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چکیده
با توجه به اهميت سرمایهگذاري بهعنوان یکی از متغيرهاي اثرگذار بر رشد اقتصادي جوامع ،در تحقيق
حاضر به بررسی اثر  43متغير توضيحی بر سرمایهگذاري خصوصی و رتبهبندي هریک از آنها با استفاده از
روش ميانگينگيري مدل بيزینی ( )BMAدر اقتصاد ایران پرداخته میشود .نتایج حاصله نشان میدهد که
رشد واردات کاالهاي سرمایهاي (با احتمال  )4/00و پس از آن رشد توليد ناخالص داخلی غير نفتی با
احتمال  ،0/86مهمترین عوامل موثر بر رشد سرمایهگذاري خصوصی به شمار میآیند .همچنين ،متغير
نسبت ماليات بر شرکتها با احتمال 0/00در رتبه بعدي قرار میگيرد .از طرفی متغيرهاي اسمی مانند نرخ
تورم ،رشد پول و مانده اعتبارات بانکی به بخش غير دولتی نسبت به توليد غير نفتی اثرات بااهميتی بر
سرمایهگذاري بخش خصوصی ندارند .بهعالوه نرخ سود (نرخ تسهيالت) و همچنين نرخ ماليات ،عامل با
اهميت و تعيين کنندهاي در تحوالت سرمایهگذاري طی دوره نمونه نبودهاند.

واژگان کلیدي :سرمایهگذاري خصوصی ،ميانگينگيري مدل بيزینی ( ،)BMAروش ميانگينگيري
حداقل مربعات (.)WALS

Keywords: Private Investment, Averaging Model of BMA, Averaging
Model of WALS.

JEL Classification: C51, E22.
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 -1مقدمه
نگاهی به تجربه کشورهاي موفق در حال توسعه ،نشان میدهد که سرمایهگذاري یکی از
مولفههاي اصلی رشد اقتصادي در این کشورها میباشد (محمودي.)4968 ،
بهطور کلی ،عوامل بسياري از جمله سياستهاي پولی و مالی ،سياسی و ساختاري میتوانند بر
روند سرمایهگذاري جوامع اثرگذار باشند؛ به ویژه ضعيف بودن محيط کسب و کار و بیثباتیهاي
اقتصادي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ،از موانع اصلی سرمایهگذاري در این کشورها
بهحساب میآیند (براي اطالع بيشتر از اصل شتاب انعطافپذیر به منبع برانسون 4960 ،مراجعه
شود) .در اقتصاد ایران نيز وابستگی شدید به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش منابع عظيم نفت و
بیثباتی قيمت آن و همچنين دیگر بیثباتیهاي اقتصادي و درنتيجه افزایش ریسک
سرمایهگذاري ،روند تشکيل سرمایه را به طور قابل توجهی تحت تاثير قرار داده است (غروي
نحجوانی.)4964 ،
در مطالعات تجربی و نظري ،طيف وسيعی از متغيرها به عنوان عوامل تعيينکننده سرمایهگذاري
معرفی شدهاند .در این تحقيق قصد داریم اثر سه دسته عوامل شامل متغيرهاي محيط داخلی (مانند
رشد توليد ،سهم یا ساختار بخشهاي اقتصادي در توليد و دورههاي تجاري) ،متغيرهاي محيط
خارجی (مانند صادرات نفت و واردات) ،و متغيرهاي قيمتی و پولی (مانند نرخ و ميزان تسهيالت
بانکی ،نرخ ارز و تورم) را بر تغييرات سرمایهگذاري در اقتصاد ایران برآورد کرده و اهميت و
رتبه هریک را مورد ارزیابی قرار دهيم.
همواره متخصصان اقتصادسنجی براي داشتن یک مدل مناسب با نااطمينانی در انتخاب متغير و
نااطمينانی در انتخاب مدل (نوع ،تعداد و ترکيب متغيرها) مواجه بودهاند .به لحاظ نظري ،طيف
وسيعی از متغيرها مانند عوامل قيمتی ،ساختاري (مانند سهم بخشها) ،تجاري (مانند صادرات و
واردات) و متغيرهاي مقياس (مانند توليد) ،سرمایهگذاري را تحت تاثير قرار میدهند .اما در
روشهاي اقتصادسنجی متعارف نمی توان تمامی این متغيرها را در الگو لحاظ کرد .لذا محققين بر
اساس نظریه و سليقه ،ترکيبی از متغيرها را در الگو مورد استفاده قرار دادهاند .روش
"ميانگينگيري مدل بيزینی "4براي فائق آمدن بر مشکل مذکور در ادبيات اقتصادسنجی بيزینی
توسعه یافته است .2این رویکرد عالوه بر غلبه بر نااطمينانی در انتخاب متغيرهاي مؤثر ،بر نا
اطمينانی در انتخاب مدل بهينه نيز فائق میآید.
____________________

1.

Bayesian Model Averaging
)2. Koop (2010
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این مقاله قصد دارد با استفاده از روش متوسطگيري مدل بيزینی بر نااطمينانی در انتخاب مدل و
انتخاب متغيرها غلبه کرده و به بررسی جامع و کاملی از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاري در اقتصاد
ایران و رتبهبندي سهم هریک از این عوامل بپردازد .بخش دوم مقاله به تبيين مبانی نظري تحقيق
اختصاص دارد .در بخش سوم ،مطالعات تجربی پيرامون مبحث سرمایهگذاري مورد بررسی قرار
گرفته است .بخش چهارم ،به روششناسی تحقيق اختصاص دارد .در بخش پنجم به تحليل دادهها
و تخمين مدل پرداخته میشود و سرانجام ،در بخش ششم نيز مباحث مذکور جمعبندي و از آنها
نتيجهگيري میشود.
 -2مبانی نظري
در سالهاي اخير نظریات متعددي بسط و توسعه یافتهاند تا رفتارهاي متنوع سرمایهگذاري
خصوصی در کشورهاي در حال توسعه را توضيح دهند .این تنوع در رفتار بخش خصوصی تا
حدودي بازتاب عدم قطعيت در تعيين فرم تابع سرمایهگذاري این کشورها میباشد .مدل شتاب
انعطافپذیر نئوکالسيک مدلی است که بيشتر از سایر مدلهاي سرمایهگذاري ،در توضيح رفتار
سرمایهگذاري خصوصی بکار رفته و نتایج قابل قبولی را نيز براي کشورهاي صنعتی ارائه داده
است (براي نمونه به مطالعات جورگنسون ( 4394 ،4389و  ،)4398مکرل ( ،)4394سانتراجان و
تاکور ( )4360و تاکایما ( )4331میتوان اشاره نمود) .با این وجود به نظر برخی از اقتصاددانان،
زمانی که به مطالعه سرمایهگذاري در کشورهاي در حال توسعه پرداخته میشود بایستی
خصوصيات ویژه این کشورها را که در مدلهاي مرسوم و سنتی در نظر گرفته نمیشوند نيز لحاظ
کرده و تجزیه و تحليلها بر مبناي این ویژگیها صورت گيرد .شش مورد از این ویژگیها که
توسط آگنور و مونتيل ، )4333( 4مورد اشاره قرار گرفتهاند؛ عبارتند از:
عوامل مالي :این عوامل ممکن است سرمایهگذاري خصوصی را به دليل عدم توسعه نظامهاي
مالی در کشورهاي در حال توسعه و نيز اجراي سياست سرکوب مالی در این کشورها تحت تأثير
قرار دهند.
جيرهبندي ارز خارجي 2و نرخ ارز در بازار آزاد :این عوامل میتواند تصميمات
سرمایهگذاري را به دليل اهميت واردات کاالهاي سرمایهاي در این کشورها متأثر سازد.
____________________
1.

)Agenor and Montiel (1999
2. Foreign Exchange Rationing
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كاالهاي سرمایهاي وارداتي :جایگاه بسيار مهم کاالهاي سرمایهاي وارداتی در چرخه توليد
اقتصادهاي در حال توسعه ایجاب میکند که این کاالها به عنوان مکمل تعيينکننده سرمایهگذاري
خصوصی به حساب آورده شود.
انباشت بدهي :1دراین کشورها ،انباشت بدهی دولت عامل بازدارندهاي براي سرمایهگذاري
محسوب میشود .زیرا ممکن است با افزایش بدهیها امکان افزایش مالياتها براي تأمين مالی
بهره مربوط به این بدهیها افزایش یابد.
سرمایهگذاري دولتي :سرمایهگذاريهاي دولت میتواند تأثيرات متضادي بر سرمایهگذاري
خصوصی داشته باشد .اگر سرمایهگذاري دولتی مکمل سرمایهگذاري خصوصی باشد (مثالً
سرمایهگذاري در زیربناها) در آن صورت نقشی مثبت بر سرمایهگذاري خصوصی خواهد داشت و
در صورتی که به عنوان جانشين و رقيبی براي سرمایهگذاري خصوصی عمل نماید میتواند اثري
منفی بر سرمایهگذاري خصوصی داشته باشد.
بيثباتي اقتصادي :عدم ثبات اقتصادي در سطح کالن و نااطمينانی ناشی از آن که از
مشخصههاي اصلی اقتصادهاي در حال توسعه است ،میتواند اثر مهمی بر سرمایهگذاري خصوصی
داشته باشد.
در ادامه با توجه به مطالب فوق به بررسی مهمترین عواملل ملؤثر بلر سلرمایهگذاري خصوصلی در
کشورهاي در حال توسعه پرداخته میشود.
نرخ بهره
تأثير نرخ بهره بر سرمایهگذاري خصوصی اولين بار توسط جورگنسون ( )4389مدلسازي شد .در
این رویکرد که به عنوان رویکرد نئوکالسيک معروف است ،موجودي سرمایه مطللوب بله عنلوان
تابعی از توليد واقعی و هزینه فرصلت سلرمایه 2در نظلر گرفتله شلده کله در آن موجلودي سلرمایه
مطلوب به طور مستقيم با توليد و به طور معکوس با هزینه فرصت سرمایه در ارتباط است.
در سال  ،4399مککينون و شاو اولين کسانی بودند که بطور جدي با این نظریات مخالفت
کردند .نتایج مطالعات صورت گرفته توسط مککينون و شاو ( )4399و همچنين فري)4366( 9
که به نقش بازارهاي مالی در فرآیند تشکيل سرمایه تأکيد داشتند ،نشان میدهد که افزایش در
____________________
1.

Debt Overhang
2. Opportunity Cost of Capital
)3. Fry (1988
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نرخهاي بهره حقيقی ،آثار مثبت بر حجم و کيفيت سرمایهگذاري در اقتصادهاي سرکوب شده
داشته است .این نتایج بر خالف نظریات سنتی نرخ بهره بودند که رابطه بين نرخ بهره حقيقی و
سرمایهگذاري را رابطهاي معکوس میدانستند (خراج.)4962 ،
رویکرد اقتصاددانان ساختارگراي جدید 4بر خالف مککينون و شاو ،بر این نکته تأکيد میکند
که آزادسازي مالی باعث افزایش نرخهاي بهره و هزینههاي توليد میگردد و به تبع آن رشد
اقتصادي کاهش یافته و نرخ تورم افزایش مییابد .ساختارگرایان جدید ادعا میکنند که وجود
فشار و محدودیت در کشورهاي در حال توسعه با محدود ساختن افزایش در نرخهاي بهره باعث
افزایش سرمایهگذاري و رشد اقتصادي در اقتصاد این کشورها خواهد شد .2بنابراین مطابق نظر
ساختارگرایان جدید افزایش نرخ بهره سپردههاي بانکی ممکن است نرخ سرمایهگذاري را در
اقتصاد کاهش دهد (خسروي.)4969 ،
اعتبارات بانکي
زمانی که به مطالعه اقتصادهاي در حال توسعه پرداخته میشود ،اعتبارات اختصاص یافته بانکی بله
بخش خصوصی عامل مهمی در سرمایهگذاري خصوصی محسوب میشود .دليل ایلن املر اهميلت
نظام بانکی به عنوان منبع اصلی تأمين مالی بيرونی براي بنگاهها در این اقتصادهاست .به همين دليل
است که وامهاي بانکی در کشورهاي در حال توسعه جانشين نزدیکی ندارند.
زمانی که سياستگذاران اقتصادي به کنترل نرخهاي بهره میپردازند ،اعتبارات بر حسلب بلازدهی
انتظاري طرح ،اختصاص نمییابند بلکله تخصليصها اغللب بلر اسلاس کيفيلت وثيقله ،ميلزان وام،
فشارهاي سياسی و رانتهایی که به صاحبان منابع اعتبلاري اختصلاص مییابلد صلورت میپلذیرد.
افزایش در نرخهاي بهره حقيقی ،سپردهگذاري در بانکهلا را تشلویق نملوده و بنلابراین دسترسلی
بخش خصوصی به اعتبارات افزایش مییابد و سرمایهگذاري در طرحهاي با بازدهی بلاال جانشلين
طرحهاي کمبازدهتر میشوند.9
در مقابل نيز نظریاتی که بر نقلش اطالعلات نامتقلارن در بازارهلاي ملالی اشلاره دارنلد ،پليشبينلی
میکنند که افزایش در نرخهاي بهره باعث جيرهبندي اعتبلارات میشلود؛ زیلرا سلود ملورد انتظلار
وامدهنگللان بطللور یکنواخللت بللا افللزایش نرخهللاي بهللره افللزایش نمییاب لد .در نرخهللاي بللاالتر
وام دهندگان ممکن است که شاهد کلاهش در سلود خلود باشلند کله ناشلی از انتخلاب نامناسلب،
____________________
Neo-Structuralist
)Uzunoglu (2006
)Fry (1988

1.
2.
3.
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مخاطرات اخالقی و هزینههاي نظارت 4میباشد .لذا وامدهندگان تمایل به وامدهی در نرخ بهرهاي
باالتر از آنچه که سود انتظاري آنها را بلرآورده میسلازد نخواهنلد داشلت حتلی اگلر بنگاههلایی
وجود داشته باشند که حاضر به استقراض از آنها با نرخهاي بهرهاي باالتر باشند.2
بنابراین نرخهاي بهره باالتر می تواند منجر به دسترسی بيشتر به اعتبارات شود .اما براي ميزان معينلی
از اعتبار ،برخی از بنگاهها ممکن است به وامهلاي بلانکی دسترسلی داشلته و برخلی دیگلر نداشلته
باشند .این امر داللت بر این دارد که محدودیتهاي اعتباري ممکن است در حلالتی کله نرخهلاي
بهره باال هستند هم وجود داشته باشد و لزوماً این محدودیتها اختصاص به زمانی که نرخهاي بهره
پایين است ندارد .اگر در اقتصاد عواملی منجر به محلدودیت در اعتبلارات گردنلد ،درآن صلورت
می توان انتظار داشت دسترسی به اعتبلارات ،تلأثير مسلتقيمی بلر سلرمایهگذاري خصوصلی هلم در
سطوح نرخ باال و هم در سطوح پایين نرخ بهره داشته باشد .اگر دسترسلی بله اعتبلارات در معادلله
سرمایهگذاري وارد شود ،آنگاه در نرخهاي بهره باال حساسيت سرمایهگذاري نسبت به دسترسی به
اعتبارات به اثر خالص نرخ بهره بر روي اعتبلارات بسلتگی خواهلد داشلت .بنلابراین وامدهنلدگان
ممکن است که تمایل داشته باشند زمانی که اثر افزایش در نرخ بهره براي سپردهها باالتر از هزینله
عدم تقارن در اطالعات باشد ،اقدام به وامدهی نمایند .اگر چنين حالتی روي دهلد میتلوان انتظلار
داشت زمانی که نرخ بهره باال است حساسيت سرمایهگذاري نسبت به دسترسی به اعتبارات کاهش
یابد.9
مخارج دولت
در کشورهاي در حال توسعه ،دولت نقش مهمی را در فرآیند تشکيل سرمایه ایفا کلرده اسلت .بله
همين دليل ارزیابی اثر این مخارج بر تصميمات مربوط به سرمایهگذاري خصوصلی داراي اهميلت
ویژهاي است .بر اساس نظریه کينزینها سياست مالی انبساطی کله توسلط افلزایش مخلارج دوللت
صورت میگيرد منجر به افزایش نرخ بهره و نتيجتاً کاهش در سرمایهگذاري خصوصی میشود.
نتایج بررسیهاي تجربی اسچر )4366( 1نشان میدهد که بهرهوري سرمایه در بخش خصوصلی بله
وسيله سرمایهگذاري دولت افلزایش مییابلد و در نهایلت بلر اثلر ازدحلام خلارجی 0غلبله مییابلد.
____________________
1.

Monitoring Costs
2
). Walsh (1998
)3. Mendoza Lugo (2001
)4. Aschauer (1988
5. Crowding Out
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بنابراین اثر خالص افزایش مخلارج سلرمایهگذاري دوللت ،افلزایش در سلرمایهگذاري خصوصلی
خواهد بود.4
از سویی ،اثر سرمایهگذاري دولتی بلر سلرمایهگذاري خصوصلی نلامعين اسلت .بله ایلن معنلی کله
سرمایهگذاري دولتی می تواند به عنوان یک جانشين (تأثير منفی بر سرمایهگذاري خصوصی) و یلا
یک عامل مکمل (اثر مثبت بر سرمایهگذاري خصوصی) عمل نماید .عالمت این تلأثير بسلتگی بله
حوزهاي که دولت اقدام به اجراي طرحهاي سرمایهگذاري در آنها مینماید دارد .سلرمایهگذاري
دولتی ممکن است زمانی که به افزایش بهرهوري بنگاههایی که مالکيت خصوصلی دارنلد کملک
مینماید باعث تشویق سرمایهگذاري خصوصی شود .از سوي دیگر ممکلن اسلت در حلاالت زیلر
مانعی براي سرمایهگذاري خصوصی به حساب آید:
 سرمایهگذاري دولت در بنگاههاي ناکارآمد دولتی. انتظار سرمایهگذاران از افزایش ماليات براي تأمين مالی مخارج دولت. رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در جذب وجوه قابل عرضه به بازارپول.2با تفکيک مخارج سرمایهگذاري دولت به مخارج زیربنلایی و غيلر زیربنلایی ،9برخلی از مطالعلات
تجربللی شللواهدي مبنللی بللر وجللود رابطللهاي مثبللت بللين سللرمایهگذاري دولتللی در زیربناهللا و
سرمایهگذاري خصوصی و در مقابل رابطهاي منفی ميان مخارج دولتی روي طرحهاي غير زیربنایی
با سرمایهگذاري خصوصی یافتهاند.1
نرخ تورم
نللرخ تللورم یکللی از مشخصللههاي بیثبللاتی در اقتصللاد میباشللد کلله میتوانللد اثللري منفللی بللر
سرمایهگذاري خصوصی داشته باشد .نرخ تورم باال و غير قابل پيشبينی باعلث تحریلف اطالعلات
مربوط به قيمتهاي نسبی ،افزایش ریسک طرحهاي سرمایهگذاري بلند ملدت و کلاهش متوسلط
سررسيد وامهاي تجاري 0میگردد .سرون و سليمان ( 8)4334در بررسیهایی که انجام دادهانلد بله
این نتيجه رسيدند که نرخ تورم باال اثري منفی بر سرمایهگذاري خصوصی در کشلورهاي در حلال
توسعهاي که آنها بررسی نمودند داشته است.9
____________________

1.

)Alhajhouj, H R (1999
)2. Apergis (2000
3. Infrastructure and Non-Infrastructure
)4. Blejer and Mohsin (1984
5. Average Maturity of Commercial Lending
6. Serven and Solimano
)7. Alhajhouj, H R (1999
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نرخ ارز
با توجه بله اینکله کشلورهاي در حلال توسلعه بيشلتر کاالهلاي سلرمایهاي خلود را از خلارج تهيله
مینمایند ،لذا ،تغيير نرخ ارز و تغييرات آن از اهميت ویژهاي برخوردار است .با افزایش نرخ ارز و
کاهش قدرت خرید پول ،در واقع هزینه سرمایهگذاري افلزایش مییابلد و همچنلين ممکلن اسلت
مالكهاي ارزش فعلی و نرخ بازدهی طرح سرمایهگذاري کاهش یافته و افراد را از سرمایهگذاري
منصرف نماید (خراج .)4962 ،فري ( ،)4330سرون و سليمان ( 4)4332استدالل نمودند که افزایش
در نرخ ارز حقيقی می تواند منجر به افزایش قيمت کاالهاي واسطه و سرمایهاي وارداتی گردیده و
سرمایهگذاري را در این گروه کشورها تنزل دهد.2
رشد توليد ناخالص داخلي
مطابق مطالعه کالرك )4349( 9تغيير در توليد ،مخارج سرمایهگذاري را متأثر میسازد .این عامل
به «اثر شتاب» معروف است .توليد همچنين نقشی مهم در سرمایهگذاري از دیدگاه نئوکالسيک
ایفا میکند که به وسيله جورگنسون تبيين گردید .اگر چه که مشخصه اصلی این نظریه بررسی
تأثير قيمت هاي نسبی بر تقاضاي سرمایه است؛ توليد به علت اثرگذاري بر سودآوري بنگاهها و
همچنين از طریق کانال پسانداز ،تصميمات سرمایهگذاري را تحت تأثير قرار میدهد (در نظریه
 Qسرمایهگذاري ،ميزان توليد یا فروش ،ارزش بازاري بنگاه و نتيجتاً تصميمات سرمایهگذاري
بنگاه را تحت تأثير قرار میدهد) .نتایج تجربی معموالً بر اثر مثبت و قوي تغيير در  GDPبر
سرمایهگذاري خصوصی و یا نرخ رشد  GDPبر نسبت سرمایهگذاري خصوصی به  GDPتأکيد
دارند.
سایر عوامل
عالوه بر عواملی که به آنها اشاره شد ،سرمایهگذاري خصوصی به سياست اصالح اقتصادي 1و
مقادیر وقفه خود در سال هاي گذشته نيز بستگی دارد .مطالعات تجربی اخير براي کشورهاي در
حال توسعه شواهد مهمی براي تغيير در پارامترهاي معادله سرمایهگذاري به دليل اصالح اقتصادي
ارائه کردهاند .به عنوان مثال فيلدینگ )4339( 0آثار اصالح اقتصادي را در شش کشور آفریقایی
(کنيا ،نيجریه ،زیمباوه ،ساحل عاج ،کامرون و موریتانی) مورد بررسی قرار داده و نشان داد که
____________________

1.

)Serven and Solimano (1992
)2. Alhajhouj, H R (1999
)3. Clark (1917
4. Economic Reform Policy
)5. Fielding (1997
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اصالحات اقتصادي پارامترهاي معادله سرمایهگذاري را دچار تغيير ساختاري کرده است .همچنين
آتوکراال )4336( 4دریافت که اصالحات بازار محور ،2سرمایهگذاري خصوصی را به طور مثبت
تحت تأثير قرار داده است .محققان دیگري نيز آثار اصالحات مالی را بر سرمایهگذاري خصوصی
مورد بررسی قرار دادهاند؛ عموماً در این تحقيقات تغييرات ساختاري در پارامترهاي معادله تقاضا
آزمون شدهاند .به عنوان مثال گونساودي ،)4336( 9ديملو و تایبوت )4368( 1شکست ساختاري
در معادله سرمایهگذاري را آزمون نمودهاند .در برخی مطالعات نظري و تجربی تاثير سياستهاي
مالياتی بر سرمایهگذاري مورد تاکيد قرار گرفته است .ماليات بر شرکتها به عنوان ماليات بر
درآمد سرمایه ،ارتباط بيشتري با سرمایهگذاري دارد .ماليات بر شرکتها میتواند تحت شرایطی با
توجه به چگونگی تامين مالی سرمایهگذاري ،نحوه محاسبه استهالكهاي مجاز داراییها ،تورم و
نوع ساختار بازار بر سرمایهگذاري تأثير منفی داشته و یا اینکه خنثی باشد (فالحی و چشمی،
 .)4969ادوار تجاري 0از دیگر عوامل موثر بر سرمایهگذاري شناخته میشوند .سرمایهگذاري
عموماً رفتاري موافق ادوار تجاري دارد و بهعالوه بيشترین حساسيت را در ميان مولفههاي توليد
ناخالص داخلی به ادوار تجاري دارد (عبدالهی.)4960 ،
 -3پیشینه تحقیق
 -1-3پیشینه مطالعات خارجی
در زمينه سرمایهگذاري و عوامل مؤثر برآن مطالعات متعددي صورت گرفته است که در ذیل به
برخی از آنها اشاره شده است.
وي و وونگ ،)4362( 8سرمایهگذاري خصوصی براي کشورهاي در حال توسعه را بر اساس
تئوري شتاب انعطاف پذیر مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصله براي پنج کشور مالزي ،یونان،
تایلند ،مکزیک و کره ،طی سالهاي  4390-4380به طور جداگانه و با استفاده از روش حداقل
مربعات معمولی نشان دهنده رابطه مثبت بين توليد بخش خصوصی ،تغيير در اعتبارات بانکی
اعطایی به بخش خصوصی و جریان ورودي سرمایه با یک سال تأخير ،با سرمایهگذاري بخش
____________________
)Athukorala (1998
Market-oriented Reform
)Guncavdi (1998
)De Melo and Tybout (1986
Business Cycles
)Wai & Wong (1982

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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خصوصی میباشد.
لوماس )4330( 4و اتوکروال ،)4336( 2ارتباط بين نرخ بهره سپردهها و سرمایهگذاري خصوصی در
هندوستان را منفی برآورد کردند .ولی در یافتههاي گونساودي و همکاران )4336( 9این ارتباط
براي کشور ترکيه مثبت بوده است .وارمن و تيروال )4331( 1نيز رابطهاي منفی بين سرمایهگذاري
و نرخ بهره را براي کشور مکزیک بدست آوردند.
واس ،)2000( 0با استفاده از دادههاي ایاالت متحده و کانادا ،سرمایهگذاري خصوصی و دولتی و
عوامل مؤثر بر آن را طی چهار دهه گذشته با استفاده از روش خودرگرسيونهاي برداري
( )VAR8مورد بررسی قرار داده است .بر طبق نتایج به دست آمده در هر دو کشور ،هيچ عليتی
بين سرمایهگذاري خصوصی و دولتی وجود ندارد.
هایدرا و ميجدام ،)2002( 9اثرات سرمایهگذاري عمومی در مدل نسلهاي متداخل پویا را در یک
اقتصاد کوچک باز بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهد که باال رفتن سرمایهگذاري عمومی،
تشکيل سرمایه خصوصی ،درآمد و دستمزدها را در بلندمدت تحریک میکند.
نارایان ،)2000( 6به بررسی رابطه ميان پس انلداز و سلرمایهگذاري در ژاپلن بلين سلالهاي -4380
 4333پرداخته است .ایشان رابطه عليت ميان پس انداز و سرمایهگذاري را بررسی کلرده و دریافتله
است که هم انباشتگی و رابطه علی دو طرفه ميان این دو متغير وجود دارد.
جونگ وانيچ و کوهپایبون )2006( 3به بررسی عوامل تعيينکننده سرمایهگذاري خصوصی در
کشور تایلند طی سالهاي  4380تا  2000پرداختند .نتایج آنها نشان داد که فضاي کسب و کار
مناسب ،مهمترین مانع سرمایهگذاري در بلندمدت تلقی میشود .اما در کوتاه مدت ،کمبود وجوه
سرمایهاي و همچنين ظرفيت مازاد اهميت بيشتري دارند.
آنگ ،)2003( 40تاثير سياستهاي بخش مالی را بر سرمایهگذاري خصوصی در اقتصاد کشورهاي
____________________
1.

)Laumas, P S (1990
)2. Athukorala, P C (1998
)3. Gunçavdi, 0, M F Bleany and A Mckay (1998
)4. Warman, F and A P Thirlwall (1994
)5. Voss (2000
6. Vertical Autoregression
7
). Heijdra&Meijdam (2002
)8. Narayan (2005
)9. Jongwanich & Kohpaiboon (2008
)10. Ang (2009
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هند و مالزي بررسی کرده است .نتایج نشان میدهد که کنترل (کاهش) نرخ بهره تاثير مثبتی بر
سرمایهگذاري خصوصی دارد و این تاثير در کشور مالزي بيشتر بوده است.
اسکرایبا و مورگا ،)2003( 4با استفاده از یک مدل پویاي رگرسيونی پنل و بکارگيري دادههاي
مناطق مختلف اسپانيا طی سالهاي  4360-2000به بررسی اثربخشی سياستهاي عمومی بر
سرمایهگذاري خصوصی بخش صنعت پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که سرمایهگذاري نسبت به
زیرساختهاي عمومی اثر با اهميتی بر سرمایهگذاري داشته است.
ميساتی و نيامونگو ،)2044( 2به بررسی رابطه ميان گسترش بخش مالی و سرمایهگذاري بخش
خصوصی در  46کشور جنوب صحراي آفریقا طی دوره  2001-4334پرداختند .نتایج آنها نشان
داد که رابطه ميان نرخ بهره و سرمایهگذاري خصوصی منفی است .همچنين دو متغير ميزان اعتبار
اختصاصی به بخش خصوصی و نسبت گردش مالی ارتباط معناداري با سرمایهگذاري خصوصی
در این کشورها دارند .بعالوه ،معنیدار نبودن شاخص عمق بازار سهام ،داللت بر توسعه نيافتگی
بازار سرمایه در بيشتر کشورهاي آفریقایی دارد.
موریسی و همکاران ،)2044( 9با استفاده از دادههاي ساالنه مربوط به  10کشور در حال توسعه طی
سالهاي  4338-2003عوامل موثر بر سرمایهگذاري مستقيم خارجی و سرمایهگذاري داخلی را
مورد ارزیابی قرار دادهاند .ایشان دریافتند که سرمایهگذاري کل در کشورهایی با شاخصهاي
حکمرانی و نهادي بهتر ،باالتر است .به عالوه در چنين کشورهایی نسبت  FDIبه سرمایهگذاري
خصوصی داخلی نيز بيشتر است .همچنين بر اساس یافتههاي این مطالعه ،فساد و بیثباتی سياسی
مهمترین مانع سرمایهگذاري خصوصی داخلی بوده است .در شرایط ثبات سياسی ،افزایش FDI

بيشترین تاثير را بر سرمایهگذاري خصوصی (و در نتيجه افزایش کل سرمایهگذاري) دارد.
آربلز و رویز ،)2042( 1به بررسی پيشينه سرمایهگذاري مستقيم خارجی کشور آمریکا در
کشورهاي در حال توسعه و به ویژه آمریکاي التين پرداختهاند .ایشان همچنين اثرات تبدیل ارز به
عنوان یک منبع نااطمينانی در سرمایهگذاري مستقيم خارجی را بررسی کردهاند .نتایج حاکی از
افزایش احتمالی این سرمایهگذاريها به صورت شرکتهاي بين المللی براي یافتن بازارهاي جدید
و فرصتهاي سود بيشتر است.
____________________
1

). Escribá & Murgui (2009
)2. Misati & Nyamongo (2011
)3. Morrissey et al (2011
)4. Arbeláez & Ruiz (2012
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بهمنی اسکویی و هاجيلی ،)2049( 4به بررسی رابطه ميان نااطمينانی نرخ ارز و سرمایهگذاري
داخلی در ميان  98کشور و با استفاده از دادههاي سري زمانی پرداختهاند .ایشان دریافتند که
نوسانات نرخ ارز تاثيرات با اهميتی در دوره کوتاه مدت بر سرمایهگذاري داخلی در ميان 29
کشور دارد .این تاثيرات کوتاه مدت تنها در بين  42کشور به تاثيرات بلند مدت مبدل شده است.
 -2-4-2پیشینه مطالعات داخلی
در خصوص عوامل مؤثر بر سرمایهگذاري در ایران مطالعات متعددي صورت گرفته است .در ایلن
مطالعات به نرخ بهره از دید هزینه سرمایه نگریسته شده است .برخی از مهمترین ایلن مطالعلات در
ادامه مرور میشود:
در مطالعه جبل عاملی ( )4961تحلت عنلوان "تخملين تلابع سلرمایهگذاري در ایلران بلا تأکيلد بلر
متغيرهاي کيفی" این نتيجه حاصل میشود که سرمایهگذاري بخش خصوصی در ایلران نسلبت بله
تغييرات نرخ بهره حقيقی واکنش معکوس نشان میدهد و لذا وي یکی از راهحلها بلراي افلزایش
سرمایهگذاري را کاهش نرخ بهره حقيقی معرفی میکند .اما در این بين به نرخ تلورم دو رقملی در
اقتصاد ایران اشاره شده و بيان می شود که با توجه به نرخ تورم باال در ایران ،نرخ بهره حقيقی پایين
بوده و لذا با کاهش مضاعف نرخ بهره به منظور افزایش سرمایهگذاري ممکن است اقتصلاد بله دام
کاهش پسانداز کشانده شود .بنابراین با وجود نرخ بهره حقيقی منفی ،کاهش این نرخ در سيسلتم
بانکی پيشنهاد نمیشود.
خراج ( )4962در تحقيقی با عنوان "تأثيرپذیري پسانلداز و سلرمایهگذاري از نلرخ سلود بلانکی"
ارتباط بلندمدت بين نلرخ بهلره و متغيرهلاي سلرمایهگذاري و پسانلداز را در کشلور ایلران بلراي
سللالهاي  4902تللا  4960بررسللی نمللود .نتللایج ایللن تحقيللق نشللان داد کلله متغيرهللاي پسانللداز
(کوتاهمللدت و بلندمللدت) و سللرمایهگذاري خصوصللی از نللرخ بهللره تللأثير میپذیرنللد و للليکن
سرمایهگذاري دولتی تابعی از نرخ بهره نمیباشد.
مطالعهاي که کارشناسان ( )4961با عنوان "بررسی عدم اطمينان در اقتصاد کالن و تأثير آن بر
سرمایهگذاري خصوصی در کشورهاي اوپک" انجام داد ،با هدف بررسی اثر عدم اطمينان در
اقتصاد کالن بر تصميمات بخش خصوصی در منتخبی از کشورهاي اوپک در طی سالهاي 4390
____________________
)Bahmani-Oskooee & Hajilee (2013
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تا  2004صورت گرفت .نتيجه این تحقيق حاکی از تأثير بیمعنی نرخ بهره حقيقی بر
سرمایهگذاري خصوصی بود.
مطالعه دیگري تحت عنوان"تحليلی بر لزوم افزایش نرخهاي سود بانکی" در سال  4996صورت
گرفته است که اساس آن در راستاي آزمون نظریه مککينون -شاو در اقتصاد ایران میباشد .نتایج
حاصل از این تحقيق مبتنی بر یک سيستم معادالت همزمان نشان میدهد که رابطهاي مثبت بين
نرخ سود سپردههاي بانکی و سرمایهگذاري وجود دارد .به عبارتی نظریه مککينون -شاو در
اقتصاد ایران بر اساس نتایج این تحقيق تأیيد شده است.
عباس نژاد و یاري ( ،)4968به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهيالت بانکی (به عنوان جانشين
و جایگزینی براي نرخ بهره) و سطح سرمایهگذاري بخش خصوصی در اقتصاد ایران ،با استفاده
از روش خود توضيحی با وقفههاي گسترده پرداختهاند .یافتلههاي آنهلا نشلان داد کله رابطلهاي
منفی و معنیدار بين نرخ سود تسهيالت و سرمایهگلذاري بخلش خصوصلی در کوتلاه ملدت و
بلندمدت وجود دارد.
نظري گوار و عرب مازار ( ،) 4934در مطالعه خود به بررسی اثرات رشد توليلد ،تلورم ،نلرخ ارز و
سایر متغيرهاي اقتصادي بر سرمایهگذاري خصوصی پرداختهانلد .ایشلان دریافتنلد نااطمينلانی نلرخ
تورم اثر منفی بر سرمایهگذاري بخش خصوصی در بلند مدت و کوتاه مدت داشته است .همچنين
توليد ناخالص داخلی اثر مثبت و نرخ سلود تسلهيالت بلانکی اثلر منفلی بلر سلرمایهگذاري بخلش
خصوصی دارد.
 -4معرفی روش مدلسازي :مبانی نظري روش میانگینگیري مدل بیزينی ()BMA
 -1-4میانگینگیري مدل بیزينی ()BMA
یکی از مهمترین چالشهایی که محققين مدلساز با آن سر و کار دارند ،اختالف دیدگاه در
خصوص متغيرهاي بالقوهاي است که می توانند در مدل توضيحی لحاظ شوند .البته این اختالف
نظرها در اغلب موارد حتی منجر به تفاوت در نتيجهگيريها نيز شده است .تاکنون اقتصاد دانان
تالش زیادي را در جهت حل این مشکل نمودهاند .به عنوان مثال ،یکی از راهحلهاي ارائه شده
توسط آنها ،انجام آزمونهاي متوالی بهمنظور حذف متغيرهاي زاید و یا اضافه کردن متغيرهاي
حذفشده به مدل و آزمون فرضيه درخصوص معنیداري آنها است .اما روشهاي مذکور بهدليل
عدم اعتبار آزمون فرضيه در تصریحات نادرست و خطاهاي تجمعی و متوالی نتایج رضایت بخش
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بدست نمیدهد.
اما در سالهاي اخير "اقتصادسنجی بيزینی" راه حل مناسبی را در خصوص غلبه بر نااطمينانی در
خصوص انتخاب پارامترها و مدلها ارائه داده است .این مهم بهوسيله روشی به نام "ميانگينگيري
مدل بيزنی "4انجام پذیرفت که توسط جفریر 2در سال  4384پایهگذاري شد و توسط ليمر
( 9)4396توسعه داده شد .بعدها نيز افرادي نظير رفتري و دیگران ( ،1)4333واسرمن ( 0)2000و
کوپ ( 8)2009از جمله محققينی بودند که روشهاي کاملتري را در این رابطه توسعه دادهاند.
این متدولوژي از اواسط دهه  4330و با پيشرفتهاي حاصله در علوم مرتبط با رایانه و محاسبات
پيچيده ریاضی به نحو گسترده اي در بسياري از علوم ،من جمله اقتصاد به کار گرفته شده و هر روز
نيز بر شمار استفادهکنندگان آن افزوده میگردد .استفاده از این شيوه و روشهاي بسط یافته آن در
سالهاي اخير (بعد از سال  2000ميالدي) به منظور بررسی نااطمينانی مدل در رگرسيونهاي رشد
مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته است .اصل اساسی در این روش آن است که با مدلها و
پارامترهاي مرتبط با آن به عنوان عوامل تصادفی رفتار کرده و توزیع آنها را بر مبناي اطالعات
قبلی برآورد مینماید.9
اما پيش از آنکه به تبيين مکانيسم روش مذکور بپردازیم فرض میکنيم که براي الگو کردن یک
متغير (وابسته) به طور کلی  rمدل مختلف ( )r=1,2,3….,rقابل استفاده میباشند .به طور مثال در
این ميان  M rنشان دهنده مدل rام و   rنيز گویاي پارامترهاي آن میباشد .این پارامترها نيز
داراي توابع پيشين ) ،P(θr/Mrدرستنمایی ) P(Y/θr,Mrو پسين )  P(θr ⁄Y, Mrمیباشند .لذا
میتوان نوشت:
معادله ()4-1
همچنين با توجه به قانون بيز ،احتمال هر مدل دلخواه (مانند  )Mrرا میتوان به صورت ذیل
استخراج نمود:
____________________

1.

Bayesian Model Averaging
)2. Jefrier (1961
)3. Limer (1978
)4. Reftry (1999
)5. Waserman (2000
6

). koop (2003

)Draper (1995

7.
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معادله ()2-1

) P(Y⁄Mr )P(Mr
)P(Y
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= )P(Mr ⁄Y

که در رابطه فوق ) ،P(Mrتابع پيشين مدل  Mrمیباشد که احتمال صحت آن را بدون در نظر
گرفتن دادهها محاسبه میکند P(Y/Mr) ،نيز تابع درستنمایی مدل  Mrاست که با انتگرالگيري از
دو طرف رابطه فوق و با دانستن این نکته که  ∫P(θr/Y,Mr)dθr=1میباشد ،به صورت ذیل بدست
میآید:
معادله () 9-1

P(Y⁄Mr ) = ∫ P(Y⁄θr , Mr ) P(θr ⁄Mr )dθr

در نهایت نيز ،با استفاده همزمان از نسبت احتمال وقوع تابع پسين ( 4)PORو این فرض که مجموع
احتماالت وقوع توابع پسين مدلها برابر با یک ( )∑rr=1 P(Mr ⁄Y) = 1است میتوان احتمال
وقوع هر مدل را محاسبه نمود .اما در شرایطی که تعداد مدلها ( )rخيلی بزرگ باشد ،در آن
صورت محاسبه احتمال هر یک از مدلها با استفاده از روش فوق بسيار زمانبر بوده و به همين
منظور از الگوریتمهایی استفاده میکنيم که با استفاده از آنها از بين تمامی مدلهاي موجود به
ميزان مورد نظر اقدام به نمونهگيري نموده و لذا تنها احتمال مدلهاي نمونهگيري شده را برآورد
مینمایيم .یکی از مهمترین این الگوریتمها ،الگوریتم  MC 3میباشد که در روش  BMAمبتنی
و متناسب با احتمال تابع پسين هر یک از مدلها از بين تمامی آنها اقدام به نمونهگيري میکند
( براي دریافت توضيحات بيشتر در این زمينه به کتاب اقتصادسنجی بيزینی گريکوپ 2مراجعه
شود) .حال اگر فرض کنيم که  y  ( y1 y 2 . . . y N )یک بردار  Nتایی از متغيرهاي
وابسته  Yبراي  Nفرد یا کشور و ماتریس 𝐾×𝑁𝑋 نيز در بردارنده  Kمتغير توضيحی بالقوهاي باشد
که میتواند متغير وابسته  Yرا تحت تاثير خود قرار دهد ،در آن صورت با استفاده از ترکيبات
متغيرهاي توضيحی موجود میتوان  R=2Kمدل رگرسيونی خطی متفاوت طراحی نمود که تمامی
این مدل ها از عرض از مبدا برخوردار بوده ولی داراي ترکيبات متفاوتی از متغيرهاي توضيحی
میباشند.
____________________

 .4نسبت احتمال وقوع پسين ( )Posterior Odds Ratioمدل 𝑟𝑀 به 𝑖𝑀 برابر با نسبت احتمال پسين آن دو میباشد:
) 𝑟𝑀(𝑃) 𝑟𝑀𝑃(𝑀𝑟 ⁄𝑌) 𝑃(𝑌⁄
= 𝑖𝑟𝑅𝑂𝑃
=
) 𝑖𝑀(𝑃) 𝑖𝑀𝑃(𝑀𝑖 ⁄𝑌) 𝑃(𝑌⁄
بدیهی است که هر چقدر این نسبت بزرگتر باشد ،مدل 𝑟𝑀 نسبت به 𝑖𝑀 بهتر میباشد.
(2. Gary Koop )2003
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در همين راستا مدل رگرسيونی ذیل شامل تمام  R  2 Kمدلی است که میتوان با این  Kمتغير
ساخت:
Y  LN  X r  r  

معادله ()1-1

 LNیک برداري که  N×1و  X rیک ماتریس  N  K rمیباشد که شامل بعضی و یا همهي
ستونهاي ماتریس 𝐾×𝑁𝑋 است .همچنين با توجه به حجم زیاد مدلها امکان محاسبهي تابع
درستنمایی براي هر یک از مدلها به صورت جداگانه وجود ندارد ،بلکه میتوان با استفاده از یک
الگوریتم مناسب که در برنامه نرم افزاري  Matlabنوشته میشود ،آن را بر اساس روش معمول
محاسبهي تابع درستنمایی بدست آورد.
اما بر خالف تابع درستنمایی ،تابع پيشين را نمیتوان دقيقاً بر مبناي همان روش معمول محاسبه
نمود .این بدان علت است که براي استفاده از این تابع باید پارامترهاي مربوط به توزیع تابع پيشين
K
را براي همهي  2مدل نوشت که البته غير ممکن است و حتی در صورت امکان پذیر بودن این

کار ،بدیهی است که داشتن اطالعات در مورد همه متغيرها و مدلهاي ممکن پيش رو بعيد به نظر
میرسد .پس بنابراین عمالً امکان استفاده از تابع پيشين آگاهی بخش براي پارامترهاي روش
"ميانگينگيري مدل بيزینی" وجود ندارد .حال به نظر میرسد که یک راه حل براي این مشکل
استفاده از تابع پيشين غير آگاهی بخش براي تمام مدلها باشد .اما باید توجه کرد که چون
محاسبهي نسبت احتمال تابع پسين تنها براي پارامترهایی که در تمام مدلها حضور دارند
امکانپذیر میباشد ،بنابراین میتوان اینطور نتيجه گرفت که تنها براي عرض از مبدا و

پارامترh4

می توان از تابع پيشين غير اگاهی بخش استفاده کرد .ضمن اینکه بکارگيري تابع پيشين غيرآگاهی
بخش نيز احتمال برآورد غلط ضرایب را تا حد زیادي افزایش میدهد .به همين دليل براي
پارامترهاي   rاز تابع پيشين دیگر به نام  g-priorاستفاده مینمایيم .این نوع تابع که توسط

زلنر2

در سال  4368ارائه و در مراحل بعدي نيز توسط خود وي توسعه پيدا کرد ،میتواند به صورت
خودکار و با استفاده از الگوریتم ،تابع پيشين را براي تمامی مدلهاي مربوطه برآورد نماید.
____________________
 .4پارامتر  hبرابر با عکس واریانس جمله اخالل میباشد که به اصطالح به آن دقت تخمين میگویند .در اقتصاد سنجی بيزنی به
2

جاي واریانس جمله اخالل(  )σبا این پارامتر سر و کار داریم.
)Zellner (1986

2.

49

بررسی عوامل تعيين کننده سرمایهگذاري خصوصی در ایران مبتنی بر رویکرد ميانگين گيري ...

به همين منظور اگر یک تابع پيشين مزدوج طبيعی را در نظر بگيریم ،میتوان گفت:
) βr ⁄h~N(βr , h−1 Vr

معادله ()0-1

حال از آنجایی که میتوانيم متغيرهاي توضيحی بالقوه زیادي داشته باشيم که ممکن است خيلی
از آن ها نامربوط بوده و تاثيري روي متغير وابسته نداشته باشند ،پس فرض کنيم که .βr = 0
اما براي بدست آوردن  V rاز  g-priorاستفاده نموده و داریم:
V r  [ g r xx ]1

معادله ()8-1

همانطور که مشخص است براي استفاده از  g-priorتنها نياز به مشخص کردن  gمیباشد که
جزئيات انتخاب این پارامتر بعد از بررسی نحوهي محاسبهي پارامترهاي تابع پسين ،بيان میشود .اما
پارامترهاي تابع پسين را میتوان با استفاده از ترکيب توابع درستنمایی و پيشين بدست آورد .لذا
ميانگين و واریانس پارامتر 𝛽 را که داراي توزیع احتمال  tمیباشد ،میتوان بهصورت ذیل بدست
آورد:
معادالت ()9-1

̅ sr 2
v
̅V
̅−2 r
v

= ) E (βr ⁄Y, Mr ) ≡ βr = Vr xŕ y Var(βr ⁄Y, Mr
V r  [(1  g r ) xx]1

همچنين داریم:

gr
1
. y Px r y 
) ( y  yl N ) ( y  yl N
gr 1
gr 1

معادله()6-1



Sr 
2

تابع درستنمایی نهایی براي هر مدل نيز بهصورت زیر است:
 N

معادالت ()3-1

Pxr  I N  xr ( xr xr ) 1 xr
N 1
2

Kr


gr 2 1
g
[ )
]) y Pxr y  r ( y  ylT ) ( y  ylT
g r 1 g r 1
g r 1

براي محاسبه احتمال پسين مدل نيز میتوان از رابطهي زیر استفاده کرد:

( p( y M r ) 
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) P ( M r y )  cp ( y M r ) p ( M r

معادله ()40-1

y)  1

که  cمقداري ثابت و براي تمامی مدلها یکسان بوده و با توجه به این نکته که

R

r

 P(M
r 1

میباشد ،قابل محاسبه است .همچنين احتمال پيشين را براي همه مدلها بهصورت برابر در نظر
گرفته و فرض میکنيم که براي هر مدل برابر با

1
R

P(M r ) 

باشد.

در این صورت اگر از احتمال پيشين ،صرف نظر کنيم میتوان احتمال پسين هر مدل دلخواه ( )rرا
به صورت ذیل بدست آورد:
) P( y M r

معادله ()44-1

R

)  P( y M j

P( M r y ) 

j 1

روش فوق این امکان را فراهم میسازد که در مورد انتخاب  g rتصميمگيري کنيم g r .عددي
بين صفر و یک میباشد بهطوري که با قرار دادن  g r  0تابع پيشين مورد نظر کامالً غير آگاهی
شده و اگر بخواهيم وزن یکسانی به اطالعات تابع پيشين و اطالعات بدست آمده از دادهها بدهيم
میبایست g r  1 ،تعيين گردد .البته اغلب محققان معتقدند که  g r  1مقدار بسيار بزرگی
براي این پارامتر میباشد از این رو افرادي نظير فرماندز و استيل 4در سال  2004و بعد از انجام
آزمایشات متعدد با دادههاي ساختگی براي مقادیر بزرگ  g r ،Nزیر را پيشنهاد نمودند:
NK 2

معادله ()42-1

N  K2

که مقدار فوق عددي بين صفر و یک بوده و مبناي تعيينg r

 1
K2

 
 1

N

gr

تابع پيشين تحقيق حاضر نيز میباشد.

 -5تخمین مدل
 -1-5توصیف متغیرها
همان طور که پيشتر اشاره شد ،در مجموع مطالعاتی که محققين به بررسی عوامل مؤثر بر
سرمایهگذاري خصوصی پرداختهاند ،تاکنون اثر طيف زیادي از متغيرهاي کالن اقتصادي بر آن
مورد بررسی قرار گرفته است .البته جهت ،شدت و معناداري اثرگذاري هر یک از این متغيرها بر
____________________
)Fernandez and Steel (2001

1.
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سرمایهگذاري خصوصی در کشورهاي مختلف ،متفاوت میباشد .از آنجایی که در روش
ميانگينگيري مدل بيزینی ( )BMAمیتوان همزمان طيف زیادي از متغيرهاي توضيحی را در
الگو لحاظ کرد ،در مطالعه حاضر ،اثر  43متغير توضيحی مختلف بر سرمایهگذاري در اقتصاد
ایران بر مبناي رویکرد ميانگينگيري مدل بيزینی استنباط میشود.
متغيرهاي بکار رفته در این تحقيق ،از نوع دادههاي سري زمانی به قيمت ثابت  4998براي دوره
 4996تا 4930میباشند و تمامی دادهها از منابع آماري موجود در بانک جهانی ،4مرکز آمار ایران
و ترازنامههاي انرژي ایران جمعآوري شده است .متغيرها برحسب نرخ رشد و نسبت در نظر
گرفته شدهاند ،بهطوريکه همهي متغيرها مانا میباشند (نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد در
خصوص مانایی متغيرها جهت صرفهجویی ارائه نشده است) .در ضمن متغيرها را در سه گروه
متغيرهاي محيط داخلی ،متغيرهاي محيط خارجی و متغيرهاي قيمتی تقسيمبندي نموده و در جدول
( ،)4به اختصار ،هر یک از متغيرهاي الگو معرفی شدهاند .اما قبل از آن ،توضيح مختصري در
خصوص برخی از متغيرهاي الگو بيان میشود:
 .4از نسبت لگاریتم ارزش افزوده (در چهار بخش صنعت ،خدمات ،کشاورزي و ساختمان) به
توليد ناخالص داخلی غير نفتی به عنوان متغيرهاي مؤثر بر سرمایهگذاري خصوصی استفادهشده
است .رشد توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي احتماالً اثرات یکسانی بر سرمایهگذاري
خصوصی نداشته باشد .به طور مثال انتظار میرود رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي اثرات
کمتري بر سرمایهگذاري خصوصی نسبت به سایر بخشها داشته باشد.
 .2از روند بهعنوان نماینده تکنولوژي و سایر متغيرهایی که در طول زمان به کندي تغيير میکنند
و بر سرمایهگذاري خصوصی تاثيرگذار هستند در الگو استفاده شده است.
 .9نسبت ماليات بر شرکتها از نسبت ماليات بر شرکتها به توليد غير کشاورزي به دست
میآید.
 .1متغير دورههاي تجاري بر اساس فيلتر هدریک پریسکات استخراج شده است.
از متغير لگاریتم با وقفه نسبت پول به توليد به عنوان شاخص عدم تعادل پولی در اقتصاد ایران
استفاده شده است.

____________________
WDI

1.
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جدول ( :)1لیست متغیرهاي الگو
نوع متغير

ردیف

متغير وابسته

مخفف نام متغير در تخمين
)DLOG(IP

4

))DLOG(IP(-1

2

)DLOG(GDPNO

9

)LOG(VSJ/GPNOJ

1
0
8

متغيرهاي محيط داخلی
ایران

)LOG(VIJ/GDPNOj

سهم بخش صنعت

)LOG(VAJ/GDPNOj

6

)DLOG(L

3

TREND

40

)LOG(UK
)DLOG(XOGD

42

سهم بخش خدمات

)LOG(VTJ/GDPNOj

9

متغيرهاي محيط خارجی

وقفه متغير وابسته
رشد توليد ناخالص غير نفتي
سهم بخش حمل و نقل

))LOG(TCJ/(GDPNOJ-VAJ

44

تعریف متغير
رشد سرمایهگذاري خصوصي

سهم بخش كشاورزي
لگاریتم نسبت ماليات بر شركتها
رشد نيروي كار
روند
دوره تجاري
رشد صادرات نفتي

)DLOG(XNOD

رشد صادرات غير نفتي

49

)DLOG(MKGD

رشد واردات سرمایهاي

41

)LOG(EF/E

لگاریتم حاشيه نرخ ارز

40

)DLOG(M2J

48
49

))LOG(M2J(-1)/GDP(-1
متغيرهاي قيمتی و پولی

)DLOG(PGDP

46

)LOG(1+R

43

)LOG(BCJ/GDPNOJ

رشد پول
لگاریتم عدم تعادل پولي
نرخ تورم
نرخ تسهيالت بانکي
نسبت مانده اعتبارات بانکي به بخش
خصوصي

متغيرهاي بدست آمده توسط محقق

 -2-5تحلیل میانگینگیري مدل بیزينی ()BMA
 -1-2-5تجزيه و تحلیل میانگین وزنی ضرايب متغیرها
یکی از مهمترین مزیتهاي تحليل  ،BMAاستفاده از تمامی تصریحات ممکن (مبتنی بر ترکيبات
مختلف از متغيرهاي توضيحی) براي تخمين ضرایب متغيرهاي توضيحی است .درواقع این ضرایب
تنها بر اساس یک مدل منفرد تخمينزده نشده است ،بلکه از ميانگين وزنی ضرایب تخمينزده شده
هر یک از متغيرها در  021266تکرار یا نمونهگيري مؤثر از مدلهاي مختلف بدست میآیند.
ميانگين وزنی پسين ضرایب به صورت زیر محاسبه میشود:
معادله ()4-0

𝑖𝛽̂1 = ∑𝐼𝑡=1 𝜆𝑖 𝛽̂1
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که در آن 𝑖 λاحتمال مدل iام و 𝑖 𝛽̂1تخمينی از  β1در مدل  Miاست .در جدول ( ،)2ميانگين
وزنی پسين ضرایب ،انحراف معيار پسين ضرایب و احتمال حضور متغيرها در الگو ارائه شدهاند.
جدول ( :)2تخمین الگوي سرمايهگذاري خصوصی در ايران به روش BMA
ضریب

خطاي

احتمال حضور

نام متغير

(ميانگين پسين)

معيار پسين

متغير در الگو

جمله ثابت

-0/4389

0/104699

400/0

رشد توليد ناخالص غير نفتي

0/9096

0/800109

86/0

نرخ تسهيالت بانکي

0/0004

0/020334

8/6

لگاریتم حاشيه نرخ ارز

0/00001413

0/000480

2/6

رشد واردات سرمایه اي

0/1209

0/0618893

400/0

-0/00809

0/094084

00/4

0

0/00000

0/0

نرخ تورم

-0/009994

0/012824

2/0

نسبت مانده اعتبارات بانکي به بخش خصوصي

-0/04039

0/019990

3/0

لگاریتم وقفه نسبت پول به توليد(لگاریتم عدم تعادل پولي)

0/009990

0/096068

46/40

لگاریتم نسبت ماليات بر شركت ها
رشد صادرات غير نفتي

رشد پول ()M2

-0/00963

0/096098

2/3

دوره تجاري

0/00699

0/460401

42/0

رشد صادرات نفتي

0/0000194

0/003998

4/4

وقفه متغير وابسته

-0/000198

0/040833

0/3

رشد نيروي كار

0/943

4/416090

42/2

-0/0008220

0/009209

49/0

سهم بخش خدمات

0/001212

0/011601

4/6

سهم بخش حمل و نقل

0/008009

0/010091

9/1

سهم بخش صنعت

0/004996

0/029119

4/9

سهم بخش كشاورزي

-0/008969

0/010134

9/9

روند
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همانطور که از جدول ( )2مالحظه میگردد ،ستون دوم از سمت راست ميانگين وزنی توزیع
پسين ضرایب هر یک از متغيرها ،ستون سوم خطاي معيار توزیع پسين ضرایب و چهارمين ستون نيز
احتمال وقوع هر یک از متغيرها 4را در  021266بار نمونهگيري موثر از مدلها نشان میدهد .با
عنایت به ستون احتمال وقوع هر یک از متغيرهاي توضيحی مورد نظر درمییابيم که در بين
____________________
 . 4احتمال وقوع هر یک از متغيرهاي توضيحی بالقوه برابر با نسبت تعداد دفعات تکرار آن متغير به کل نمونه گيري موثر انجام شده
می باشد.
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متغيرهاي توضيحی در نظرگرفته شده ،برخی از متغيرها تاثير حتمی بر سرمایهگذاري خصوصی
میگذارند (احتمال تعلق آنها به الگوي سرمایهگذاري حتمی است) .نتایج جدول ( )2را میتوان
به صورت زیر تبيين نمود:

 رشد واردات سرمایهاي با احتمال ،%400تأثير حتمی با ضریب نسبتاً باالي  0/12بر
سرمایهگذاري خصوصی دارد .لذا اطمينان کاملی در خصوص اثر این متغير بر رونق
سرمایهگذاري خصوصی داریم .از این رو هرگونه محدودیت روي واردات کاالهاي
سرمایهگذاري ،اثر تحدیدکنندهاي بر سرمایهگذاري خصوصی بر جاي میگذارد.

 رشد توليد ناخالص داخلی غير نفتی با احتمال  %86/0و ضریب  0/9دومين عامل مؤثر در
نوسانات سرمایهگذاري خصوصی به حساب میآید .لذا ،افزایش رشد توليد ناخالص داخلی
غير نفتی سبب افزایش رشد سرمایهگذاري خصوصی در ایران میگردد که با مبانی نظري
موجود مطابقت دارد .همانطور که در مبانی نظري بدان اشاره شد توليد از کانال اثرگذاري بر
سودآوري بنگاهها ،افزایش پسانداز و تقاضا ،تصميمات سرمایهگذاري را تحت تأثير قرار
میدهد.

 لگاریتم نسبت ماليات بر شرکتها نيز با احتمال  %00/4و ضریب  ،-0/00سومين عامل مؤثر در
رشد بر شرکتها ،رشد سرمایهگذاري خصوصی سرمایهگذاري در ایران محسوب میگردد .با
افزایش نسبت ماليات در ایران کاهش مییابد .هر چند عالمت ضریب با تئوريهاي اقتصادي
مطابقت دارد اما اندازه اثر مذکور ضعيف میباشد .لذا به نظر میرسد نرخهاي مالياتی در دوره
نمونه تحقيق عامل تعيينکنندهاي در تحوالت سرمایهگذاري خصوصی نبوده است.
 لگاریتم با وقفه نسبت پول به توليد به عنوان شاخص عدم تعادل پولی با احتمال  %46/0و
ضریب  ،0/009متغير روند (با احتمال  %49و ضریب  ،) -0/0008رشد نيروي کار (با احتمال
 %42/2و ضریب  )0/9و دوره تجاري (با احتمال  %42و ضریب  )0/00تاثير کمی بر رشد
سرمایهگذاري خصوصی در اقتصاد ایران دارند.
 سهم بخشهاي مختلف اقتصادي (بخشهاي خدمات ،صنعت ،حمل و نقل و کشاورزي) با
احتمال کمتر از  1درصد اثرات ناچيزي بر تحوالت سرمایهگذاري داشته است.
 اثر رشد صادرات نفتی (با احتمال  )%4/4و صادرات غير نفتی (با احتمال نزدیک صفر درصد)
بر رشد سرمایهگذاري خصوصی بسيار ضعيف است .به نظر میرسد که درآمدهاي نفتی تنها از
کانال واردات کاالهاي سرمایهاي ،تغييرات سرمایهگذاري خصوصی را متاثر میسازد.
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سایر متغيرها به ویژه متغيرهاي اسمی مانند نرخ تورم ،مانده اعتبارات بانکی به بخش غير

دولتی ،رشد پول ،نرخ تسهيالت بانکی ،لگاریتم حاشيه نرخ ارز و وقفه متغير وابسته ،اثرات با
اهميتی بر سرمایهگذاري بخش خصوصی ندارند .به ویژه عالمت ضریب متغير نرخ تسهيالت
بانکی بر خالف انتظار مثبت است که با نظریات سرکوب مالی در اقتصاد ایران سازگار است .به
نظر میرسد افزایش نرخهاي بهره با تجهيز بيشتر پساندازها ،منابع مالی بيشتري را براي
سرمایهگذاري فراهم نمودهاند .به عبارت دیگر نرخهاي بهره در اقتصاد ایران عموماً کمتر از حد
آستانهاي بوده است که بتواند سرمایهگذاري خصوصی را تحدید کند .در واقع نظامهاي کنترلی
شدید در اعطاي تسهيالت بانکی ،نقش این تسهيالت و نرخهاي مربوطه را در سرمایهگذاري عقيم
کرده است .در این ميان تنها متغير دورههاي تجاري رفتار موافق سيکلی سرمایهگذاري خصوصی
را در اقتصاد ایران تا حدي تایيد میکند.
 -2-2-5انتخاب الگوهاي بهینه
پس از تخمين الگو به روش  ،BMAمی توان پنج مدل اولی را که به ترتيب داراي بيشترین احتمال
وقوع میباشند ،استخراج نمود .احتمال پسين هر مدل طبق رابطه زیر بر اساس قاعده بيز (توسط
نرمافزار  )Rمحاسبه میگردد:
معادله ()2-0

) p( y M i ) p( M i
) p( y

نتایج تخمين محتملترین الگوها ( 0الگوي اول) در جدول ( )9نشان داده شده است.

P( M i y ) 
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جدول ( :)3پنج مدل بهینه
مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

جمله ثابت

-0/090046

-0/964098

0/009889

-0/936908

-0/909306

نوع مدل و متغيرها
رشد توليد ناخالص غيرنفتي

-0/301964

0/390301

0

4/494322

0

نرخ تسهيالت بانکي

0

0

0

0

0

لگاریتم حاشيه نرخ ارز

0

0

0

0

0

رشد واردات سرمایهاي

0/103266

0/939214

0/131434

0/938481

0/190394

لگاریتم نسبت ماليات بر شركت ها

0

-0/039839

0

-0/441049

-0/403640

رشد صادرات غير نفتي

0

0

0

0

0

نرخ تورم

0

0

0

0

0

نسبت مانده اعتبارات بانکي به بخش
خصوصي
لگاریتم وقفه نسبت پول به توليد

0

0

0

0

0

0

0

0

0/048039

0

رشد پول

0

0

0

0

0

دوره تجاري

0

0

0

0

0/02306

رشد صادرات نفتي

0

0

0

0

0

وقفه متغير وابسته

0

0

0

0

0

رشد نيروي كار

0

0

0

0

0

روند

0

0

0

0

0

سهم بخش خدمات

0

0

0

0

0

سهم بخش حمل و نقل

0

0

0

0

0

سهم بخش صنعت

0

0

0

0

0

سهم بخش كشاورزي

0

0

0

0

0

احتمال پسين مدلها
معيار شوارتز بيزین مدلها

R2

0/034

0/083

0/006

0/016

0/018

-94/009668

90/313080
-

90/809204
-

-90/243369

90/402281
-

0/849

0/812

0/089

0/889

0/890

ماخذ :نتایج بدست آمده توسط محقق با بکارگيري نرم افزار R

مدل اول با دو متغير توضيحی رشد توليد ناخالص داخلی غير نفتی و رشد واردات سرمایهاي،
محتمل ترین الگو (با احتمال پسين  )0/03براي تبيين بررسی عوامل موثر بر سرمایهگذاري میباشد.
رشد واردات سرمایهاي در تمامی پنج الگوي اول که بيشترین احتمال را دارند انتخاب میشود.
نتایج حاصله با احتمال پسين متغيرها که در بخش قبل بحث شد مطابقت دارد .به عالوه احتمال
وقوع  0مدل اول در بين  243یا  021266مدل برآورد شده تقریباً برابر با  %94میباشد که درصد
باالیی است.
ردیف دوم از پایين در جدول ( ،)9معيار شوارز بيزین ( )BICهر مدل را نشان میدهد .از این معيار
نيز عموماً براي انتخاب الگوي بهينه استفاده میشود .هرچه مقدار معيار مذکور کمتر و یا قدر مطلق
آن بيشتر باشد ،الگوي مورد نظر به لحاظ برازش و سادگی در رتبه باالتري قرار میگيرد .مدل اول
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با مقدار شوارز بيزین  -94/009668بهترین مدل شناخته میشود .ردیف آخر در جدول (،)9
ضریب تعيين هر مدل را نشان میدهد .با توجه به این که متغيرهاي توضيحی هر مدل متفاوت
میباشند ،بنابراین ضریب تعيين مدلها معيار مناسبی براي انتخاب ميان آنها نيست.
94/009668

 -3-2-5نمودار تابع توزيع پسین ضرايب
نمودارهاي شکل ( ،)4تابع توزیع پسين ضرایب متغيرها را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
می گردد ،هر نمودار ،ميانگين توزیع احتمال پسين براي هر متغير مستقل را نمایش میدهد .مقدار
متوسط توزیع که در اغلب موارد ماکزیمم توزیع است همان ميانگين توزیع پسين میباشد که
نتایج آن در جدول ( )2ارائه شده است.

شکل ( :)1نمودار تابع توزيع پسین ضرايب الگو
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به عنوان نمونه اثر توليد ناخالص داخلی بر سرمایهگذاري داراي توزیع احتمال تقریباً نرمال بوده و
ماکزیمم مقدار آن روي نمودار حدود  0/9میباشد که همان ضریب متغير رشد توليد ناخالص
داخلی بر سرمایهگذاري است .احتمال اینکه ضریب رشد توليد ناخالص داخلی بيشتر از  4باشد
سطح زیر منحنی در سمت راست عدد  4میباشد .با مشاهده نمودارها میتوان دریافت که توزیع
احتمال پسين ضرایب الگو ،عموماً نرمال یا نزدیک به آن میباشد.
 -6خالصه و نتیجهگیري
در این مقاله ،با استفاده از روش ميانگينگيري مدل بيزینی توسط نرمافزار  ،Rاثر  43متغير
توضيحی بر روند سرمایهگذاري خصوصی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
روشهاي ميانگينگيري مذکور در الگوهایی با ابعاد بزرگ مورد استفاده قرار گرفته و در آن
تمامی زیر الگوهاي ممکن (در اینجا  243معادل  021266الگو) برآورد میشود .سپس ضریب هر
متغير در تمامی الگوها متوسطگيري میشود .وزنها در این متوسطگيري بر اساس قاعده بيز یا
احتمال پسين هر الگو تعيين میگردد .از متغير رشد سرمایهگذاري خصوصی به عنوان متغير وابسته
در این تحقيق استفاده میشود .بر اساس نتایج بدست آمده ،واردات کاالهاي سرمایهاي با احتمال
 %400و ضریب  0/12و خطاي معيار پایين  0/06تاثيري مثبت و حتمی بر رشد سرمایهگذاري
خصوصی دارد؛ لذا ،هرگونه محدودیت در واردات کاالهاي سرمایهاي را میتوان عاملی تحدید
کننده براي سرمایهگذاري خصوصی به حساب آورد .رشد توليد ناخالص داخلی غير نفتی با
احتمال  %86/0و ضریب  0/9و خطاي معيار  0/8دومين عامل مؤثر در نوسانات سرمایهگذاري
خصوصی است که با مبانی نظري موجود مطابقت دارد .حتی درآمدهاي نفتی نيز از کانال واردات
کاالهاي سرمایهاي ،سرمایهگذاري خصوصی را تحت تاثير قرار میدهد .لگاریتم نسبت ماليات بر
شرکتها هرچند با احتمال  %00/4سرمایهگذاري خصوصی را متاثر میسازد اما اندازه ضریب
 -0/00ناچيز میباشد .لذا به نظر نمیرسد که تحوالت سرمایهگذاري در اقتصاد ایران طی دوره
نمونه متاثر از سياستها ي مالياتی قرار گرفته باشد .با توجه به احتماالت پایين بدست آمده براي
سایر متغيرها به ویژه متغيرهاي اسمی مانند نرخ تورم ،مانده اعتبارات بانکی به بخش غير دولتی و
سياستها و تغييرات پولی مانند تغييرات نرخ بهره ،به نظر میرسد هيچیک از این عوامل تاثير با
اهميتی بر روند سرمایهگذاري خصوصی نداشتهاند .در واقع عالمت ضریب متغير نرخ تسهيالت
بانکی بر خالف انتظار مثبت است که با نظریات سرکوب مالی در اقتصاد ایران همخوانی دارد .به
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نظر میرسد کاهش نرخهاي بهره با کاهش پساندازها و انتقال منابع مالی به سمت داراییهاي غير
مولد ،نقش بازدارنده براي سرمایهگذاري خصوصی داشتهاند .در واقع نظامهاي کنترلی شدید در
اعطاي تسهيالت بانکی ،نقش این تسهيالت و نرخهاي مربوطه را در سرمایهگذاري عقيم کرده
است.
با توجه به نتایج بدست آمده و تاثير با اهميت متغير واردات کاالهاي سرمایهاي ،توجه به ورود
کاالهاي سرمایهاي در سياستهاي تجارت خارجی ،به ویژه در هنگام تنگناهاي ارزي ،براي
حمایت از سرمایهگذاري خصوصی و رشد اقتصادي ضروري است .به طور مثال گسترش اعتبارات
از محل صندوق توسعه ملی براي واردات کاالهاي سرمایهاي میتواند اثرات سودمندي براي
خروج از رکود و افزایش سرمایهگذاري خصوصی به همراه داشته باشد .همچنين استفاده از
ابزارهاي مالياتی یا نرخ هاي سود بدون ایجاد فضاي کسب و کار مناسب از کارایی الزم براي
تحریک سرمایهگذاري خصوصی برخوردار نيست.
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