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چکیده

سرمایهگذاری بهعنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژژهای برخژوردار
است .الزمه رشد اقتصادی ،تولید بیشتر و سرمایهگذاری افژزونتژر اسژت .در ایژن
میان بخش خصوصی و بخش دولتی بهعنوان سرمایهگذاران عمده اقتصاد ایران بژا
شرایط و رویکردهای متفاوت میتوانند اثرات متفاوتی برجای بگذارند .در یژکسژو
دولت قرار دارد که به پشتوانه درآمدهای نفتی و در اختیار داشتن زیرساختهژای
عمومی ،در سرمایهگذاری های خود باید منافع اجتماعی را در اولویت قژرار دهژد و
در سمت مقابل نیز بخش خصوصی قرار دارد که در رقابت با دولت بیشتر بژه نژر
بازدهی سرمایهگذاری توجه میکند و هرگونه سیاست غلط دولت ،نسبت بژازدهی
این بخش را بهشدت کاهش میدهد .در این تحقیق بژا اسژتفاده از دادههژای دوره
زمانی  3113-3131و بهرهگیری از یژک روش توزیژع تژیخیری بژه تخمژین دوره
زمانی بازدهی سژرمایهگژذاری بخژش دولتژی و خصوصژی ایژران بژهمنظژور اراهژه
پیشنهادات مناسب به سژرمایهگژذاران و همچنژین اراهژه معیژاری بژرای سژنجش
مدیران سرمایهگذار پرداختهایم ،که نتایج بهدستآمده نشان میدهد ،ضمن اینکژه
دوره بازدهی برای تمامی بخشها از یک تابع درجه  2تبعیت میکند ،طول بژازده
سرمایهگذاری برای بخش خصوصی  7سال و برای بخش دولتژی  31سژال اسژت.
همچنین بیشترین نسبت بازدهی برای بخژش خصوصژی در دوره اهژارم و بژرای
بخش دولتی در دوره پنجم بهدست میآید.

واژههای کلیدی :دوره زمانی اانزده ارزش افاووده ساممنه گااار،
اخش دولت و خصوص توزهع ان وقف آلمون
طبقهبندی C59 H50 E22 E20 C41 :JEL

 .1این م اهه برگرفتهشده از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنـده دوم در رشـته علـوم اقتصـادی اسـت کـه در
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان به راهنمایی نگارنده اول به انجام رسیده است.
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مقدمه
سممنه گاار ،ا عنوان موتور رشد و توسع اقتصند ،از اهمیت وهاهها ،امخاوردار
است و الزم رشد اقتصند ،تولید ایشتم و سممنه گاار ،افوونتم است (آهنگم ،و
سعندتمهم  .)71 :7831سممنه گاار ،اخش خصوص هکا از متییمهان ،اقتصاند
کالن است ک در ده هن ،اخیم ان روهکمدهن ،مختلف مورد توج اقتصندداینن قامار
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131

گمفت است .اصوالً سهم سممنه گاار ،اخش خصوص در تولید ینخانل
هک دوره زمنی

ملا در

م تواید ایانیگم وضاعیت اقتصاند ،هاک کشاور انشاد؛ ازاها رو

تالشهن ،زهند ،اما ،تبیی آن صورت گمفت است (گساکم ،و همکانران :7831
 .)771خصوصاا ساانز ،هکاا از م ولاا هاان ،مهاام در اسااینر ،از کشااورهن،
درحنلتوسع و ا وههه اهمان اوده است .خصوص سنز ،اهاداف واون کانهش اانر
منل دولت افواهش رقنات و کنراه اقتصند ،افواهش انزده ساممنه گااار،هان و
استفنده اهین از امکنینت کشور را دیبنل م کند.
پس از پیموز ،ای الب ا دالهل همچون فمار کنرفممنهنن و سممنه داران اورگ
صنعت

دولت در سطح گستمدها ،اسینر ،از اخشهن ،کشور را ملا اعاالک کامد.

ان پنهنن جنگ تحمیل

امرس اوضنع اه اخشهان عادک کانراه

اانزده ینمننسا

افواهش ی دهنگ و تورک احمان کسم ،تماز پمداختهن و کسم ،اودج را در سطح
وسیع یشنن داد ک دلیل عمده آن یبودِ فضن ،رقنات در کشاور ااود؛ اها مساهل
دولت را ام آن داشت تان در یخساتی امینما پان سانل توساع اان آ انز سینسات
خصوص سنز ،در اهمان تدارکنت الزک اما ،واگاار ،امخ صننهع دولتا و ملا
ا اخش خصوص را امرس کند .اهمیت اه امم آیجن ضمور ،ا یظم م رساد کا
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طبق گوارش دفتم مطنلعنت اقتصند ،ممکو پهوهشهن ،مجلاس کا در سانل 7831

منتشم شد اهمان یا تنهان در م نهسا اان کشاورهن 1OECD ،الکا حتا یسابت اا
کشورهن ،موفق آسین ،جنوب شمق ییو یسبت ایشتم ،از تولیاد ینخانل

داخلا

خود را سممنه گاار ،کمده است و اه درحنل است ک اه میوان ساممنه گااار،
یسبت ا سنهم کشورهن یمخ رشد اقتصند ،ایدک را ااما ،کشاور اا ارمیانن آورده
است ک اه امم از عدک اهمهور ،و کنراه پنهی سممنه گاار ،در کشور حکنهات
م کند.
اخش خصوص و اخش دولت ا عنوان سممنه گااران عمده اقتصاند اهامان اان
شماهط و روهکمدهن ،متفنوت م توایند اثمات متفنوت امجن ،اگاارید در هاکساو
دولت قمار دارد ک ا پشتوای درآمدهن ،یفت و در اختینر داشات زهمسانختهان،
در سمت م نال ییو اخش خصوص قمار دارد ک در رقنات ان دولت ایشتم اا یامخ
انزده سممنه گاار ،توج م کند و همگوی سینست لط دولت یسابت اانزده
اه اخش را ا شدت کنهش م دهاد؛ ازاها رو اهمیات مطنلعا ساممنه گااار ،در
همهک از دو اخش دولت و خصوص ضمور ،ا یظم م رسد.
سممنه گاار ،االفنصل انزده خود را یشنن یم دهد تنآیجنک در ااتدا حت اه
امکنن وجود دارد ک در دوره یخست سممنه گاار ،اانزده منفا داشات انشاد؛ لااا
ممک است سممنه گاار ،در دورههن ،ااتداه انزده یداشت انشد امن پاس از وناد
دوره انزده رو ا افواهش م گاارد (المویات .)0102 :0222 2شننسانه اها رویاد
حمکت م تواید ان ارائ وشامایاداز ،صاحیح از اانزده کوتانهمادت میاننمادت و
الندمدت ا صنحبنن سممنه و مدهمان سممنه گاار عالوهام آیکا اا افاواهش اانزده
سممنه گاار ،منجم شود ا عنوان معینر ،اما ،سانجش مادهمان ساممنه گااار ییاو
استفنده گمدد (فطمس و همکنران .)810 :0270
من در اه پهوهش ان توج ا درج یشدن سم ،زمنی سممنه گاار ،خصوص
و دولت سنلهن ،پس از  7831در تمازینم انیاک ممکاو ،اان اساتفنده از دادههان،
سم ،زمنی سنلهن 7883 ،تن  7831موجود در سانهت انیاک ممکاو ،و یامکافاوار
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عموم

در سممنه گاار،هن ،خود انهد مننفع اجتمنع را در اولوهت قامار دهاد و

1. Organization for Economic Co-operation and Development
2. Lamont
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اقتصندسنج ا،وهوز 1ان سنجش اثمات سممنه گاار ،ام ارزش افووده اا امرسا
دوره زمنی انزده سممنه گاار ،اخش دولت و خصوص اهمان م پمدازهم .همچنی
اما ،تحلیل اهتم یتنه

سنجش ذکمشده اما ،دادههن ،کل کشور و اخاش یمیفتا

کشور ییو ایجنک شده است .اما ،تخمی مدل از روش توزهاع اان وقفا آلماون کا
اثمات سممنه گاار ،را ا خوا یشنن م دهد استفنده کمدهاهم .ان اها روش پاس از
تخمی مدل م توان سهم انزده سممنه گاار ،را اما ،همهک از دورههان ،پایش رو
ا دست آورد ک در اه صورت من را در یودهک شدن ا اهدافمنن هنر ،م رسنید.
هدف اصل من در اه تح یق اامآورد دوره زمانی اانزده همهاک از اها دو
اخش و م نهس آیهن ان هکدهگم و ارائ یتنهج کما ااما ،سانجش سامعت اانزده
پموژههن ،سممنه گاار ،است .راهکنر اصل اه پهوهش ارائ روش مننسا

و در

دستمس اما ،سنجش و ارزهنا پاموژههان ،ساممنه گااار ،اسات تان از یتانه آن
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مدهمان سممنه گاار ان توج ا منناع منل و موقعیت مدهمهت

ا ایتخنب پموژههن،

دهمانزده و هن زودانزده مورد یینز خود دست اویند .اه امم از آیجن ضامور ،اا یظام
م رسد ک ا ل

اخشهن ،خصوص ا واسط مشاکالت همچاون یباود حمنهات

دولت ینکنف اودن تسهیالت انیک و پنهی اودن سطح اعتبنرات عممای دولات در
امور زهماننه

ا طمحهن ،زودانزده عالق ایشتم ،دارید .در پنهنن انهد ذکم کنیم ک

اطالعنت ایشتم ا میوان اسینر اناله یناطمیننی را کنهش م دهد.
 .1پیشینه پژوهش
هک از معینرهن ،ایتخنب پموژههن طاول دوره زمانی اانزده ساممنه گااار ،اسات
ا طور،ک سممنه گاار در ایتخنب پموژههن ا واسط استهالک سممنه از طامحهان،
دهمانزده در م نال طمحهن ،زودانزده صمفنظم م کند (فطامس .)810 :0270 2انهاد
اداییم در مورد سممنه گاار ،و اما ،مدهم و و ااما ،صانح

ساممنه دایسات

میوان و زمنناند ،سممنه گاار ،امم ،حیانت اسات (ییاگ .)191 :0221 3اامآورد
1. Eviews
2. Fotros & et al
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3. Neg

طول انزده سممنه گاار ،اخش خصوص م تواید در قماردادهنه ک توسط اخاش
خصوص ایجنک شده و پس از وند سنل زهمسنخت ا دولت منت ل ما شاود ماورد
استفنده قمار گیمد؛ مثالً در مکوهک در قماردادهن ،جاندهسانز ،ااما ،تأثیمگااار،
روش و سمهع ام تمافیک دولت اما ،ایتخنب طمف قمارداد ا جان ،معیانر ممساوک
«کمتمه میوان عوارض» از معینر «کمتمه طول زمنی قمارداد» استفنده کمد؛ انناماه
قماردادهنه ان طول زمنی ای  3تن  71سنل منع د شد .الزک ا ذکم است ک هموا
طول زمنی قمارداد کوتنهتم انشد سممنه گاار انهد عوارض سنگی تم ،ام جندههان،
مورد قمارداد وضع کند (تمکانن و شاهبنز .)017 :7839 ،مطنلعانت ایجانکشاده در
مورد سممنه گاار ،در صانعت یفات اهانالت متحاده کا رااطا «تنظایم و تعادهل
یشنن م دهد ک تأخیم زمنی الزک اما ،تعدهل سممنه گاار ،اه اخاش و رسایدن
ا انزده صفم اما ،شامکتهان ،کوواک  1سانل اسات .اها مادتزمانن ااما،
شمکتهن ،متوسط  1سنل و اما ،شمکتهن ،اورگ  1سنل اسات (آسانیو:0220 1
.)182
در هک مطنلع ک در آن ان استفنده از دادههن ،سنالی  71کشور عضاو اتحندها
اروپاان اا اضاانف اممهکاان ژاپا و کنیااندا و ااان اا کاانرگیم ،هااک ماادل

Var

سممنه گاار ،خصوص و دولت ط دوره زمانی  7912-0221اام شانخ

اثاامات
هان،

کالن اقتصند ،صورت گمفت یتنه یشنندهنده اثمات متفنوت در میانن کشاورهن،
مختلف است؛ ا طور،ک اما ،یموی یمخ انزگشت سممنه گاار ،دولتا در آلمانن
ط هک دوره زمنی  1سنل  1/31و یمخ انزگشات ساممنه گااار ،خصوصا اها
کشور ط اه دوره زمنی  1/01ا دست آمد .اه شنخ

هن ا تمتیا

ااما ،ژاپا

ط هک دوره زمنی  8سنل  8/01و  8/71و ااما ،اممهکان طا هاک دوره  1سانل
 1/70و  0/12ا دست آمد .همچنی یتنه یشنن دادید کا کشاش تولیاد یسابت اا
سممنه گاار ،خصوص ا م دار قنالتوجه از سممنه گاار ،دولتا ایشاتم اسات
(آیتوییو و میگوئل.)81 :0229 2
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سممنه گاار »،و «ایدازه شمکت» را در قنل

پن مدل مورد امرس قمار داده اسات

1. Asano
2. Antonio & Miguel
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یتنه تح ی

ک توسط انیک فدرال رزرو آتالیتن در مورد  189سممنه گااار اان

 8219طمح سممنه گاار ،ایجانک شاد یشانن ما دهاد کا اا طاور متوساط هاک
سممنه گاار ط هک دوره  8/11سنل سنالی  19/9درصد انزگشت سممنه خانل
ادون رهسک ا دست م آورد (د ،گننرو و دوهم.)73 :0272 1
در مطنلع مشناه ک ان اهمهگیم ،از روش آلمون و همچنی ا کنرگیم ،معینر
آکنئیک و شوارتو و یمکافوار اقتصندسنج «ا ،وهوس» در پ امرس تأثیم وقف هن،
سممنه گاار ،ام ارزش افووده صننهع مختلف در سنلهن 7812-7830 ،اان کادهن،
دورقم  2ISICاود یتنه یشنن داد ک سممنه گاار ،در هک دوره تأثیم خاود را اام
تولید تن وند دوره حفظ خواهد کمد امن طول اه دورههن متفنوت است؛ ا طور،ک
صننهع مواد ااه

یسنج

پوشنک ووب و محصوالت ووا و صاننهع متفمقا و

انزهنفت زودانزده و سنهم صننهع دهماانزده هساتند (عوهاو خانی

 .)719 :7831در
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مطنلع دهگم ،ک اما ،اخش کشنورز ،ایجنک شد ییو یتنه یشانن داد کا هام هاک
رهنل سممنه گاار ،در تح ی انت کشانورز ،اهامان موجا

اهجاند  07رهانل ارزش

افووده در تولید کشنورز ،م شود ا طور،ک اثم مثبت تح یق و توسع کشانورز،
ام ارزش افووده اه اخش در سنل وهنرک روید افواهش ا خود م گیامد در سانل
پنجم در ایشین اثمگاار ،است و در سنل ششم روید یوول ا خود ما گیامد کا
مح نن معت دید اه مسهل ا علت منهیت ذات مخنرج تح ی نت کشانورز ،اسات
(انقمزاده و کمیجنی

.)793 :7839

ازآیجنک در مطنلعانت پیشای تح ی ا کا اا طاور هامزمانن رویاد اانزده
سممنه گاار ،خصوص و دولت در اهمان را ان استفنده از هک مدل توزهع تاأخیم،
ا وههه روش توزهع تأخیم ،انوقف آلمون ا دست آورد مشنهده یشاد اها تح یاق
ا گویا ا ،ایجانک شاده اسات کا پاس از تخمای مادل ما تاوان رویاد اانزده
سممنه گاار ،سهم هم دوره و سمعت انزده آن را ا دست آورد .در پنهنن پس از
ارائ یتنه

امخ پیشنهندات ااما ،ساممنه گاااران (یظانک اانیک ) و سانزمننهان و

مدهمان سممنه گاار ارائ شده است.
1. DeGennaro & Dwyer
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2. International Standard Industrial Classification

 .2چارچوب نظری و روش تحقیق
 .2-1معیار مناسب برای سنجش بازده سرمایهگذاری

ا منفعت و سود ،ک از هک سممنه گاار ،ا دست م آهاد اانزده ساممنه گااار،
م گوهند .روش اصول مبتن ام اه فمض است ک سممنه گااار اان تجوها وتحلیال
وضع اقتصند ،کشور و اوضنع اخشهن ،مختلف آن اقداک ا ساممنه گااار ،کناد.
اهتمه معینر اما ،هنفت انزده سممنه گاار ،در اقتصند ساود اسات امان ازآیجنکا
سود حنصل از سممنه گاار ،در اخاشهان ،اصال اقتصاند کشاور وجاود یادارد
معینرهن ،دهگم ،را م توان ا عنوان متییم جنیشی ساود اساتفنده کامد (مهمگانن و
 .)721 :7890معینرهنه از قبیال ارزش افاووده ارزش افاووده اقتصاند ،و

فمج

مدهمان سممنه گاار جنیشی مننسب اما ،سود هستند (فطمس و همکانران :0270
.)810
ارزش افووده انزده کل شمکت است ک ان سود م نهس شده و دریتیجا ارزش
افووده شنخص از کانراه مادهمهت اسات (رهانح الکاوه

1

 .)87 :7999ارزش

افووده انزار ان یمخ انزده سممنه و هوهن تأمی منل ارتبنط دارا ،معن دار ،اسات؛
همچنی ارزش افووده انزار ا عنوان معینر مننساب ااما ،ارزهانا اساتفنده اهینا از
منناع و تخصی

مننس

آن مطمح شده است (دهوهت و هنل.)0 :0221 2

فطمس ( )0270سلطنی ( )7838عوهوخنی ( )7831و اانقمزاده و کمیجانی
( )7839در مطنلعنت خود اما ،تعیی یمخ انزده سممنه گاار ،ا تحلیل اثامات
سممنه گاار ،ام ارزش افووده اخش مورد امرس پمداختند .ازاه رو اان اساتنند اا
مطنلعنت ذکمشده در اه تح یق از ارزش افاووده اخاشهان ،دولتا و خصوصا
ا عنوان معینر سنجش انزده سممنه گاار ،در راستن ،شننسانه دوره زمانی اانزده
سممنه گاار ،همهک از اه اخشهن استفنده کمدهاهم.

برآورد دوره زمانی بازده سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی ایران  نادر مهرگان و ابراهیم فرجی

ارزش افووده انزار ا عنوان معینر ،ااما ،تعیای اانزده ساممنه گااار ،و سانجش

1. Riahi Belkaoui
2. De Wet & Hall
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 .2-2تحلیل ارتباط بین سرمایهگذاری و ارزش افزوده

تناع تولید و محدودهتهن ،آن ا صورت زهم است:
()7
)

ک در آن

محصاول

ییامو ،کانر و

(

موجاود ،ساممنه در زمانن  tهساتند؛

ا طور،ک گستمش تدرهج موجود ،سممنه ا صورت معندل شمنره ( )0م انشد.
()0
)

(

ک ان اسط اه معندل تن  nوقف دارهم.
()8
)

)

(

)

(

(

فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131

در معندل فوق م دار سممنه گاار ،ایجنکشده در زمنن  tاست ک رویاد اساتهالک
آن ااان یاامخ اسااتهالک

در دوره زماانی اعااد ،شااموع ما شااود و  nطااول وقفا

سممنه گاار ،است ک در اه م نل ان استفنده از م ندهم حاداقل آکنئیاک و شاوارتو
ا آن دست م هنایم .انناماه تناع تولید ا صورت زهم درم آهد:
()1
)

)

(

ک در معندل فوق از ارزش افووده
همچنی متییم

)
)

)

(

( ا جن ،درآمد ملا

)

(

(

( اساتفنده کامدهاهام.

را ا دلیل اثمگاار ،پنهی و ا معنان ااودن ضامه

آن از مادل

حاف کمدهم.
ان توج ا مطنلعنت ذکمشده من ییو در اه تح یاق ااما ،امرسا دوره زمانی
انزده سممنه گاار ،ا تحلیل اثمات سممنه گااار ،اام ارزش افاووده ااما ،کال
کشور اخش یمیفت و اخش دولت و اخش خصوص ان استفنده از دادههن ،سم،
زمنی موجاود در سانهت انیاک ممکاو ،اهامان از سانل  7883تان  7831اا کماک
روشهن ،اقتصندسنج و ا وسیل یمکافوار ا،وهوز م پمدازهم.
یکنت مهم ک در اهنجن مطمح است اه است ک اوالً در معندل  1اا دالهلا

11

همچون عدک تیییم آی عندتهن ،ممدک عدک اطمیننن ا طمحهن ،جدهاد زمانناام

اودن اجما ،طمحهن ،سممنه گاار ،و ییو وجود قماردادهانه کا مانیع اساتفنده از
استمهن ،ا وجودآمده ا وسیل سممنه گاار،هن ،جدهد ما شاوید و وناده دلیال
دهگم ک همگ سب

م شوید مدت طول اکشد تن طمحهن ،سممنه گااار ،اثامات

خود را یشنن دهناد وقفا هان ،ساممنه گااار ،ظانهم شاده اسات ثنییانً افاواهش
سممنه گاار ،از طمهق اثم شاتنب موجا

رشاد سامهع و ماوقت ت نضان کا اعاد ًا

فموکش خواهد کمد م شود ا طاور،کا ساممنه گااار ،ایشاتم منجام اا خمهاد
منشی آالت ایشتم ،شده و از طمهق افاواهش دادههان ،ساممنه ا،

کنرخنی و یص

محصول تولیدشده (عمض محصول) را افواهش م دهاد؛ از ساو ،دهگام پاول کا
ا عنوان سممنه صمف خمهد منشی آالت و کنرخنیا ما شاود اا عناوان پانداش و
شموع ا مصمف ایشتم کمده و از طمهق فواهنده ضماه

فواهنده ت نضن ،خود را اانال

م امید (امایسون)831-833 :7892 1؛ اناناماه ازآیجنکا ساممنه گااار ،از طمهاق
ضمه

فواهنده ان سطح ت نضن ممتبط م شود انزده سممنه گاار ،ا ممات

سممنه ایشتم اوده و در هک ضمه

از اانزده

تکنثم ضمب م شود.

 .2-3ارائه روش تحقیق

ان توج ا مطنلعنت تجما ذکمشده مادل زهام ااما ،دساتینا اا اهاداف تح یاق
پیشنهند م شود:
()1
∑

ک در آن
ضماه

ارزش افووده و

سممنه گاار ،اخش مورد امرس م انشند.

سممنه گاار ،دورههن ،مختلف از هک تناع درج  0پیامو ،ما کنناد

(مهمگنن و هنور( )1 :7831 ،فطمس و همکنران ( )818 :0270مهمگنن و فمج
 .)771 :7890همچنی پاردی )0221( 2اماسنس تحلیل خود از ساممنه گااار ،در
اخش کشنورز ،اینن داشت درج وندجمل ا ،آلمون از یوع فامک درجا  0اسات

برآورد دوره زمانی بازده سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی ایران  نادر مهرگان و ابراهیم فرجی

اجمت عوامل تولید ا افماد دخیل در تولید آن پمداخت م شود و آیهن اان اها پاول

1. Branson
2. Pardy
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(انقمزاده و کمیجنی

)7839؛ لاا روید انزده سممنه گاار ،در اخاشهان ،مختلاف

اقتصند ،از روید ،همنیند شکل شمنره ( )7پیمو ،م کند؛ هعن در ااتدا و اان جلاو
رفت زمنن اثمات ایشتم و ایشاتم ،از خاود یشانن داده در ممحلا ا ،از زمانن اها
اثمات رو ا کنهش م گاارید؛ تن جنه ک دهگم سممنه گاار ،انزده یداشت و کال
سممنه مستهلک م شود (فطمس و همکنران .)818 :0270
𝑖
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()1
ان جنهگاار،
()1
)

()3

∑

(∑

∑

∑

ک ان تعمهف متییمهن ،توضیح ا صورت زهم:
()9
∑

∑

∑

دریهنهت مدل پیشنهند ،در معندل  3ا شکل زهم درم آهد:
()72
در اه صورت آلمون پیشنهند م کند ک در معندل  72ک هاک مادل خطا اسات
م توان ضماه

11

ا دستآمده از معندل  1در معندل  1دارهم:

̂ ̂

̂ را در قنل

روشهن ،معمول اقتصند سنج مورد امرس

و تخمی قمار داده و سپس ان استفنده از معندل  77ضماه

تخمین معندل  1هعنا

̂

هن را ا دست آورهم.

()77
̂

عالوهام امآورد درج وندجملا ا ،ضاماه

̂

̂

̂

هکا از مشاکالت پایش رو ،روش

آلمون تعیی طول وقف مورد یظم در مدل است ک اما ،رفع اه مشکل ییو م توان
از معینر حداقل آکنئیک و شوارتو استفنده کمد (خنکسانر آساتنی و کمانسا

:7831

( )712شوجنت.)181 :0221 1
 .3برآورد مدل
ااتدا منینه تمنک متییمهن ،سم ،زمنی مورداساتفنده در مادل اان اساتفنده از آزماون
زمنی در سطح تفنضل ممتب دوک منین هستند .پس از آن ان توج ا همجمع همهک
از مدلهن از کنذب یبودن رگمسیون امآورد ،اطمیننن حنصل شد .م ندهم آکنئیاک و
شوارتو را اما ،تعیی تعداد وقف هن ،همهک از س مادل کا در پا تخمای آیهان
هستیم ا دست آوردهاهم .وقف هن ،اهین ا دستآمده از شنخ

معمفا شاده یشانن

م دهند ک طول دوره زمنی انزده سممنه گاار ،کل کشور ا طور متوسط  9سنل و
اما ،اخش یمیفت کشور  1سنل است؛ همچنی شنخ

هان ،تعیای وقفا اهینا

اما ،اخش دولت در وقف  9و اما ،اخش خصوص در وقف  1حاداقل شادهایاد؛
انناماه طول دوره زمانی اانزده ساممنه گااار ،اخاش دولتا  72سانل و اخاش
خصوص  1سنل است؛ ا عبنرت دهگم ا طور متوسط سممنه گااار ،اخاش دولتا
تن  72سنل و سممنه گاار ،اخش خصوص تن  1سنل ام ارزش افووده اه اخشهان
اثمگاار است.
در جدول شمنره ( )7یتنه تخمی ان توج ا طول وقف اهین تعیی شده ارائا
شده است .آمنرههن،

از اعتبنر الزک امخوردار اودید.

1. Shujat
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فیلیپس ا پمون مورد ارزهنا قمار گمفتند .یتنه یشنن داد ک تمانک متییمهان ،سام،
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جدول شماره ( .)3نتایج تخمین ضرایب مدلها
بخع خصوصی
ضرایب
آماره t
7.029
19.90
1.239
12.39
1.922
29.38
1.870
30.92
1.901
23.79
1.115
0.032
7.993
2.139

بخع دوهتی
ضرایب
آماره t
1.117
17.25
2.771
12.85
2.801
19.50
3.122
23.29
3.392
88.82
3.383
35.28
3.199
12.21
2.029
9.829
2.708
2.027
1.270
1.132

بخع غیرنفتی
ضرایب
آماره t
7.308
2.931
7.228
22.73
1.180
22.85
1.215
12.51
1.791
17.32
7.839
5.237

2.235

29.02

9.320

23.79

12.21

30.92

آماره t
7.097
5.707
03.01
10.97
12.39
17.99
5.992
2.298
2.938

که کشور
ضرایب
-7.135
7.822
1.758
1.383
1.925
1.903
1.310
1.715
7.927

21.59

5.182

طول وقفه
7
1
2
3
9
9
8
0
2
5
مجموع
وقفهها

 .4بحث
اما ،روشا شادن احاه اا تحلیال ضاماه
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م پمدازهم .تحلیل یتنه ا ی اخشهن در جدولهان ،پایش رو اا یمانهش گااشات
م شوید.
ضماه

̂

مماوط ا متییم ساممنه گااار ،اخاش خصوصا کا اا صاورت

درونزا ،تأخیم ،در مدل ظنهم شدهاید یشنندهناده ضامه
ضمه

تکانثم متییامهنسات.

تکنثم آی ا صورت زهم ا دست م آهد:

()70

̂

اه م دار یشنن ما دهاد کا اا طاور متوساط یسابت
سممنه گاار ،اخش خصوص
ا دست م آهد .ا همی تمتی

2 101

از کال اانزده

اان فامض ثناات ااودن سانهم عوامال در دوره اول
ان محنسب ضمه

تکنثم دوره دوک ا صورت زهم:

()78
̂

م توان گفت ا طور متوسط یسبت
خصوص

18

ساممنه گااار ،اخاش خصوصا

از کل انزده سممنه گاار ،اخش

در دوره دوک ا دست م آهد .ا همی تمتی

م تاوان اها یسابتهان را

ااما ،ساانهم دورههاان ییااو محنسااب کاامد .اها یساابتهاان را ضااماه

تکاانثم انوقفا

استنیداردشده م ینمیم.
ضماه

تکنثم انوقف استنیداردشده سهم انزده هم دوره در طول زمنن اسات؛

انناماه اما ،مشنهده سهم هم دوره از کل انزده ساممنه گااار ،از ضاماه

تکانثم

انوقف استنیداردشده استفنده کمدهاهم ک از رااط زهم ا دست م آهد:
()71

̂
̂

̂  :ضمه
̃  :ضمه

̃

تکنثم الندمدت
تکنثم انوقف استنیداردشده
جدول شماره ( .)4ضرایب تکاثر استانداردشده

ضماه

تکنثم استنیداردشده هم دوره ک در جدول شامنره ( )0اا یمانهش گااشات

شده است یشنندهنده یسبت انزده آن دوره ا کل انزده است .مجموع ضماه
تکنثم استنیداردشده اماام ان هک است .ا عبنرت دهگم ضامه

تکانثم استنیداردشاده

هم دوره سهم آن دوره از کل انزده را یشنن م دهد؛ ازاه رو جادول شامنره ()0
یشنندهندة اه است ک ا طاور متوساط  3درصاد اانزده از  722درصاد اانزده
سممنه گاار ،اخش خصوص در همنن دوره یخست ا دست م آهد .در طول زمنن
اه سهم افواهش م هناد ا طور،ک ایشتمه انزده مماوط اا دوره وهانرک اسات
ک ایش از  79درصد از کل انزده است و پاس از آن اها یسابت رو اا کانهش
م گاارد تن اهنک در سنل ششم پس از سممنه گاار( ،هعن دوره هفتم) یودهک اا
 1درصد انزده ا دست م آهد ک اه رفتانر اانزده از رویاد ،شابی اا شاکل
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بخع خصوصی
7.722
7.197
7.129
7.159
7.102
7.138
7.780

بخع دوهتی
7.799
7.727
7.172
7.128
7.139
7.138
7.120
7.127
7.729
7.795

بخع غیر نفتی
7.70
7.188
7.215
7.225
7.159
7.115

که کشور
-7.719
7.709
7.115
7.195
7.182
7.187
7.193
7.111
7.783

شمنره ( )7پیمو ،م کند .همچنی اه رفتنر اما ،ا ی اخاشهان ییاو قناالمشانهده

19

است .اننام یتنه ارائ شده در جدول شمنره ( )0ایشتمه میاوان اانزده ااما ،کال
کشور ا طور متوسط در دوره پنجم اما ،اخش یمیفت ان تفنوت ایدک یسابت اا
دوره سوک در دوره وهنرک و اما ،اخش دولت ک دوره انزده طوالی تام ،دارد در
دوره ششم ا دست م آهد.
اما ،درک همو اهتم احاه فاوق در اداما و در یماودار شامنره ( )7و ()0
روید انزده سممنه گاار ،در همهک از اخشهن ،ذکمشده ارائ شده اسات .آیچا
اا طاور متوساط

در اه یمودارهن مشهود است اه است ک فنرغ از میوان اانزده

فعنلیتهن ،سممنه گاار ،اخش خصوص و اخش یمیفت اهمان ا یسابت اخاش
دولت و کل کشور فعنلیتهن ،زودانزده هستند.
نمودار شماره ( .)3دوره زمانی بازده سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی

0.2
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خصوص

از مینیگی وقف هن استفنده کمدهاهم .مینیگی وقفا میانیگی وزیا تمانک

وقف هن ان توج ا ضمه

̂  ،مماوط ا عنوان وزن است .ا عبنرت دهگام ما تاوان

گفت ک مینیگی فوق ا طور خالص متوساط هان وزیا وقفا ا ،از زمانن اسات .از
مبنحه اه گوی امم آهد ک مینیگی وقف را م توان ا عنوان معینر سنجش سامعت
دریظم گمفت ک اماسنس آن سمعت متییم وااست (ارزش افووده) از متییام مسات ل
(سممنه گاار )،تبعیت م کند (گجمات

1

.)119 :7892

مینیگی وقف هن ا صورت زهم اما ،اخش خصوص محنسب م شود.
()71

̂
̂

∑
∑

یسبت  0/920از هک سنل اماام است ان  7219روز ک معندل است ان  0سانل و 809
ییم ( 12درصد) از انزده سممنه گاار ،خاود را کسا

کناد .اان اا دسات آوردن

مینیگی وقف اما ،اخشهن ،دهگم یتنه زهم ا دست آمد
ییم از انزده سممنه گاار ،اما ،اخش دولت  1سنل و  791روز اما ،اخاش
یمیفت  0سنل و  011روز و ا طور مینیگی ااما ،هما اخاشهان ،ساممنه گااار
کشور (کل کشور) در  1سنل و  787روز ا دست م آهد؛ ازاه رو اخش خصوصا
کشور ا یسبت اخش دولت از سمعت انزده انالتم ،امخوردار است.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف ـ نتیجهگیری

یتنه امآورد هم وهنر مدل یشنن م دهد سممنه گاار ،ا طور آی اانزده خاود را
یشنن یم دهد و تن ونده سنل پس از سممنه گاار ،هنوز ما تاوان شانهد اثامات
معنندار سممنه گاار ،ام ارزش افووده اود؛ اا طاور،کا طاول دوره زمانی اانزده
سممنه گاار ،ک از هک تناع درج  0تبعیت ما کناد اا طاور متوساط در اخاش
دولت  72سنل اخش خصوص  1سنل کل کشور  9سنل و اخاش یمیفتا ییاو 1
سنل است (یمودار شمنره .)7

1. Gujarati
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طمحهن ،دردستاجما ،اخش دولت طمحهنه الندمدت و دهماانزده هساتند.
ا طور متوسط  12درصد از اثمگاار ،سممنه گاار ،اخش دولت اام ارزش افاووده
اه اخش  1سنل و  791روز است .اه سهم اما ،اخش خصوصا  0سانل و 809
روز م انشد؛ ازاه رو ساممنه گااار ،اخاش خصوصا از ساممنه گااار ،دولتا
زودانزدهتم است (یمودار شمنره .)7
در م نهس ای کل کشور ک شنمل اخش یفت و گانز ییاو ما انشاد و اخاش
یمیفت کشور یتنه یشنن م دهد ک اا طاور متوساط طاول و دروه زمانی اانزده
سممنه گاار ،کل کشور از طول و دوره زمنی انزده سممنه گاار ،اخاش یمیفتا
افوونتم است ک یشنن م دهد انزده سممنه گاار ،در اهمان ا شدت متاأثم از ارزش
افووده و همچنی انزده سممنه گااار ،در طامحهان ،ساممنه گااار ،یفات و گانز
م انشد (یمودار شمنره .)0
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ب ـ پیشنهادات
ان توجا اا اهنکا اا عناوان یمویا اا طاور متوساط طاول دوره زمانی اانزده
سممنه گاار ،اخش خصوص هک دوره هفتسانل اسات و انانام آیچا اا عناوان
ضماه

تکنثم استنیداردشده در جدول شمنره  0آماد در صاورت پمداخات واک اا

سممنه گااران در اخش خصوص توسط انیکهن و مؤسسنت واکدهنده انزپمداخت
واک م تواید هفتسنل اوده و یحوه انزپمداخت واک ا جن ،اهنک هکنواخت انشاد از
هک فمک درج دو ان یسبتهن ،دادهشده در جدول شمنره ( )0و یمودار شامنره ()7
تبعیت کند؛ ا گوی ا،ک میوان انزپمداخت واک ااتدا ان هک درصاد اا یسابت پانهی
شموع شده سپس تن زمنن حداکثم انزده ک دوره وهنرک است ا تدره صعود ،و
سپس یوول شود.
اه م نل ان استفنده از ارزش افاووده اا عناوان معیانر ،ااما ،سانجش اانزده
سممنه گاار ،دوره انزده سممنه گاار ،در سطح کالن اقتصند ،کشور را اا دسات
م دهد .در سطح انگنه هان ،خامد اقتصاند ،اان توجا اا مبنحاه طامحشاده در
زهماخش « .8-7معینر مننس
ا عنوان معینر مننس

اما ،سنجش انزده سممنه گاار »،ان جنیشاین ساود

سنجش انزده سممنه گاار ،ا جن ،ارزش افووده در همهک از

مدلهن م توان عالوهام تعیی دوره زمنی انزده ساممنه گااار( ،اا معنان ،مانل )
میوان انزده سممنه گاار ،در سطح خمد اقتصند ،را ییو محنسب کمد.
اخش خصوص ایشتم در تولید کنالهن ،مصمف داخل و دولت در اخشهن،
زهماننه و یفت و گنز فعنلیت دارد همچنی اخش عظیم از دالرهن ،یفت صامف
واردات کنالهن ،مصمف ا یسبت ارزانتام خانرج

کا کنالهان ،تولیاد ،اخاش

خصوص توان رقنات ان آیهن را یدارد م شود و در اه مینن اخاشهان ،دولتا از
اه واردات زهنن کمتم ،م اینند ا همی سب

پیشنهند م شود دولت اما ،اهباود

سممنه گاار ،اخش خصوص از واردات ا روها و یمضامور ،کانال و خادمنت
جلوگیم ،کند.
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