرمایهمنظور افزایش سرمایه

 گذاری خصوصی بخش صنعت نیز تأکید شود.بلکه سرمایه

گذاری بخش خصوصی بی اثر بوده ولی متغیر نرخ ارز در کوتاه نرخ تورم در بلندمدت بر سرمایه.  متغیرهای نرخ ارز و 1

گذاری خصوصی بخش صنعت دارد. این نتیجه حاکی از این است که با افزایش مدت دارای ضریبی منفی و معنادار بر سرمایه

دهد. اما ای دارد، را کاهش میات کاالهای سرمایهگذاری بخش خصوصی صنعت که نیاز بیشتری به واردقیمت نرخ ارز، سرمایه

 شود.صنعت میگذاری بخش افزایش نرخ تورم از جانب تقاضا باعث افزایش سرمایه
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