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چکیده
رشد اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی و رفاهی
جامعه بهحساب میآید .تبیین روابط بین پسانداز و سرمایهگذاری با رشد اقتصادی ،میتواند نقش بسزایی در
تنظیم و تدوین سیییاسییتهای کالن اقتصییادی ای ا کنند .این روابط میتوانند در صییورو وجود یا عدو وجود
شیکسیتهای ساختاری و معنادار تغییر کنند .بنابراین توجه به شکستهای ساختاری در بررسیهای تجربی
بسیییار ضییروری بودع و عدو توجه به آن ماکن اسییت منجر به نتای غیرقابلاعتااد و گاراعکنندعای منتهی
گردد.
در این مقاله با است ادع از دادعهای سری زمانی ساالنه اقتصاد ایران طی دورع  1991-1931رابطه پسانداز
و سیرمایهگذاری با رشید اقتصیادی ایران با لظاش شیکسیتهای ساختاری مورد بررسی قرار میگیرد .در این
راستا ،از آزمونهای زیوو-اندریوز ( )1332و المسداین پاپل ( )1339برای تعیین زمان تغییراو ساختاری به
شکل درونزا و هاچنین از آزمون هاجاعی سایکنن لوتکیپول درونزا ( )2002جهت بررسی رابطه بلندمدو
بین پسانداز ،سیرمایهگذاری و رشید اقتصیادی با تیکید بر شکست ساختاری است ادع شدع است .برای برآورد
مدل نیز روش  ARDLبکار رفته است.
نتای تظقیق وجود رابطه تعادلی بلندمدو مثبت بین پسانداز ،سیرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران با
لظاش شکست ساختاری را نشان میدهد اعاال سیاستهای فعال برای تشویق سرمایهگذاری و هدایت کردن
پسانداز بهسوی سرمایهگذاری ،منجر به رشد اقتصادی میشود .هاچنین سیاستهای کنترل تورو و نقدینگی
منجر به ثباو اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری خواهد شد.
کلیدواژهها :سرمایهگذاری ،پسانداز ،رشد اقتصادی ،شکست ساختاری ،تکنیکهای همجاعی.
طبقهبندی .O11 ،E22 ،E21 ،C32 :JEL
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

Email: amir_taghavi@pgs.usb.ac.ir

 .2دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان (*نویسنده
مسئول)

Email: Pahlavani@eco.usb.ac.ir
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 .1مقدمه
یکی از اهداف هر کشووری ووسه هه جانب است ک هه مردم وجود آن را ضروری میدانند .ووسه
صوراا ددیدهای اقتصوادی نبوده و باید عالوه بر جنب مالی و دولی زندگی مردم سایر جنب ها را نیز در
برنام ریزیهای ووسووه لحاگ گرداندل ل ا ووسووه باید ب عنوان جریانی چندبهدی ک مسووتلزم وجدید
سازمان و وجدید جهتگیری مجهوع نظام اقتصادی و اجتهاعی است موردووج قرار گیرد.
رشود اقتصادی یکی از مه ورین شاخصهای ووسه اقتصادی ب شهار میآید .بهبود رشد اقتصادی
و اازایش وولیود قیییی و در نتیجو اازایش درآمود قیییی و سوووفا رااه جامه ههواره مورد ووج
اقتصواددانان بوده اسوت .در واقع رشود اقتصادی ب اازایش کهی مستهر و بلندمدت در میزان وولید یا
درآمد سوران ی کشوور در ی بازه زمانی مهین گفت میشوود (قرهباغیان )7 :2131 ،ک کشورهای
درقالووسوه با ووج ب شورای نامفلو و مسوا ح قاد اقتصوادی درصدد دست یااتن ب چنین رشد
اقتصوادی مستهر و دایداری میباشند (کریهی و ههکاران )32 :2133 ،موضوع رشد اقتصادی در ایران
ک در زمره کشوورهای درقالووسه نفتی قرار دارد نیز مه میباشدل زیرا واریخ اقتصادی ایران قاکی
از عدم ثباتهای اقتصوادی و سیاسی ب دلیح مسا لی ههچون جنگ ،شوکهای نفتی ،انیال  ،وحری
و عدممواییت و والش در جهت اجرای برنام های ووسوه ای و ...است ک این عوامح میوواند از علح
ووسوووه نیااتگی ایران باشووود .از عوامح مؤثر بر رشووود اقتصوووادهای نفتی ازجهل ایران میووان ب :
سوورمای گ اری ،مخارج دولتی ،درآمدهای نفتی ،صووادرات ،واردات ،د انداز و ...اشوواره کرد (کفایی و
جوزی .)77 :2131 ،ب اعتیاد اقتصوواددانان کالسووی وهرکز بر سوورمای ب مثاب کلید و نیرومحرک ای
برای رسویدن ب رشود و ووسوه اقتصوادی اسوت ک برای وهرکز سرمای نیاز ب د انداز بیشتر وجوه
میباشد (قرهباغیان )221 :2131 ،بنابراین د انداز در وجهیز منابع مالی برای سرمای گ اری از اههیت
ویژهای برخوردار اسوت .سورمای گ اری از اجزای مه اقتصاد کالن ب شهار میرود ک در وئوریهای
اقتصوادی از آن ب عنوان نیرومحرک و الزم رشود اقتصوادی و اجتهاعی یاد میشود .بنابراین دولتها
برای رسویدن ب ی اقتصواد ووسوه یاات و دویا میبایست ب سرمای گ اری از طریق اعهال قوانین و
میررات خوا ،،بهبود زیرسووواخوتهوا ،اسوووتفاده بهین از منابع ،رایتها و ووانهندیهای موجود و
ب کارگیری سویاسوتهای اقتصادی مناسب ووج ویژهای داشت باشند .هدف از دژوهش قاضر بررسی
اثر د انداز و سورمای گ اری بر رشود اقتصوادی ایران با لحاگ شکست ساختاری میباشد .در واقع در
این دژوهش ب دنبال داسخ این سؤاالت میباشی ک :
 .2آیا با لحاگ شوکسوت ساختاری اروبام مهناداری بین سرمای گ اری ،د انداز و رشد اقتصادی وجود
دارد؟
 .1رابف بین سورمای گ اری و رشود اقتصوادی در کوواهمدت و بلندمدت با لحاگ شوکسوت ساختاری
چگون است؟
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 .1رابف بین د انداز و رشود اقتصوادی در کوواهمدت و بلندمدت با لحاگ شوکست ساختاری چگون
است؟
بنابراین ارضیات این دژوهش ب شرح ذیح میباشد:
ارضی اصلی:
د انداز و سورمای گ اری با لحاگ شوکسوت سواختاری دارای اثر مثبت و مهنادار بر رشد اقتصادی
ایران میباشند.
اروض ارعی:
 اثر د انداز بر رشود اقتصوادی در کوواهمدت و بلندمدت با لحاگ شوکست ساختاری مثبت و مهناداراست.
 اثر سورمای گ اری بر رشود اقتصوادی در کوواهمدت و بلندمدت با لحاگ شووکست ساختاری مثبت ومهنادار است.
بر این اسوا ،،ابتدا ب بیان مبانی نظری و دیشوین وحیییات مروب با موضوع وحییق میدردازی ،
س و متریرها و مدل اسووتفاده در وحییق مهرای میشوووند و در نهایت با وجزی ووحلیح ووصوویفی از
متریرها ،ب بررسی نتایج برآورد مدل دژوهش و ارا دیشنهادات درداخت میشود.
 .2مبانی نظری
در اقتصواد کالن کالسی  ،رشد وولید در درج اول ب سرمای گ اری وابست است ،ک این ب نوب خود
ب نرخ د انداز بسوتگی دارد .در این مورد ،وهامح بین ویاضوا و عرض ب سفا سرمای گ اری وابست
اسوت .بنابراین ،ب اعتیاد اقتصاددانان کالسی  ،د انداز میوواند منجر ب سرمای گ اری شود .وناسب
بین د انداز و سورمای گ اری ب وسویل اثرات ورکیبی قانون بازار کار سووی و ب وسیل نیش نرخ بهره
ووضویا داده میشوود .با ووج ب وحیییات ب عهحآمده ووسو وورگو و اسوهیت ،د انداز برای وأمین
مالی سورمای گ اری در نظر گرات شوده اسوت .های در وحییق خود نشان داد ک چگون ی اقتصاد
می وواند ب سوواختار وشوودید سوورمای برای وولید دسووت یابد .با ووج ب مدل سووولو و کا ،و کویهنز،
د انداز برای وکامح متریرهای سران مه است .این در مدلهای رشد درونزا از  AKازجهل ارانکح
و رومر اسووتفاده شووده اسووت .این ااراد ب این نتیج رسوویدند ک نرخ د انداز باال میوواند منجر ب
قرکت رشود اقتصوادی شود .در این استدالل ،د انداز میوواند منجر ب سرمای گ اری اضاای وولید و
در نتیج درآمد بیشوتر شوود .این مسوتلزم آن است ک قانون بازارها مورد وأیید واقع شود ،در واقع هر
وولید اضواای ب درآمد وبدیح میشود .در این مورد ،د انداز محرکی برای رشد و سرمای گ اری است.
ب طور خالصو  ،هه مدلهای نئوکالسوی د انداز را برای رشد دایدار مه میدانند .از سوی دیگر،
کینزینها و نئوکینزینها مهتیدند ک د انداز نیش مههی در رشووود ندارد .با ووج ب این مدل ،اهرم
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اصولی برای رشود اقتصادی ،سرمای گ اری است .بنابراین سرمای گ اری باید ب عنوان عاملی ک منجر
ب کاهش کسوری بودج و وحرک رشود اقتصادی است ،در نظر گرات شود .مالتو ،،مارک و کینز
نیش اصوولی سوورمای گ اری را مورد سووؤال قراردادند .کینز در سووال  ،2311ب این نتیج رسووید ک
د انداز سوفا مصورف را کاهش میدهد و مانع آن میشوود ک ویاضوا ب سوفا مورد انتظار برسد.
هوارود و دوموار یو مودل برای ووضووویا بیشوووتر رشووود متهادل بیثبات بیان کردند .در این مدل،
سرمای گ اری ی اثر دوگان دارد:
اول ،ویاضوووا از طریق اثرات چندگان  ،با ورییرات در سووورمای گ اری خالص مثبت سوووفا ویاضوووا
ههانطور ک در ارمول نشان داده شده است ورییر میکند.
𝐼∆
𝑆

= 𝑑𝑄∆

دوم ،از طریق اثر شتا دهنده ،سرمای گ اری اضاای منجر ب وولید اضاای میشود.
𝐼
𝑉

= 𝐼𝜌 = 𝑝𝑄∆

در اینجا 𝑝𝑄 𝑑𝑛𝑎 𝑑𝑄 ب ورویب ویاضووای بالیوه و وولید اسووت s ،نرخ د انداز و 𝑄𝐾 = 𝑣 ضووریب

سورمای است .بنابراین ،مهادل ب صورت زیر 𝑝𝑄 = 𝑑𝑄 یا 𝑆𝑉 = 𝐼𝐼∆ است .در این مورد برای اینک در
سفا وهادل بهین در بازار کاال و خدمات باقی بهانی باید سرمای گ اری با نرخ ثابت رشد یابد .هارود و
دومار در مورد ثبات سویسوت اقتصوادی دیدگاه بدبینان ای داشوتند زیرا نرخ رشد اشترال کامح (یا نرخ
رشوود اشووترال طبیهی) میوواند متفاوت از نرخ وهادل شووود و اقتصوواد را ب سووفحی دایینور از نیف
بهرهوری سورمای ای میرسواند (در واقع مانع اهالیتهای سورمای گ اری میشود) یا دولت در شرای
بیکاری مدام قرار میگیرد (نگوهویو و موچیلینی.)171 :1027 ،2
 .3پیشینه پژوهش
با مروری بر ادبیات وحییق مشوواهده میشووود ک مفالهات متنوع و مروبفی در اروبام با این دژوهش
انجام شووده اسووتل اما مفالهات داخلی مروب با وحییق بسوویار ک بوده و ونها محدود ب مفالهات زیر
است ک در ادام ب وفصیح مه ورین مفالهات این قوزه میدردازی .
زمانیان و هاوفی ( ،) 2132ب مفاله رویکرد غیرخفی اوو رگرسووویو انتیال مالی در بررسوووی اثر
د انداز بر رشوود اقتصووادی (مفاله موردی ایران) در بازه زمانی  2122وا  2132درداختند .نتایج این
وحییق نشوان می دهد ک با قرکت متریرهای مسوتیح از آسوتان دایین ب سووهت قد متوس  ،اثرات
ضرایب متریرهای وفاضلی وولید ناخالص داخلی ،د انداز و ههچنین خفای دوره قبح کاهش مییابد.
1. Ibrahim Ngouhouo & Eric Mouchili
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سو با قرکت از آستان متوس ب سهت آستان باال این روند عک شده و اازایش یاات است .در
هر سو آستان  ،اثرات ورییر د انداز و وولید ناخالص داخلی دوره قبح ب ورویب کهترین و بیشترین اثر
را بر وولید وفاضلی دوره بهد داشت اند .استفاده از اهرم د انداز بست ب شرای اقتصادی با این ووضیا
ک اگر شورای رکودی برقرار باشد استفاده از د انداز و سایر عوامح مؤثر بر اقتصاد میوواند ما را در
زمان کهتری ب رشود الزم برسواند و اگر اقتصاد در شرای رونق خود قرار دارد وأکید بر ایلتر شدن و
ک رنگ شدن نیش د انداز و سایر عوامح مؤثر بر رشد استل زیرا مهکن است عوامح ب عنوان موانع
رشد و ووسه عهح نهایند ،از دیشنهادات این وحییق است.
خلیلی عراقی ( ،)2131ب مفاله رابف بین سوورمای گ اری مسووتیی خارجی ،ووسووه مالی و رشوود
اقتصادی (مفاله موردی کشورهای منتخب آسیایی) با استفاده از دادههای دانح  21کشور آسیایی طی
دوره ( )2330-1003درداخت .نتایج نشوان میدهند ک شواخصهای ووسه مالی اثر مهناداری بر رشد
اقتصوادی ندارند .سورمای گ اری مستیی خارجی ونها زمانیک از متریر بدهی ب عنوان شاخص ووسه
مالی اسوتفاده میشوود اثر مهنادار و مثبتی بر رشود اقتصادی دارد .شاخص سرمای انسانی اثر مثبت و
مهنادار و وورم اثر منفی و مهنادار بر رشود اقتصادی دارد ک مفابق با وئوریهای اقتصادی میباشد .با
ووج ب نتایج ب دستآمده اثر ورکیبی سرمای گ اری مستیی خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای
با درآمد باال بیشووتر از کشووورهای با درآمد دایین و متوس و اسووت و ووسووه مالی باعی اازایش وأثیر
سرمای گ اری مستیی خارجی بر رشد اقتصادی میشود.
اُجیگبی 2و ههکاران ( ،)1021ب مفاله د انداز ،سوورمای گ اری و رشوود اقتصووادی در نیجری با
اسوووتفواده از دادههای بان مرکزی این کشوووور در بازه زمانی  2330-1027درداختند .آنها از روش
قداقح مربهات مههولی ( ،)OLSعلیت گرنجر ،وکنی های ههجههی و مدل وصوووحیا خفا اسوووتفاده
نهودند وا بتوانند رابف بلندمدت میان متریرهای موردنظر را ب دسوووت آورند .نتایج این وحییق نشوووان
میدهد ک رابف ای بلندمدت میان د انداز ،سورمای گ اری و رشد اقتصادی وجود دارد .ههچنین ی
رابف علیت ی طرا از د انداز ب سهت سرمای گ اری و رشد اقتصادی و از سرمای گ اری ب سهت
رشد اقتصادی وجود دارد.
ناواها یح و آیبی ،)1021( 1ب بررسووی وأثیر وشووکیح سوورمای بر روی ووسووه اقتصووادی نیجری با
اسوووتفاده از روش رگرسووویون خفی و روش قداقح مربهات مههولی ( )OLSبرای بازه زمانی -1021
 2371درداخت .او از مدل هاروارد -دومار بر روی ووسوه اقتصوادی استفاده کرده است .نتایج دژوهش
قاکی از وجود رابف مثبت و مهنادار بین وشوکیح سورمای و رشود اقتصادی در کوواهمدت و بلندمدت
اسوت و ههچنین ب قابحووج نبودن نرخ د انداز ب منظور اازایش ووسه اقتصادی اشاره دارد .ههوار
1. Josephine N. Ojiegbe, Duruechi Anthony H and Makwe Emmanuel U
2. Osauagwu Nathaniel C & Sunny Ibe O
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کردن راه سورمای گ اری با ایجاد امکانات زیربنایی الزم ووس دولت و ایجاد اضای اعتهاد و اطهینان
برای سرمای گ اران ووس دولت با اجرای سیاستها و قهایتهای الزم اشاره با ووج ب نتایج وحییق
ووصی شده است.
مندمی ،)1022( 2ب مفاله وابسوتگی متیابح بین سورمای گ اری داخلی ،د انداز و رشد اقتصادی
در وانزانیا (ی وحلیح چند متریره دویا) با اسووتفاده از روش ه انباشووتگی و  VECMدرداخت .این
مفاله از دادههای سوری زمانی  71سوال از سال  2371-1021استفاده کرده است .نتایج این وحییق
نشووان میدهد ک بین د انداز و سوورمای گ اری هیچگون اروبام کوواهمدت و بلندمدوی وجود ندارد.
ههچنین ی رابف کوواهمدت ضوهی مثبت بین د انداز و وولید ناخالص داخلی سوران و ههبستگی
مثبت بلندمدت بین سورمای گ اری و وولید ناخالص داخلی سوران مشوواهدهشده است .عالوه بر اینها
 EDSی رابف مثبت مهنادار بلندمدت ه برای سوورمای گ اری و ه برای د انداز در برداشووت اما
رابف  EDSو وولید ناخالص داخلی سوران در کوواهمدت منفی و مهنادار بود و  EDLبا سرمای گ اری
در درازمدت رابف عک داشوت .ل ا باید د انداز خصوصی داخلی در اینگون کشورها اازایش یابد و
د انداز ایجادشده از طریق صرا جویی ب سهت سرمای گ اری مولد انتیال یابد ک این عهح منجر ب
وسریع در رشد اقتصادی خواهد شد.
بدهیدوو ،)1022( 1ب بررسوی د انداز و رشود اقتصادی در هندل برآورد رابف بلندمدت طی بازه
زمانی  2320-1021و با استفاده از روشهای  VECMو علیت گرنجر درداخت .نتایج وحییق قاکی از
وجود رابف علیت دوطرا بین د انداز و درآمد در کوواهمدت میباشدل اما در بلندمدت ،علیت از درآمد
ملی داخلی ب سهت د انداز است.
سوکنتسوای و کیلب ، )1022( 1ب بررسوی رابف بین د انداز ،سورمای گ اری و رشد اقتصادی در
لسوووووو طی بازه زمانی  2370-1021و با اسوووتفاده از روشهای  VECM ،ARDLو علیت گرنجر
درداختند .نتایج در این میال وجود ی رابف علیت کوواهمدت از رشد اقتصادی ب سهت سرمای گ اری
و در بلندمدت از سورمای گ اری ب سوهت رشد اقتصادی را نشان میدهند .ههچنین ی رابف علیت
ی طرا از د انداز ب سهت سرمای گ اری در کوواهمدت و بلندمدت نیز وجود دارد.
نگوهویو و موچیلیی ،)1027( 7ب بررسووی ماهیت د انداز ،سوورمای گ اری و رشوود اقتصووادی در
کامرون( ی رویکرد چند متریره) با اسوتفاده از منابع ثانوی ب ویژه شاخصهای ووسه بان جهانی و
شواخصهای ووسوه بان های اارییا ک ب طور سواالن چا میشوند برای بازه زمانی 2330-1020
درداخت ک با ووج ب مفالهات وجربی و وئوریهای انجامشده در کامرون ب خوبی شناخت شده نبود.
1. Khalid Mndeme
2. Shradha H. Budhedeo
3. Sekantsi and Kalebe
4. Ibrahim Ngouhouo & Eric Mouchili
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مدل اقتصوادسونجی این وحییق خود رگرسیونی  VARبوده است .نتایج وحییق قاکی از آن است ک
ی رابف ی طرا از سوهت رشد اقتصادی ب سهت د انداز و سرمای گ اری و ی رابف ی سوی
از سرمای گ اری ب د انداز وجود دارد .ل ا دولت کامرون باید چارچوبی برای اازایش د انداز ناخالص
داخلی و سرمای گ اری ایجاد کند وا زمین ای برای ویویت وولید و رشد اقتصادی اراه شود.
کبدهوندی ،)1027( 2رابف بین د انداز ،سووورمای گ اری و رشووود اقتصوووادی در اویودی را برای
دادههای سوالیان  2370-1022با اسوتفاده از مدل  ARDLو روشهای ه انباشتگی و علیت بررسی
کرد .نتایج این وحییق نشووان میدهد ک بین د انداز ناخالص داخلی ،سوورمای گ اری ناخالص داخلی،
نیروی کار و سوورمای انسووانی با رشوود اقتصووادی ه سووویی و ه انباشووتگی وجود دارد و نیروی کار و
سرمای گ اری وأثیر مثبت زیادی روی رشد اقتصادی اویودی در کوواهمدت و بلندمدت دارند در قالیک
د انداز و سورمای انسوانی وأثیر کهی دارند .بین سرمای گ اری و رشد اقتصادی علیتی دو طرا وجود
دارد و ی رابف علیت ضوهی ی طرا از رشود اقتصوادی ب سهت د انداز ناخالص داخلی وجود
دارد .این دژوهش اازایش د انداز برای دشووتیبانی مالی از سوورمای گ اری و ایجاد اضووایی با ثبات و
مفهئن را برای سرمای گ اری دیشنهاد میکند.
اِن ون ،)1027( 1ب بررسوی وأثیر د انداز و سرمای گ اری بر رشد اقتصادی نیجری با استفاده از
روش قداقح مربهات مههولی برای دوره زمانی 2332-1027درداخت .نتایج این وحییق نشان داد ک
بین د انداز ،سورمای گ اری و رشد اقتصادی در نیجری رابف وهادلی بلندمدت وجود دارد .ههچنین
نتوایج رگرسووویون نشوووان داد کو ورییر در د انداز ناخالص داخلی اثری منفی و مهنادار و ورییر در
سرمای گ اری ناخالص داخلی اثری مثبت و مهنادار بر رشد اقتصادی نیجری دارند .این دژوهش ایجاد
اضووایی مناسووب برای وشووویق مردم ب د انداز در جهت ارویاء رشوود اقتصووادی و اازایش نرخ
س ردههای بانکی از طریق سیاستهای نظاروی ووس دولت را ووصی میکند.
رامش ، )1022( 1ب بررسوی رابف علیت بین د انداز ،سرمای گ اری و رشد اقتصادی در هند طی
بازه زمانی  2320-1003درداخت .نتایج علیت گرنجر در این وحییق نشوووان داد ک سووورمای گ اری و
د انداز باعی بهبود رشد اقتصادی میشوند اما رابف ای دوطرا بین آنها وجود ندارد .ههچنین نتایج
وجربی قاکی از وأثیر بیشووتر د انداز و سوورمای گ اری بخش داخلی بر رشوود اقتصووادی میباشوود .از
دیشنهادات این وحییق میووان ب اههیت د انداز در رشد اقتصادی کشورهای درقالووسه ای ک از
اناوری و وکنولوژی الزم برخوردار نیستند اشاره کردل زیرا د اندازها در این کشورها زمین ساز بیشتر
انجام شوودن دروژههای داخلی ووسو سوورمای گ اران داخلی و ههچنین ورغیب شوودن سوورمای گ اران
خارجی برای سووهی شوودن در این دروژهها میشووود در صووورویک کشووورهای ووسووه یاات ب دلیح
1. Kebede Hundie
2. Nwanne
3. Jangili, R.
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برخورداری از وکنولوژی الزم ب میزان کشوورهای درقالووسوه نیازی ب ج
ندارند.
لین و سووانگ ،)1003( 2ب بررسووی د اندازهای داخلی و رشوود اقتصووادی در چین با اسووتفاده از
آزمونهای ههبسووتگی و علیت طی دوره  2322-1007درداختند .نتایج این وحییق نشووان داد ک ی
رابف علیت ی طرا از د انداز ب سووهت رشوود اقتصووادی چین در بلندمدت و ی رابف علیت دو
طرا میان د انداز و رشود اقتصووادی در کوواهمدت وجود دارد .این دژوهش با ووج ب رابف علیت و
ههجههی بین د انداز داخلی و رشود اقتصوادی سویاسوت اقتصوادی مبتنی بر ارویاء رشد اقتصادی را
دیشووونهواد میکنودل زیرا رشووود اقتصوووادی میووانود بواعی اازایش نرخ د انداز ب منظور اازایش
سرمای گ اری گردد .اما اگر دولت ونها بر اازایش د انداز داخلی ب جای اازایش رشد اقتصادی وهرکز
کند مهکن اسووت سوورمای داخلی ب سووهت کشووورهای دارای رشوود اقتصووادی باالور قرکت کند.
عالوهبراین نرخ د انداز باال میوواند ب مهنای مصوورف دایین باشوود و سووبب وأثیر منفی بر ویاضووای
بخش وولید و خدمات در بازار گردد .از دیگر دیشنهادات این دژوهش اعهال سیاستهای مختل برای
مناطق مختل کشوور ووسو دولت میباشد ب گون ای ک برای مناطق ووسه یاات اقدام ب بازارهای
مالی باال برای وولیدات و بازارهای بیه ای مناسوب برای ارویاء سرمای گ اری در آن منفی اشاره کرد.
ههچنین در مناطق در قال رشود ب وشوویق بخش خصووصی برای قضور در اهالیتهای اقتصادی و
ارویاء زیر سووواخت ها برای اازایش رشووود و درآمد عهومی ب ردازد و در مناطق ثرووهند ب ووزیع منابع
برای انتیال سرمای ب مناطق دیگر اقدام نهاید.
ورما ،)1007( 1ب مفاله د انداز ،سورمای گ اری و رشود اقتصوادی در هند :با استفاده از رویکرد
 ARDLدر بازه زمانی  2322-1007درداخت .نتایج نشان داد ک مه ورین شکافهای ساختاری ک
در طی دنج ده گ شت رخ داده مربوم ب دو جنگ ( ،)2317 ،2311ورییر رژی ( )2317و ملی شدن
بان ها ( )2330بوده اسووت .ههچنین در قالی ک نتایج از ارضووی  Carroll-Weilقهایت میکنندل
این مفاله بر وهیین غیرمسوتیی سرمای گ اری ووس د انداز در کوواهمدت و بلندمدت وأکید دارد.
ب عالوه هیچ مدرکی مبنی بر محرک بودن سرمای گ اری در رشد اقتصادی هند وجود ندارد .آماره F
نیز ونها در زمانی ک وولید ناخالص داخلی متریر وابسوووت در نظر گرات میشوووود مورد د یرش واقع
میگردد.
1
دهلوانی و ههکاران ( ، )1001ب بررسوی نیش د انداز و وشوکیح سرمای در رشد اقتصادی ایران
طی سوالهای  2310-1001بر اسا ،وحییق دهلوانی ( )1002بر روی علح رشد اقتصادی در ایران و
با روشهای اوخاذ شده ووس ورما و ویلسون ( )1002و چادری و ویلسون ( )1000درداختند .نتایج این
1. Hooi Lean, H. and Song, Y.
2. Verma, R.
3. Pahlavani, M., Verma, R. and Wilson, E.
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وحییق نشان میدهد ک مه ورین شکستهای ساختاری با ووج ب مدل ساختاری درونزا برای رشد
اقتصوادی سال  ،2337برای د انداز سال  2330و برای سرمای گ اری سال  2373بوده است ک این
سال ها مصادف با وقوع انیال اسالمی و جنگ وحهیلی عراق علی ایران بوده است .برآوردهای بردار
ه انباشوتگی بیانگر ی کشوش بلندمدت  0/22درصودی رشود اقتصادی نسبت ب د انداز میباشد
یهنی ،ی درصوود اازایش در د انداز متناسووب با اازایش  0/22درصوودی در وهادل بلندمدت رشوود
اقتصوادی اسوت ک ووصوی کننده رابف سب سولو میباشد .ههچنین این رابف بیانگر سه 0/22
درصودی درآمد اسوت ک در قالب د انداز ب سرمای وبدیح میشود ک از میانگین کشورهای ووسه
یاات ( در قدود  0/11درصود) بیشتر و بیانگر اههیت د انداز در ورویج سفوح باالور رشد اقتصادی و
درآمد در ایران اسوت .نتایج وحییق م کور قاکی از نیش مبه سرمای گ اری در بلندمدت است .نتایج
قاصوح از برآورد وصحیا خفا کوواهمدت نشان میدهد ک د انداز ی اثر وهادلی کوواهمدت بر رشد
اقتصووادی با کشووش  -0/212دارد ک این نتیج نیز وأییدی بر مدل سووولو اسووت ک ب موجب آن
ورییرات د انداز ونها دارای اثر گ را بر رشود اقتصوادی میباشند .سرمای نیز دارای کشش کوواهمدت
 0/27با رشد وولید میباشد ک در سفا  %2مهنادار است.
 .4روششناسی تحقیق
در این وحییق از متریرهای لگاریت وولید ناخالص داخلی ( ،)LYلگاریت د انداز ناخالص داخلی ()LS
و لگاریت وشوکیح سرمای ثابت ناخالص ( )LKب قیهت ثابت  2131استفادهشده ،ک آمارهای مربوم
ب این متریرها از اطالعات آماری و نهاگرهای اقتصادی بان مرکزی ایران 2استخراجشده است .برای
آزمون ایسوتایی متریرها ،از آزمونهای زیوت-اندریوز ( ،)2331و المسداین و دادح ( )2337و از آزمون
ههجههی سوایکنن -لووکی ول ( )1007ب صورت درونزا و الگوی خود رگرسیون با وقف های ووزیهی
گسترده ( )ARDLنیز استفادهشده است.
در مفالهات وجربی سوریهای زمانی ،قبح از هرگون وخهین و وجزی ووحلیحهای اقتصووادسنجی،
ریش و واقد متریرهای مدل مورد آزمون قرار میگیرد ،وا در صووورت وجود ریشوو واقد ،از آزمونهای
ههجههی اسووتفاده شووودل اما نکت قابحووج در این بررسوویها این اسووت ک عدم ووج ب شووکسووت
سواختاری در متریرهای سریهای زمانی از ی سو و وجود ورییرات ساختاری در رابف بین متریرهای
کالن اقتصادی از سوی دیگر ،منجر ب نتایج گهراهکننده میشود (اصرردور و ههکاران.)222 :2137 ،

1. www.tsd.cbi.ir
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در مفوالهات درون ( 2330و  )2333و رادادورت و ریچلین ،)2333( 2واریخ ورییر جهت ب صوووورت
برونزا وهیینشوده اسوت .امّا این ارض را بنرجی ،المسوداین و اسوتوک ،) 2331( 1المسداین و دادح1
( ،)2337زیوت و انودریوز )2331( 7و برخی از دژوهشوووگران دیگر بو شو ودّت موردانتیاد قرار داده و
روشهوایی برای وهیین درونزایی این میواطع دیشووونهواد کردند .ایلترکالهن ،آزمون زیوت و اندریوز،
برآوردگر شوووب قداکثر راسوووتنهایی 2نیون  1و ههکاران ( ،)2332دیشآزمون گریگوری -هانسووون7
( )2331روشهایی هسوووتند ک براسوووا ،آنها میووان ونها ی واریخ ورییر جهت را وهیین کرد .امّا
میواالت لی ،)2331( 3بوای ،)2337( 3بوای و ههکواران ( ،)2333بوای و درون ( )2333ازجهل برخی
میاالوی هسوتند ک در آن روشهایی برای وخهین چند نیف شوکسوتگی دیشونهادشده است (ههان،
.)221 :2137
براسا ،آزمونهای یادشده ،هرگاه وجود ورییر جهت های ساختاری متهددی ب اثبات برسد ،باید از
آزمونهای ریشو واقد و ههجههی باوجود شوکسوت ساختاری استفاده کرد .زیوت و اندریوز (،)2331
سویلوا دول ،)2331( 20لی و ههکاران ( ،)2337آمسلر و لی ،)2332( 22آزمونهای نیف بهین  21دااور و
کینگ )2332( 21و وانگ و اشوووهیت )2331( 27برخی از آزمونهایی هسوووتند ک با اسوووتفاده از آنها
میووان آزمون ریشو و واقد باوجود ورییر جهت سووواختاری را انجام داد .ازجهل آزمونهای ههجههی
مهتبر بواوجود ورییر جهوت سووواختاری ،میووان ب آزمون کام و ،،اریکسوووون و هندری،)2331( 22
گریگوری ،نیسووون و وات )2331( 21و آزمون گریگوری -هانسوون ( )2331اشوواره کرد (ههان:2137 ،
.)221
المسووداین -دادح در سووال  ،2337روش جدیدی برای آزمون ریشوو واقد با لحاگ دوشووکسووت
ساختاری در الگو ارا دادند .این محییین بیان میکنند ک آزمون ریش واقدی ک دوشکست را لحاگ
میکند بسیار قدروهندور از آزمونهایی است ک ای ی شکست را در الگو لحاگ میکنند .المسداین
1. Rappoport & Reichilin
2. Banerjee, Lumsdain & Stock
3. Lumsdain & Papell
4. Zivot & Andrews
5. Quasi-Maximum Likelihood Estimator
6. Nuns et al
7. Gregory & Hansen
8. Lee
9. Bai
10. Silvapulle
11. Amster & Lee
12. Point Optimal Test
13. Dufour & King
14. Hwang & Schmidt
15. Ericson & Hendry
16. Gregory, Nason and Watt
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و دادح با ووسوه روش الگوی  Cزیوت و اندریوز ( ،)2331آزمون  ADFرا ب وسویل لحاگ دوشوکست
ساختاری مفابق آنچ در ادام میآید ،اصالح کردند:
= 𝑡DT 1

()2

()1

𝑡 − 𝑇𝑏 2 𝑖𝑓 𝑡 > 𝑇𝑏 2
{ = 𝑡DT2
0
𝑓𝑖
𝑡 ≤ 𝑇𝑏 2

1 𝑖𝑓 𝑡 > 𝑇𝑏 1
{ = 𝑡DU 1
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤ 𝑇𝑏 1
𝑡 − 𝑇𝑏 1 𝑖𝑓 𝑡 > 𝑇𝑏 1
{
0
𝑓𝑖
𝑡 ≤ 𝑇𝑏 1
1 𝑖𝑓 𝑡 > 𝑇𝑏 2
{ = 𝑡DU2
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤ 𝑇𝑏 2

∆𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛽𝑡 + 𝜃𝐷𝑈1𝑡 (𝑇𝑏 ) + 𝛾𝐷𝑇1𝑡 (𝑇𝑏 ) + 𝜔𝐷𝑈2𝑡 (𝑇𝑏 2) +
𝑡𝑢 𝜓𝐷𝑇2𝑡 (𝑇𝑏 2) + 𝛼𝑦𝑡−1 + ∑𝑘𝑖=1 𝑐𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 +

در رابفو اوق دو متریر دامی  DU2tو  DU1tورییرات سووواختار در عرض از مبدا را ب ورویب در
زمانهای  Tb1 ،Tb2نشوووان میدهند .ههچنین متریرهای مجازی  DT1t ،DT2tنیز انتیال درروند
زموانی را بو ورویب در زمانهای  Tb1 ،Tb2نشوووان میدهند .در این روش نیز مانند زیوت و اندریوز
زمانهای شوکست ساختاری  ،Tbبراسا ،قداقح آماره  tبرای  αانتخا میشود (صهدی و دهلوانی،
.)172 :2133
لووکی ول و ههکواران ( )1007در مفوالهو خود آزمونی برای وهیین روبو ههجههی ارا دادند ک
قابلیت کاربرد برای مدلهای  ،VARک ی ورییر درونزا و از دیش ناشناخت شامح میشود ،دارد .در
این آزمون ورییر سواختار ب صورت ورییری ساده در سفا ارآیند مدل شده است .آنها دیشنهاد کردند
ک در مرقل اول واریخ شوکست براسا ،وخهین مدل  VARنامیید مشخص شود و س در مرقل
بهد قسهت قفهی ارآیند ک شامح اندازه ورییر ساختار است ،وخهین زده شود و سریهای موردمفاله
باک کردن قسوهت قفهی از آن ها وهدیح شووند و در مرقل دایانی آزمون جوهانسوون برای سریهای
وهدیحشوده ب کار رود .ههچنین آزمونهای آماری ووزیهی کامال شناخت مجانبی ارضی صفری ک ب
واریخ شوکسوت وابستگی ندارد را نشان دادند .ب طورکلی ههانطور ک اشاره شد ،این آزمون براسا،
آزمون سوایکنن و لووکی ول ( )a, b, c, 2000است و وفاوت این آزمون در آن است ک واریخ شکست
ب صورت درونزا مشخص میشود و در ابتدا شناخت شده نیست ،ههچنین این آزمون متریر دامی وکان
را شوامح نهیشوود .بنابراین ارض میشود ک ( yt = (y1t,000,ynt)' )t = 1, 000, Tب وسیل ارایند
دارای اجزا عرض از مبدا و روند خفی و ورییر در سووفا ب صووورت زیر وولیدشووده اسووت(سووایکنن و
لووکی ول:)7 :1007 ،
()1

𝑡𝑥 𝑦𝑡 = 𝜇0 + 𝜇1 𝑡 + 𝛿𝑑𝑡𝜏 +

در رابف اوق بردارهای دارامتر ) 𝜇𝑖 (𝑖 = 0,1و 𝛿 ناشناخت ( )n×1هستند و 𝜏𝑡𝑑 ی متریر دامی
(مجازی) اسوت ک برای  𝑑𝑡𝜏 = 0 ،t < τبوده و برای  𝑑𝑡𝜏 = 1 ،t ≥ τاست و نشاندهنده ورییر در
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سووفا در زمان  τاسووت .ارض بر این اسووت ک میدار  τناشووناخت و ب طور درونزا وهیین میشووود و
بسوتگی ب اندازه نهون دارد ،ب طوریک ورییر یا شوکسوت در نسبت ثابتی از اندازه نهون رخ میدهد.
ب طور دقیق ارض بر این است ک :
()7

τ = [Tλ] with 0 < 𝜆 ≤ λ ≤ 𝜆 <1

ک در رابف اوق 𝜆 و 𝜆 اعداد قیییی مشوخصوی هستند و ] [0نشاندهنده آرگومانی با عدد صحیا
اسووت .ب بیانی دیگر ،این امکان وجود ندارد ک واریخ ورییر در قسووهت خیلی آغازین و خیلی انتهایی
نهون رخ دهد .باید ووج شود ک 𝜆 و 𝜆 مهکن است ب طور دلخواه بین  0و  2مانند  0/2انتخا شود
و شورطی ک برای آزمون مانند آزمونهای بای ،المسوداین و استاک ( )2333وجود دارد این است ک
مدل مورد بررسی شامح متریرهای ) I(1است (ههان.)7 :1007 ،
قال ارض میشود ک ارآیند  xtدر رابف اوق ارا کننده ) VAR(pب صورت زیر است:
()2

𝑡𝜀 𝑥𝑡 = 𝐴1 𝑥𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑥𝑡−𝑝 +

در رابف اوق  Ajماوری ضورایب ( )n×nاست .برای سادگی ارض شده است ک  𝑥𝑡 = 0برای
 t ≤ 0برابر صوفر ) 𝜀𝑡 = 𝑖. 𝑖. 𝑑. (0, Ωبوده ک نشواندهنده آن است ک 𝑡𝜀 دارای ووزیهی مستیح و
شووناخت شووده با میانگین صووفر و ماوری کوواریان  Ωاسووت .ههچنین ما ارض میکنی ک وهامی
گشوتاورهای روب  𝜀𝑡 ،bموجود هستند و  bعددی بزرگور از  7است .ارض میادیر آغازین میوواند با
ارض ک گویای آن است ک میادیر آغازین از ی ووزیع اقتهال ثابت ک بستگی ب اندازه نهون ندارد،
گرات شده است ،جایگزین گردد .شکح  VECMارایند  xtب صورت زیر است:
()1

𝑝−1

𝑡𝜀 ∆xt = Π𝑥𝑡−1 + ∑𝑗=1 Γ𝑗 Δ𝑥𝑡−𝑗 +

ک در رابف اوق  Πو 𝑗 ،Γماوری هایی ( )n×nب صورت زیر هستند:
()7

) 𝑝𝐴 Π = −(𝐼𝑛 − 𝐴1 − ⋯ −
) 𝑝𝐴 Γ𝑗 = −(𝐴𝑗+1 − ⋯ −
J = 1,…, p-1

ارایند  xدر رابف اوق قداکثر ) I(1ارض شده و ههجهع با روب ماوری

 rاست .بنابراین ماوری

 Πمیوواند ب صووورت  Π = 𝛼𝛽′نوشووت شووود ،ک در آن 𝛼 و 𝛽 ب ورویب ماوری های روب کامح
( )n×rهستند .ههانطور ک میدانی 𝑡𝑥  𝛽 ′و  ،∆xtمیانگین صفر و ) I(0هستند(ههان.)2 :1007 ،
𝑝−1
Ψ = 𝐼𝑛 − Γ1 − ⋯ − Γ𝑝−1 = 𝐼𝑛 + ∑𝑗=1 𝑗𝐴𝑖+1
بوووا ووووهوووریووو
𝑡
⊥  ،𝛽⊥ (𝛼 ′ ⊥ Ψ𝛽⊥ )−1 𝛼 ′خواهی داشت ) 𝑥𝑡 = 𝐶 ∑𝑗=1 𝜀𝑗 + 𝜉𝑡 (t=1,2,000ک در این رابف 𝑡𝜉

و =𝐶
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میانگین صوفر و ) I(0است .در ادام از وقف چندجهل ای ب صورت زیر استفاده میشود( ههان:1007 ،
.)1
()3

A(L) = 𝐼𝑛 − 𝐴1 𝐿 − ⋯ − 𝐴𝑝 𝐿𝑝 = 𝐼𝑛 ∆ − Π𝐿 − Γ1 ∆𝐿 − ⋯ − Γ𝑝−1 ∆𝐿𝑃−1

ووج کنید ک اروبام مابین دو نوع دارامتریزه کردن متفاوت با رواب
) ,𝐴1 = 𝐼𝑛 + 𝛼𝛽 ′ , 𝐴𝑗 = Γ𝑗 − Γ𝑗−1 (𝑗 = 2, … , 𝑝 − 1و  𝐴𝑝 = −Γ𝑝−1نشووووان داده
میشوند .با ضر ) A(Lدر رابف زیر
𝑝=1

()3

Δ𝑦𝑡 = 𝑣 + 𝛼(𝛽′ 𝑦𝑡−1 − 𝜙(𝑡 − 1) − 𝜃𝑑𝑡−1,𝑡 ) + ∑𝑗=1 Γ𝑗 Δ𝑦𝑡−𝑗 +
∗
∑𝑝−1
𝑡𝜀 𝑗=0 𝛾 𝑗 Δ𝑑𝑡−1,𝜏 +
t = p+1, p+2,000

ک در این رابف 𝛿  𝛾0 ∗ = 𝛿 ، v = -Π𝜇0 + Ψ𝜇1 ،𝜙 = 𝛽′ 𝜇1 ،𝜃 = 𝛽′و 𝛿 𝑗 𝛾 ∗ 𝑗 = −Γبرای
 .j = 1,...,p-1در اینجا 𝜏 ∆𝑑𝑡−1,ی وکان دامی (مجازی) با میدار  2برای  t = τ + jو در غیر این
صوورت برابر صوفر است .برای میادیر روب  pمهادل  VARو  τارمول شدن مدل ب ما اجازه میدهد
ک قسوووهت قفهی برآیند وولید داده  ،DGPههانطوری ک سوووایکنن و لووکی ول ()a, b, c, 2000
نشان دادند وخهین زده شود (ههان.)1 :1007 ،
برای مهادل  VARبا روب  τ ،pمیوواند براسووا ،مدل  VARک کهترین قید را دارد ،با ووج ب
روب ههجههی با وخهین مدل زیر ب دست آید:
𝑝−1

∆𝑦𝑡 = 𝑣0 + 𝑣1 𝑡 + 𝛿1 𝑑𝑡𝜏 + ∑𝑗=0 𝛾∗ 𝑗 Δ𝑑𝑡−1,𝜏 + 𝐴1 𝑦𝑡−1 + ⋯ +
()20

𝑡𝜀 𝐴𝑝 𝑦𝑡−𝑝 +
t = p+ 1, …, T

مهوادلو اوق بدون وحهیح هیچ محدودیت روب ای بر  Πو با دوبارهنویسو وی جهل ها از مهادل ()3
ب دسووت آمده اسووت .در این مهادل 𝑣0 = 𝑣 + Π𝜇1 , 𝑣1 = −Π𝜇1 , 𝛿1 = −Π𝛿, 𝛾0 = 𝛿 −
 𝛿1 ,و ) 𝛾𝑗 = 𝛾 ∗ 𝑗 (𝑗 = 1 … , 𝑝 − 1است .بنابراین قسهت قفهی مدل ،ی روند خفی ،ی متریر
گام دامی و  pوکان دامی را شامح میشود .واریخ ورییر ب صورت زیر وخهین زده میشود:
𝜏̂ = arg min 𝑑𝑒𝑡 (∑𝑇𝑡=𝑝+1 𝜀̂𝑡𝜏 𝜀̂ ′ 𝑡𝜏 ) τϵT
ک در رابف اوق ̅
]𝜆 ،τ = [𝑇𝜆 , Tاضوایی است ک شکست  τدر آن رخداده است و 𝜏𝑡̂𝜀 باقیمانده
ناشووی از وخهین مهادل ( )20با وخهینزن  LSاسووت .مهکن اسووت ک  pوکان دامی در مهادل ()20
وشووخیص درسووت واریخ شووکسووت را با مشووکح مواج کند زیرا آنها اطالعات مشوواهدات مروب با
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دورههایی ک میادیر آنها ی ارض شوودهاند ق ف نهاید .بنابراین راهقلی ک مهکن اسووت برای راع
این مشوکح در نظر گرات شود ،وخهین واریخ شکست از مدل  VARک شامح متریرهای دامی وکان
نباشد ب صورت زیر استفاده میشود:
()22

𝜏𝑡 ∗ 𝜀 𝑦𝑡 = 𝑣0 + 𝑣1 𝑡 + 𝛿1 𝑑𝑡𝜏 + 𝐴1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝 𝑦𝑡−𝑝 +
t = p+1, …, T

 𝜀 ∗ 𝑡𝜏 = ∑𝑝−1است .در نتیج وخهینزن واریخ شکست یا
ک در مهادل (𝑗=0 𝛾𝑗 Δ𝑑𝑡−1,𝜏 + 𝜀𝑡 ،)22
ورییر ̃𝜏 ب صورت زیر خواهد بود:
) 𝜏𝑡 𝜏̃ = arg min det(∑𝑇𝑡=𝑝+1 𝜀̂ ∗ 𝑡𝜏 𝜀̂ ∗ ′

()21

و 𝜏𝑡 ∗ 𝜀 باقیمانده وخهین قداقح مربهات مهادل ( )22اسووت .واکنون ارض شووده اسووت ک ما مدل
 VARبا روب  Pمشوخصوی داشوتی ک در عهح روب  pمشخص نیست .در این صورت مهکن است
واریخ شوکست براسا ،وهدادی از روب های مهکن  VARوخهین زده شود ک از ی بزرگور هستند
و یا رهیاات جایگزین آن است ک واریخ شکست مهکن است برای بازهای از روب های  p=1وا pmax
وخهین زده شووود ک در آن  pmaxقد باالی مشووخص شووده برای روب  VARاسووت و بهترین روب
میوواند با مهیارهایی مانند  SCBو یا  AICو یا  ...وهیین شووود .البت در صووورویک ارایند وولید داده
بدون روند خفی شناخت شده باشد ،جهل مروب آن در مهادالت ( 20و  )22ق ف خواهند شد .با ووج
ب آنچ گفت شد در این آزمون ما میخواهی ب صورت زیر ارضیات زیر را مورد آزمون قرار دهی :
𝑟0 = 0, … , 𝐾 − 1

𝐻1 (𝑟0 ): 𝑟𝑘(Π) > 𝑟0

𝑠𝑢𝑠𝑟𝑒𝑣 𝐻0 (𝑟0 ): 𝑟𝑘(Π) = 𝑟0

طبق نظر دسران و دسران ( ،)2337ارآیند  ARDLووس مهادالت زیر ارا میشود:
()21

𝑡𝑢 ϕ(L, p) 𝑦𝑡 = ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 (𝐿, 𝑞𝑖 )𝑥𝑖𝑡 + 𝛿 ′ 𝑤𝑡 +
𝑃𝐿 𝑃𝜙 ϕ(L, p) = 1 - 𝜙1 L – 𝜙2 𝐿2 − ⋯ −
𝑖𝑞𝐿 𝑖𝑞𝑖𝛽 βi (L, 𝑞𝑖 ) = 1 − 𝛽𝑖1 𝐿2 − ⋯ −
i = 1,2,…,k

در مهادل اوق 𝑡𝑦 متریر وابسوت و  xitمتریرهای مستیح هستند .عبارت  Lعهلگر وقف بوده و wt

بردار  S×1ک نهایانگر متریرهای از دیش وهیین شوووده در الگو ک شوووامح عرض از مبدا ،متریرهای
مجازی ،روند زمانی و سووایر متریرهای برونزا اسووت .طول وقف بهین در این مفاله ب وسوویل مهیار
اطالعاوی شواروز -بیزین ( )SBCوهیینشده است (صهدی و دهلوانی.)131 :2133 ،
در روش  ARDLبا استفاده از مهادل زیر میووان ضرایب بلندمدت و انحراف مهیار مروب با آنها
را محاسب نهود:
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𝑖𝑞̂𝛽 𝛽̂𝑖0 + 𝛽̂𝑖1 + ⋯ +
∅ ̂1 −
∅ ⋯ ̂2 −
𝑝̂
∅ 1−

𝑘 𝑖 = 1,2, … ,

()27

= 𝑖̂𝜃

ضورایب متریرهای از دیش وهیینشوده (شامح متریرهای مجازی) و عرض از مبدا در بلندمدت نیز
ب صورت زیر خواهند بود:
()22

𝛽̂0
) 𝑘̂𝑞 𝛿̂ (𝑝̂ , 𝑞̂1 , 𝑞̂2 , … ,
= ̂𝜓 ,
∅ ̂1 −
∅ ⋯ ̂2 −
𝑝̂
𝑝̂𝜙 1 − 𝜙̂1 − 𝜙̂2 − ⋯ ,
∅ 1−

= 𝜃̂0

بردار ههجههی بلندمدت نیز ووس رابف زیر وهیین میشود:
()21

𝑛 ∀ = 1,2, … ,

𝑡𝜀 = 𝑡𝑘𝑥 𝑘̂𝜃 y𝑡 − 𝜃̂0 − 𝜃̂1 𝑥1𝑡 − 𝜃̂2 𝑥2𝑡 − ⋯ −

ارا وخهین بدون وورش از دارامترهای بلندمدت ب ههراه آماره  tمربوم ب ضورایب محاسوب شده
این امکان را اراه میآورد ک آزمون ریشو واقد ارضوی صوفر عدموجود ههجههی نیز انجام شوود.
الزم آنک الگوی دویای شوهاره ( )27ب سوهت وهادل بلندمدت گرایش یابد آن است ک مجهوع 𝑖𝜙
ها ( )i = 1,2,…,pکهتر از ی باشووود .اکنون اگر )̂ i − 1
 ( ∑ ϕرا ب مجهوع انحراف مهیارشوووان
ویسوی کنی  ،ی آماره آزمون از نوع آماره  tنتیج خواهد شد ک میووان کهیت آن را با کهیتهای
بحرانی ارا شوده ووسو بنرجی ،دوالدو و مستر )2331( 2برای آزمون موردنظر مورد میایس قرار داد
(ههان.)137 :2133 ،
)̂ i − 1
∅ ∑(

()27

p

) (∑i=1 S∅̂i

H = ∅1 ≥ 0
,
{ 0
H1 = ∅1 < 0

=t

قوال میووان مهوادلو ( )21را ب شوووکح زیر براسوووا ،وقف و وفاضوووح مروب اول متریرهای
𝑡𝑘𝑥 𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , … ,و 𝑡𝑦 و ههچنین 𝑡𝑤 بوازنویسوووی کرده و جهلو دویوای کووواهمدت  ARDLرا
ب صورت مهادل زیر نشان داد:
̂i −1
q

()23

ut

k

̂−1
p

∑ φj ∗ yt−j − ∑ ∑ βij ∗ ∆xi ,t−j +
j=1

i=1

j=1

k

δ′ wt −

∑ βi0 ∆xit +

= −∅(1, p
̂)ECt−1 +

∆yt

i=1

(دارامترهای ∗𝜑 𝛿 ′ ،و ∗ 𝑗𝑖𝛽 ضرایب دویای کوواهمدت بوده و )𝑝  𝜙(1,نیز سرعت وهدیح را نشان
میدهد).
در دایان میووان جهل وصحیا خفا را ب صورت زیر وهری کرد:
()23

̂ ′ wt
ECt = yt − ∑ki=1 θ̂i xit − Ψ
1. Banerjee, Dolado & Mestre
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برای قصووول اطهینان از وجود رابف ههجههی دسووران و ههکاران ( )1002آزمون کران 2را برای
مدل با عرض از مبدا و روند ب شکح زیر ارا کردند:
Δyt = α0 + α1 t + ϕyt−1 + ∑ki=1 γi xi,t−1 + ut

()10

با وخهین مهادل اوق میادیر آمارههای  Fرا برای آزمون ارض صفر = ⋯ = 𝜙 = 𝛾1 = 𝛾2
 ، 𝛾𝐾 = 0ک گویای عدم وجود رابف ههجههی اسووت را محاسووب کرده و با میایسوو آن با میادیر
بحرانی شویشو سوازی شوده ووسو دسوران و ههکاران ،در مورد وجود رابف ههجههی وصهی گیری
میکنی  .در رواب اوق  kوهداد رگرسوویوها t ،وهداد مشوواهدات اسووت ،ک میادیر بحرانی  k=0مشوواب
مربع میادیر بحرانی آماره  tآزمون ریشو واقد دیکی -اولر است .میادیر بحرانی کران دایین اشاره بر
میادیر بحرانی محاسوب شوده هنگامیک وهامی رگرسویوها ) I(0هستند داردل ههچنین میادیر بحرانی
کران باال اشواره بر میادیر بحرانی محاسوب شوده هنگامیک وهامی رگرسویوها ) I(1هستند ،دارد .اگر
آماره آزمون محاسب شده کهتر از میادیر بحرانی کران دایین باشد ،نهیووانی ارض صفر را ک گویای
عدموجود رابف ههجههی اسوت ،رد کنی  .درصوورویک آماره محاسب شده بزرگور از کران باال باشد،
ارض صفر رد خواهد شد .اگر آماره محاسب شده بین کران دایین و باال باشد ،نتیج مبه و نامشخص
خواهد بود (صهدی و دهلوانی.)132 :2133 ،
 .5یافتههای تحقیق
 -1-5نتایج آزمونهای ریشه واحد
جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد زیوت و اندریوز با لحاظ یک شکست ساختاری
علت شکست

وقفه

زمان

بهینه

شکست
2111

)Ln(K
)Ln(Y
)Ln(S

مانایی

T- Stat

جنگ وحهیلی

نامانا

-1/11

7

انیال اسالمی

نامانا

-1/37

7

2123

جنگ وحهیلی

نامانا

-7/10

7

2117

ساختاری

نماد

نام متغیر
وشکیح سرمای
ثابت ناخالص
وولید ناخالص
داخلی
د انداز
ناخالص داخلی

Model
A
Model
C

منبع :یاات های وحییق ( میادیر بحرانی مدل  Aبرای سوووفوح  2و  2ب ورویب برابر  -2317و  -733و میادیر بحرانی مدل  Cبرای
سفوح  2و  2ب ورویب برابر  -2317و  -2303است).

در آزمون زیوت -اندریوز ابتدا الگوی ( )Cبرای هر سوو متریر برآورد شوود .در نهایت ب دلیح مهنادار
نبودن آماره ( γشوکسوت در روند) در الگوی  Cبرای متریرهای وشکیح سرمای ثابت ناخالص و وولید
1. Bounede test
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ناخالص داخلی الگوی  Aانتخا گردید ک علت شوکسوت ساختاری برای این متریرها ب ورویب وقوع
جنگ وحهیلی و انیال اسوووالمی میباشووود .برای متریر د انداز نیز ههان الگوی  Cب دلیح مهنادار
بودن آمارههای ( γشکست در روند) و ( θشکست در عرض از مبدا) در سفا انتخا گردید ک زمان
شکست ساختاری برای این متریر نیز مصادف با اواس جنگ وحهیلی است .نتایج بیانگر این میباشند
ک وهامی متریرهای ب کار رات در این آزمون با لحاگ شوکسوت سواختاری نامانا میباشند و با ی بار
وفاضحگیری با لحاگ شکست ساختاری درونزا در عرض از مبدا دایا شدهاند.
جداول ( )1وا ( )7نتایج آزمون المسوداین و دادح ( )2337نشان میدهد ک آماره  tبرای ،θ ،β ،μ
 ω،γو  ψدر سووری زمانی وولید ناخالص داخلی ،وشووکیح سوورمای ثابت ناخالص و د انداز ناخالص
ملی بامهنی است .این بیان میکند ک شکستهای ساختاری وهیینشده ب صورت درونزا در سالهای
( 2127و  )2117برای متریر وولیود نواخوالص داخلی بر روی عرض از مبدا و روند (الگوی  )Cب دلیح
بزرگور بودن قودرمفلق آماره  tبرای  μو  βاز میدار بحرانی ،در سوووالهای ( 2121و  )2113برای
متریر وشکیح سرمای بر روی روند (الگوی  )Bب دلیح بزرگور بودن قدرمفلق آماره  tبرای  βاز میدار
بحرانی و در سالهای ( 2173و  )2111برای متریر د انداز بر روی عرض از مبدا (الگوی  )Aب دلیح
بزرگور بودن قدرمفلق آماره  tبرای  μاز میدار بحرانی مؤثر هسووتند .زمانهای شووکسووت سوواختاری
برای متریرهای م کور نزدی ب زمان وکان های نفتی در  ،2121-2127وأثیرات انیال اسووالمی در
 2123و سرانجام جنگ وحهیلی عراق علی ایران در ده  10است.
وحت این روش متریرهای د انداز ،سرمای گ اری و وولید ناخالص داخلی در سفا  %2دارای ریش
واقد و نامانا هستند.
جدول  :2نتایج برآورد زمان شکستهای ساختاری با روش المسداین و پاپل ( )LPالگوی ()B
متغیر
K

𝟏𝐁𝐓
𝟐𝐁𝐓
2121

μ

β

ω

ψ

α

-20037201

030731

-032013

-030731

-032117

2113

()-2331

()-7331

()-7333

()-7321

()-2317

K
2

منبع :یاات های وحییق (میادیر بحرانی در سفا  20 ،2و  2درصد ب ورویب  -7323 ،-1317 ،-1311است).
جدول  :3نتایج برآورد زمان شکستهای ساختاری با روش المسداین و پاپل ( )LPالگوی ()A
متغیر
S

𝟏𝐁𝐓
𝟐𝐁𝐓
2120

μ

β

θ

γ

α

-7237120

030113

032771

-033221

-0313

2111

()-7317

()-2317

()1371

()-7371

()-2337

منبع :یاات های وحییق (میادیر بحرانی در سفا  20 ،2و  2درصد ب ورویب  -2333 ،-1321و  -1377است).

K
7
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جدول  :4نتایج برآورد زمان شکستهای ساختاری با روش المسداین و پاپل ( )LPالگوی ()C

متغیر

𝟏𝐁𝐓
𝟐𝐁𝐓

μ

β

θ

γ

ω

ψ

α

K

Y

2127
2117

-3231771
()-1312

030777
()-1312

03213
()1321

-0303
()-1303

-0320
()-2332

0302
()2312

-0313
()-1311

2

منبع :یاات های وحییق (میادیر بحرانی در سفا  20 ،2و  2درصد ب ورویب  -1373 ،-1372و  -7323است).

 .2-5نتایج آزمونهای همجمعی
 .1-2-5آزمون همجمعی در حضور شکست ساختاری گریگوری هانسن ()1991
گریگوری -هانسوون ( )2331بحی میکنند ک رابف ههجههی خفی مهکن اسووت ب موجب ورییر در
بردار ههجههی در طول دوره موردنظر بواشووود و بنوابراین امکان دارد ک بردار ههجههی ثبات زمانی
نداشت باشد .با ووج ب نتایج ب دست آمده در جدول ذیح میووان استدالل کرد ک رابف ای بلندمدت
بین د انداز ناخالص ملی ،وشووکیح سوورمای ثابت ناخالص و وولید ناخالص داخلی در سووال  2121با
ورییر جهت سووواختاری وجود دارد ک داللت بر رد ارضوووی صوووفر عدموجود ههگرایی و وجود رابف
بلندمدت بین متریرها میباشود .الگوی ورییر رژی ) (C/Sب اقتصواد ایران بیشتر نزدی است چرا ک
اقتصووواد ایران با ی ورییر رژی مواج بوده اسوووت .آماره* ADFو  Ztدر الگوی ( )C/Sب دلیح رد
ارضی صفر بیان میکند ک با در نظر گراتن شکست ساختاری و ورییرات رژی رابف وهادلی بلندمدت
بین د انداز ،وشکیح سرمای ثابت ناخالص و وولید ناخالص داخلی وجود دارد.
جدول  :5نتایج برآورد آزمون همانباشتگی گریگوری-هانسن ()1991
دلیل
شکست
ساختاری

سال
شکست

جنگ وحهیلی

2112

شوک نفتی

2127

انیال
اسالمی

2121

منبع :یاات های وحییق

مقادیر بحرانی در سطوح
مختلف

T-Stat

آماره

%11

5%

%1

-7/13

-7/31

-2/77

-1/30

-7/13

-7/31

-2/77

-1/22

-71/73
-2/01

-71/33
-2/13

-27/02
-2/3

-12/13
-1/32

-2/01

-2/13

-2/3

-1/71

-73/37

-21/31

-17/77

-12/77

∝*Z

*-2/71

-2/31

-1/72

*-2/73

*ADF

*-2/71

-2/31

-1/72

*-2/31

Z*t

-11/20

-13/71

-73/12

-71/12

∝*Z

*

ADF
Z*t
*

الگوی ورییر در
سفا()C

∝Z
*

ADF
Z*t

الگوی ورییر در
روند ()T
الگوی ورییر جهت
ساختاری
(ورییر رژی )
)(C/S
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 .2-2-5آزمونهای همجمعی در حضور شکست ساختاری سایکنن لوتکیپول ()2114

نتایج جدول ( )1نشوان میدهد شکست در مشاهده  11یا ههان سال  2123ک اثرات ودریجی انیال
اسووالمی را نشووان میدهد ،رخداده اسووت و قداقح ی بردار ههجههی ( )r = 0در سووفا  %20و %2
برای الگوی موردنظر وأیید میگردد.
جدول  :1نتایج برآورد آزمون همانباشتگی سایکنن لوتکیپول درونزا ()2114
مقادیر بحرانی در سطوح مختلف
%1
20307
23332
11371

%5
1373
22331
13372

زمان
%11
2371
21373
12331

شکست()K
2123

test

فرضیه H0

1323
27313
13370

r <= 2
r <= 1
r=0

منبع :یاات های وحییق

 .3-2-5برآورد الگو با روش ARDL

برای برآورد مدل از الگوی دویای خود بازگشوتی با وقف های ووزیهی  ARDLاستفاده شده است .این
روش برخالف سوووایر روشهای ههجههی دارای قیدی برای یکسوووان بودن درج ه جههی متریرها
ندارد و برای برآورد رابف بلندمدت وهادلی کارآمد و برای نهون های کوچ از کارایی مناسبی برخوردار
اسووت .دسووران و شووین ( )2332در مورد وصووریا وقف های الگو ،ب کارگیری مهیار شووواروز -بیزین را
دیشونهاد میکنند .زیرا این ضابف در وهداد وقف ها صرا جویی میکند و باعی میشود وا درج آزادی
زیادی از دسووت نرود و مهیار مناسووبی جهت انتخا وقف های بهین در نهون های با قج کوچ ور
است( .صهدی و دهلوانی)132 :2133 ،
اولین گام در رویکرد  ARDLبررسی وجود رابف بلندمدت بین متریرها با استفاده از آزمون  Fاست
ک در ادام ب آن خواهی درداخت.
آزمون  Fکرانهها ()Bound Test

در این آزمون آماره  Fبا میدار بحرانی جدولبندی شووده ووس و دسووران و ههکاران ( )1002میایس و
میشووود .اگر آماره  Fمحاسووب شووده از میدار قد باالیی جدول ،بزرگور باشوود ،ارضووی صووفر نبود
ههجههی رد میشوود .اگر آماره  Fمحاسباوی از قد دایین کهتر باشد ،در این صورت ارضی صفر نبود
ههجههی را نهیووان رد کرد و سوورانجام در قالتیک میدار  Fمحاسووباوی بین دو قد باال و دایین قرار
گیرد نتیج مبه و نامشوخص است(صهدی و دهلوانی .)131 :2133 ،بنابراین با ووج ب نتایج جدول
( )7در سفا  %2وجود ههجههی و رابف بلند اثبات میشود.
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جدول  :7نتایج آزمون F
نتیجه آزمون

آمارهF

وجود ههجههی و رابف
بلندمدت

7372

I1 Bound
7301
7312
2332

I0 Bound
1313
1313
7333

سطوح معناداری
%20
%2
%2

منبع :یاات های وحییق
جدول  :8برآورد مدل ARDL
مدل ()2،1،1

ARDL

نتایج بلندمدت
Prob

t-Statistic

Std-Error

030000
030000
030000
030001
03000

2313
2301
-7313
-7301
27321

0301
0301
0302
03007
030007

Prob

t-Statistic

Std-Error

03003
030000
0333
0317
030000
030000

1377
2377
-0327
-2320
1311
1310

0302
03017
0301
0301
03711
0322

نام متغیرها

ضریب
0322
0321
-0303
-03013
03003

LK
LS
D1
D3
Trend

نتایج کوتاهمدت
نام متغیرها

ضریب
0327
0321
-03007
-0301
1333
-0370

)D(LK
)D(LS
)D(D1
)D(D3
C
ECM

منبع :یاات های وحییق
جدول  :9آزمون تشخیصی مدل ARDL
نتیجه در سطح 5%
عدم وجود خودههبستگی
صحت ارم وبهی
نرمال بودن ووزیع دسهاندهای مدل
ناههسانی واریان

)(P.Vآماره 𝟐𝝌
(23122)0327
(03707)0321
(03033)0332
(7317)030007

آزمون
خودههبستگی اجزاء اخالل
ارم وبهی
نرمال بودن
ناههسانی واریان
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ب دلیح نیض ارض ههسوووانی واریان
 robustاستفاده نهودهای .
در زیر ب مهادل بلندمدت رشد اقتصادی اشاره شده است:

میاوم نهوده و از

Y = 0.16 S + 0.15 K – 0.083 D1 – 0.029 D3
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ضوریب  0321برای د انداز مبین ی رابف مثبت بین این متریر و رشود اقتصووادی است و بدین
مهناسووت ک ی واقد ورییر در د انداز رشوود اقتصووادی را ب میزان  0321در ههان جهت اازایش و
ورییر میدهد .سورمای گ اری نیز بر طبق اصوول اقتصادی رابف مستیی و مهناداری با رشد اقتصادی
دارد .ضریب  0322بیانگر وأثیرد یری رشد اقتصادی از این متریر است .ههانطور ک در جدول مشاهده
میشووود ویریبا وهامی ضوورایب بلندمدت از ضوورایب کوواهمدت متریرها بیشووتر میباشوود ک مبین
وأثیرگ اری بیشوتر این متریرها ،بر روی رشد اقتصادی در بلندمدت است .با ووج ب جدول ( )3وهامی
متریرها با درصد خفای قابحقبول ازلحاگ آماری مهنادار هستند .ههچنین متریرهای دامی برای انیال
اسالمی و جنگ وحهیلی اثری منفی و مهنادار بر رشد اقتصادی داشت اند.
با ووج ب نتایج ب دسوت آمده ضوریب  ECMدر مورد وابع رشود اقتصادی ازنظر آماری مهنادار و
بیانگر سرعت وهدیح باالیی میباشد .ههچنین مهنادار بودن ضریب  ECMنشاندهنده رابف بلندمدت
و مهنادار بین متریرهای الگو میباشد .براسا ،نتایج ارا شده ضریب ) ECM(-1برابر با  0370است و
این امر نشان دهنده آن است ک در صورت انحراف از مسیر وهادلی بلندمدت ،سرعت بازگشت متریرها
ب مسویر وهادلی ویریبا ی و نی سوال میباشد .اگر شوک یا عدم وهادل در رشد اقتصادی ایجاد شود
د از قدودا 23ماه ب وهادل بر خواهد گشوت .بنابراین قرکت ب سهت وهادل با سرعت نسبتا باالیی
صووورت میگیرد .براسووا ،ضووریب ارا شووده برای  ECMمیووان گفت ک الگو از قدرت دیشبینی
خوبی برخوردار بوده و ورییرات ساختاری نیز در این الگو ب خوبی نهایان شده است.
آزمون های ثبات و وشووخیص ،برای مشووخص کردن ثبات مدل و ووابع و وهیین ثبات سوواختاری
مورداسوووتفواده قرار میگیرد .آزمونهوای ثبات و وشوووخیص ،غالبا در مورد دادههای سوووری زمانی
ب خصو ،زمانی ک ما مفهئن نیستی ک شکست ساختاری چ موقع مهکن است اوفاق ااتاده باشد
بیشوووتر کواربرد دارد (دهلوانی .)1002 ،زموانی ک ثبات کوواهمدت و بلندمدت مدل ب طور ه زمان
موردبررسی قرار میگیرد از اشکال  Cusumو  ،Cusum Qاستفاده میکنی  .بر طبق نظری اسکویی
 ،1002رد ارضی صفر نهیوواند وأیید شود اگر نهودار آماری ب دست آمده یکی از باندهای طراین را
در سفا  %2قفع نهاید.
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ههانطور ک در نهودارهای ( )2و ( )1مشاهده میشود ،نهودارهای دسهاند و دسهاند وجههی قاکی
از آن میباشووند ک مدل برآوردی از ثبات الزم برخوردار اسووت .ب عبارت دیگر با ووج ب نهودارهای
 Cusumو  Cusum Qهیچکدام از باندهای طراین را قفع نکرده و ثبات دا هی بلندمدت برای الگوی
وابع رشد اقتصادی قابحقبول خواهد بود.
نتیجهگیری
در این میال  ،رابف بین د انداز و سوورمای گ اری با رشوود اقتصووادی در ایران در قضووور شووکسووت
سواختاری موردبررسوی قرارگرات اسوت .در اکثر مفالهات موجود در اقتصواد ایران ب مسوأل شکست
سوواختاری در دادهها و الگوها ووج اندکی شووده اسووت و ب جرات میووان گفت ک در بررسووی رواب
بلندمدت بین متریرها ب این مسوأل ویریبا ووجهی نشوده است .قتی در صورت ووج  ،نیام شکستگی
ب صوورت برونزا ارض شوده اسوت ک این میال با این ویژگیها از سایر مفالهات در رابف با اقتصاد
ایران متهایز میباشد.
بررسوی لگاریت متریرهای د انداز ،سورمای گ اری و رشد اقتصادی با استفاده از آزمونهای ریش
واقد ایلی  -درون ( )2333و المسداین دادح ( )2337نشان از نامانا بودن این متریرها در سفا است
ک با ی بار وفاضحگیری مانا میشوند.
در ادام برای اثبات وجود رابف وهادلی بلندمدت بین متریرها از آزمونهای ههجههی در قضوووور
شوکسوت ساختاری سایکنن لووکی ول ( )1007استفاده شد ک در نهایت وجود رابف وهادلی بلندمدت
بین متریرها ب اثبات رسید.
برای برآورد مدل اقتصوادسونجی از روش  ARDLاسوتفاده شد .در این مدل متریرهای دامی نیز
لحاگ شوودند .براسووا ،این آزمون ،د انداز ناخالص ملی و وشووکیح سوورمای ثابت ناخالص با رشوود
اقتصووادی رابف مهنادار و مثبتی دارندک مفابق با انتظارات نظری میباشووند .بدینصووورت ک ی
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درصود اازایش در د انداز و سورمای گ اری رشود اقتصوادی را ب ورویب  0321و  0322درصد اازایش
میدهد )ECM( .در الگوی وصریا خفای مدل برآورد شده در مورد وابع رشد اقتصادی ،از نظر آماری
مهنادار و بیانگر سورعت باالی وهدیح میباشود .ههچنین مهنادار بودن آن نشاندهنده رابف بلندمدت
بین متریرهای الگو اسوت .با انجام آزمونهای وشوخیصوی مدل ،ب عدموجود وورش وصریا ناشی از
انتخا نامناسوب ارم وبهی ،ه خفی و خودههبستگی سریالی دی بردی  .برای راع مشکح ناههسانی
واریان نیز مدل را نسووبت ب این مشووکح میاوم نهودی  .نتایج ب دسووت آمده قاکی از وأثیر منفی و
مهنادار متریرهای مجازی ههچون وقوع انیال اسالمی و جنگ وحهیلی بر رشد اقتصادی میباشد.
براسا ،یاات های این میال دیشنهاد میشود ک :
 د اندازها بایسوتی اازایش یابندل  -2برای دشوتیبانی مالی برای سورمای گ اریهال وضهین وجود
سووفحی از د اندازهای ناخالص داخلی برای در کردن اضووای خالی د انداز و سووورمای گ اری و
کاهش وابستگی زیاد ب سرمای خارجی -1 .که ب سرمای گ اری از طریق رشد اقتصادی ک این
رشود اقتصادی نیز مجددا باعی بهبود سرمای گ اری و د انداز میشود -1 .وهرکز سیاستگ اران بر
د اندازهای خصووصوی داخلیل زیرا مشوکح اسواسی کشورهای درقالووسه کهبود سرمای گ اری
است ک رشد اقتصادی را با محدودیت مواج ساخت و باعی بدور شدن بیکاری و ایر میشود.
 ایجاد نظ و امنیت در بازارهای دولی و مالی کشور ب منظور جلوگیری از نوسانات نرخ وورم و نرخ
ارز در بازارهای داخلی برای اازایش وهایح و اطهینان خاطر سوورمای گ اران برای سوورمای گ اری و
ووج بیشتر سیاستگ اران ب د اندازهای داخلی و هدایت د اندازها ب سهت سرمای گ اری
 اازایش درج باز بودن اقتصوواد ک الزم آن وسووریع در مبادالت وجاری ،اصووالح نرخ وهرا ها و
وسریع در امور گهرکی است باعی اازایش وهایح ب سرمای گ اری و ج سرمای گ اری میشود.
 اازایش نرخ سوو ردهگ اری در بان های وجاری از طریق سوویاسووتهای دولی ک در اختیار بان
مرکزی میباشوود ب گون ایک باعی وشووویق مردم ب اازایش د اندازها و سوو ردههای خود نزد
بان ها گردد و از سوی دیگر با اعفای وسهیالت ک بهره و بهبود اضای کسبوکار و قهایتهای
الزمو از سووورموایو گ اران جهت اجرای دروژه ها سوووبب هدایت د اندازهای مردم ب سوووهت
سرمای گ اری مولد و رشد اقتصادی شود.
 گسوترش دای های مالیاوی جهت کاهش نوسانات د انداز ملی و ب وبع آن سرمای گ اری داخلی
در میابح نوسانات قیهت نفت.

... سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران،پسانداز
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