تأثیر سرکوب مالی بر سرمایهگذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانهای دادههای
تابلویی

چکیده
ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپردههای مدتدار ،نرخ ذخیره قانونی باال و تخصیص دستووری
اعوبار است که طی چند دهه اخیر بر بخشهای اقوصاد ایران تحمیل شده است .این مقالته درنظتر دارد بتا استوااده از
مدلهای فرای و نارایانها ،اثرات این پدیده را بر سرمایه گذاری و رشد بخش های کشاورزی و صنعت بتا استوااده از
مدل حد آسوانهای  GMMمورد بررسی قرار دهد .اسوااده از این مدلها ،فرضیه مککینونتشاو را رد نکترد .همچنتین،
تااوت معنیداری بین سطح سرمایه گذاری و رشد بخش ها پیش و پس از حد آسوانه مشاهده شتد .بتهعتووه ،نوتایج
بیانگر این مطلب هسوند که از بین موغیرهای سرکوبشده ،نرخ سود تسهیوت و وام ،اثر مناتی بیشتوری بتر رشتد و
سرمایه گذاری این بخش ها داشوه است .بنابراین ،نوایج این مطالعه به سیاستگذاران توصیه میکند که به طور جدی از
سرکوب مالی پس از حد آسوانه جلوگیری کنند ،تا از اثرات منای بیشور جلوگیری شود.

واژههای کلیدی :سرکوب مالی ،رشد اقوصادی ،سرمایهگذاری ،حد آسوانهای ،روش عمومی گشواورها
طبقهبندی
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مقدمه
تا دهه  1950و  ، 1960اقوصاد بسیاری از کشورهای جهان تحت تأثیر نظریات اقوصاددانان طرفدار سرکوب مالی بوده
است .ویژگی اصلی سرکوب مالی ،برقراری مقرراتی است که از طریق ابزارهایی شامل تعیین سقف نرخ سود استمی
سپرده و نرخ سود تسهیوت ،ذخایر قانونی باال برای بانکهای تجاری و تخصصی و تخصتیص دستووری اعوبتارات،
باعث انحراف قیمت در بازارهای مالی میشوند .این محدودیتها باعتث کتاهش جریتان وجتوه بته بختش متالی و
اخوصاص منابع به طرحهای با بازدهی پایین و انوخاب طرحهای غیراقوصادی میشود .درنویجه سرکوب متالی باعتث
کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقوصاد ،کاهش سترمایهگتذاری و درنهایتت کتاهش رشتد اقوصتادی
میشود .توصیه سیاسوی الگوی مک کینون و شاو ( )1973بترای ختروا از وضتعیت سترکوب متالی در کشتورهای

درحالتوسعه ،افزایش نرخ بهره بهمنظور رسیدن به نرخهای واقعی تعتادلی و کتاهش تتورم استت کته در نویجت آن
پسانداز ،سرمایهگذاری و درنهایت رشد اقوصادی از کانال تعمیق مالی در اقوصتاد بتهستبب تجمیتع و تجهیتز منتابع
سرمایهای افزایش مییابد.
ازآنجاکه طی چند دهه گذشوه ،سیسوم مالی اقوصاد ایران نیز دچار چنین موانع و محدودیتهایی بوده است ،ازایتنرو
این مقاله در چارچوب مدل سرمایهگذاری فرای ( )1991و مدل سرمایهگذاری نارایان ( ،)2013بتهطتور جداگانته بته
بررسی اثرات سرکوب ما لی و همچنین ارائه راهکارهایی برای خروا از وضعیت سرکوب در بخشهای کشاورزی و
صنعت ایران با هدف افزایش سرمایهگذاری و رشد بخشهای یادشده پرداخوه است.
بخشهای مخولف مقاله بهصورت زیر تنظیم شده است :قسمت دوم به مبانی نظری ارتباط بین ابزارهای سترکوب بتا
رشد اقوصادی و سرمایهگذاری میپردازد .قسمت سوم ،پیشینه تحقیق را مرور میکند .قسمت چهارم ،به معرفی متدل
فرای و مدل نارایان ها پرداخوه است .در قسمت پنجم ،مدل تجربی معرفی ،برآورد و تحلیل شده و بختش پایتانی بته
جمعبندی یافوههای تحقیق اخوصاص داده شده است.
 .1مبانی نظری
در سال  1911شومپیور ،بنوهام و اسمیت برای نخسوینبار به نقش آزادی عمتل در متورد توستعه واستطهگتری متالی
پرداخوند ،درحالیکه پیش از آن نظریههای رشد صرفاً به زمین و سرمایه بهعنوان تنها منابع رشد توجه میکردنتد .امتا
پس از پایان جنگ جهانی اول ( ،)1914-1918سیاستهای مالی و پولی بستیاری از کشتورهای جهتان تحتت تتأثیر
نظریههای کینز و توبین قرار گرفت .این دو ،سرکوب مالی را اینگونه توجیه کردند که پایین نگهداشتون نترخ ستود،
اخذ مالیات از پول ،تسریع رشد پول و درنهایت افزایش تورم باعث افزایش نسبت سرمایه به پول و نسبت سرمایه به
نیروی کار شده که خود باعث افزایش بهرهوری ،سرمایهگذاری ،درآمد سرانه ،رشد اقوصادی و درنهایت افزایش رفتاه
خواهد شد .همچنین ساخوارگرایان و نئوکوسیک ها اعوقاد داشوند که افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت بهدلیل افتزایش
هزینه ،تورم را افزایش و سرمایهگذاری و رشد اقوصادی را از طریتق کتاهش عرضته اعوبتارات ،کتاهش خواهتد داد.
توجیه دیگر بهکارگیری ابزارهای سرکوب مالی این استت کته در شترایطی کته دولتتهتا نوواننتد بتهدلیتل موانتع و
محدودیتهای قانونی موجود در جامعه ،هزینهها و مخارا خود را تأمین کننتد ،ابزارهتای سترکوب متالی بتهعنتوان
دومین اسوراتژی تأمین مالی دولتها بهکار میرود.
اما از سال( ،)1973بسیاری از نظریه های آن دوره ،مورد انوقاد دو اقوصاددان به نامهتای متک کینتون ( )1973و شتاو
( )1973قرار گرفت .مک کینون با ارائه مدلی بر پایه پول بیرونی و شاو با تکیته بتر پتول درونتی بته بررستی اثترات
سرکوب مالی و سیاستهای آزادسازی مالی بر پساندازهای مالی که پیشنیاز انباشت سرمایه و رشد اقوصادی است،
پرداخوه و این موضوع را مطرح کردند که بهکارگیری ابزارهای سرکوب توسط کشورهای درحتالتوستعه ،درنهایتت
باعث کاهش نرخ رشد حقیقی و کاهش اندازه نظام مالی نسبت به سایر بخشهای اقوصاد میشتود .بتر ایتن استا ،
برقراری سقف نرخ بهره در کنار شرایط تورمی کشورهای درحالتوسعه باعث بیثباتی در ترکیب داراییهای متالی و
تبدیل آنها به داراییهای مشهود نظیر زمین و مسکن میشود؛ برقراری سقف نرخ وام زیر نقطه تعادلی متانع اجرایتی
شدن طرح های با بازدهی باال ،تخصیص غلط اعوبارات و توزیع ناعادالنه درآمد می گردد؛ تعیین نسبت بتاالی ذختایر
قانونی در بانکهای تجاری باعث کاهش منابع در دسور

بانک ها برای اعطای وام و درنهایت تأمین مالی پتروژههتا

میشود و درنهایت تخصیص گزینشی یا دسووری اعوبارات ،بانکها را ملزم میکند تا بخشی از سبد داراییهای خود
را به وامهای یارانهای در بخش هتای بااولویتت تخصتیص دهنتد کته اثتر چهتار ابتزار یادشتده ،کتاهش پتسانتداز،
سرمایهگذاری ،رشد اقوصادی و بهرهوری است .بر مبنتای ایتن دو مطالعته ،پتیششترط اساستی آزادستازی متالی در
کشورهای درحالتوسعه ،رعایت انضباط مالی و حذف کسری بودجه بوده و توصیه سیاسوی آنها افتزایش نترخهتای
بهره حقیقی و کاهش تورم است که از این کانال افزایش پسانداز ،سرمایهگذاری و رشد اقوصادی محقق خواهد شد.
هرچند در اواخر دهه  ،1980اقوصاددانان نئوستاخوارگرا نظیتر تتینبترگن ( )1983 a,bو تیلتور ( )1983بتا تأکیتد بتر
بازارهای مالی غیررسمی ،استویگلیوز ( )1994از طریتق خطتای بتازار ،هیلیتر ( )1994بتا معرفتی اطوعتات پنهتان و
هزینههای نظارت ،اکیوز ( )1991با بیان اثر تخصیص دوباره درآمد و درنهایتت مونویتل ،آگنتور و هتو ( )1993بتا
تأکید بر اثر تخص یص دوباره پورتاولیو به نوتایجی بترخوف متدل متک کینتون و شتاو رستیدند و نشتان دادنتد کته
آزادسازی اثری منای بر نرخ رشد اقوصادی دارد.
 .2پیشینه تحقیق
فرای ( )1991با ارائه مدل سرمایهگذاری در کشورهای با سیستوم متالی سترکوبشتده بته بررستی اثترات ابزارهتای
سرکوب مالی شامل نرخ تورم ،نرخ ذخیره قانونی و سقفهای اعوباری پرداخوه و به این نویجه رسیده است کته کلیته
ابزارهای یادشده دارای اثراتی منای بر سرمایهگذاری کشورهای مورد بررسی است.
سایناز نواز ( )2010به بررسی اثرات غیرخطی نرخ تورم بر سرمایهگذاری با رویکرد آسوانهای در پاکسوان پرداخوته و
به این نویجه رسیده است که در حد پایین آسوانه ،رابطه این دو مثبت و در حد باال ،رابطه بین تورم و سرمایهگتذاری
منای است.
جین ژانگ و همکاران ( )2012با اسوااده از دادههای  2001-2006مربوط به چین ،به بررسی رابطه بین توسعه متالی
و رشد اقوصادی پرداخوه و به این نویجه رسیدهاند که محدودیتهای مالی دولت باعث انحتراف در قیمتتهتا شتده،
ولی پس از ورود به  WTOرابطه مثبت و معنیداری بین توسعه مالی و رشد موحظه شده است.
پاریش کومار و سیما کومار نارایان ( )2013به بررسی ارتباط بین سیسومهای مالی و رشد پرداخوه و مشخص کردنتد
که اوالً توسعه مالی رابطهای مثبت با رشد دارد ،ثانیاً ابزارهای سرکوب مالی ازجمله نرخ تورم ،رابطهای منای با رشتد
اقوصادی دارند و ثالثاً درصورتیکه حقوق مالکیت و امنیت فضای حقیقی برای سرمایهگذاران و سپردهگتذاران ایجتاد
نشود ،حوی آزادسازی مالی ،نمیتواند نوایج مثبوی بر سرمایهگذاری و رشد داشوه باشد.
سیبل قوش ( )2013با بررسی دادههای صنعت هند طی دوره  1981-2004به این نویجه رسید که رشتد  TFPپتس از
اصوحات مالی نسبت به پیش از آن بیشور بوده است که موغیرهتای نترخ بهتره و نیتروی انستانی در ستطح خترد و
سرمایه گذاری مسوقیم خارجی و میتزان دردستور

بتودن اعوبتارات در ستطح کتون ،نقتش بیشتوری در رشتد

TFP

داشوهاند.
ازجمله مطالعات داخلی انجامشده در این زمینه نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نظری و برزگردوین ( )1393به بررسی اثر تورم بر رشد اقوصادی ایتران طتی ستالهتای  1340-1390بتا استوااده از
روش حد آسوانهای پرداخوهانتد و ایتن نویجته بته دستت آمتده استت کته حتد آستوانه نترخ تتورم در متدل رشتد و
سرمایهگذاری بهترتیب معادل  3/9و  1/12درصد به دست آمده و میزان رشتد و سترمایهگتذاری در مقتادیر کموتر از

آسوانه ،مثبت و باالتر از آسوانه منای بوده است.
کمیجانی و مشهدی احمد ( )1390تأثیر سیاست پولی بر رشد اقوصادی را بتا تأکیتد بتر نترخ ستود بتانکی در ایتران
بررسی کردند و نشان دادند که سرکوب مالی از طریق تأثیر منای بر عمق مالی ،باعث اخوول در رشد اقوصادی شتده
است.
مهرآرا و همکاران ( )1390به بررسی رابطه غیرخطی بین نرخ بهره حقیقی و سرمایهگذاری کشورهای درحالتوستعه
طی سالهای  1970-2007با روش پانل پویای حد آسوانهای پرداخوه و به این نویجه رسیدهاند که در مقادیر کموتر از
حد آسوانه ( 5-6درصد) نرخ بهره حقیقی ،رابطه مثبت و باالتر از حد آسوانه ،رابطه منای با سرمایهگذاری کشتورهای
مورد بررسی داشوه است.
کمیجانی و پوررسومی ( )1387به بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد اقوصادی پرداخوه و به این نویجه رسیدهانتد کته
نرخهای بهره منای ،اثر منای و معنیداری بر رشد داشوهاند.
عباسینژاد و یاری ( )1386در مقالهای به بررسی اثر نرخ سود تسهیوت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی با استوااده
از مدل  ARDLپرداخوه و به این نویجه رسیدهاند که رابطه منای و معنیداری بین این دو موغیر وجود دارد.
کمیجانی و سیایپور ( )1385اثر آزادسازی مالی بر رشد اقوصادی کشتورهای درحتالتوستعه را بتا استوااده از متدل
کاپور مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که با افزایش نرخ سود سپردههای بانکی و کاهش رشد نقدینگی متیتتوان
از وضعیت سرکوب مالی رها شده و رشد را افزایش داد.
تقوی و خلیلی عراقی ( )1384عوامل مؤثر بر سرکوب مالی شامل بیانضباطی مالی ،اقوصاد وابسوه به نات ،بازارهتای
مالی و پولی توسعهنیافوه ،عدم پاسخگویی ،کمتوجهی به حقوق شهروندی ،رانت و ناکارآمدی نهادی را در کنار فساد
اقوصادی شناسایی کردند.
 .3معرفی مدل
این مقاله با اسوااده از مدل سرمایهگذاری فرای ( )1991و مدل رشد نارایان ( )2013به بررسی اثرات سترکوب متالی
بر سرمایهگذاری و رشد پرداخوه است.
 .3-1معرفی مدل سرمایهگذاری فرای
فرای برای تصریح مدل سرمایهگذاری از مدل شواب ساده انعطافپذیر اسوااده کرده استت .ستازوکار تعتدیل ،اجتازه
میدهد که نسبت سرمایهگذاری واقعی بهطور جزئی در هر دوره برحسب تااوت بین نسبت مطلوب سرمایهگذاری و
نسبت سرمایهگذاری دوره زمانی  𝑡 − 1بهصورت روابط ( )1و ( )2تعدیل شود:
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که  λضریب تعدیل است .مدل شواب انعطافپذیر اجازه میدهد کته شترایط اقوصتادی ،ضتریب تعتدیل  λرا موتأثر
نماید .به بیان دقیقتر ،فرای ضریب تعدیل را بهصورت رابطه ( )3تعریف کرده است:
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که 𝑖𝑍ها بیانگر موغیرهایی هسوند که  λرا تحت تأثیر قرار میدهند .سرعت تعتدیل در متدل سترمایهگتذاری فترای از
طریق موغیرهای 𝐿𝑇𝑇 (رابطه مبادله)( 𝑅𝐸𝑋𝐿 ،نرخ ارز)( 𝐷𝐶𝑃𝑌 ،میزان دردسور

بودن اعوبارات که بتهصتورت نستبت

میزان تسهیوت به کل تسهیوت( 𝐹𝐷𝐼 ،سرمایهگذاری خارجی)( 𝑅𝑊 ،نرخ بهره جهانی)( 𝐷𝐶𝐺𝑅 ،میزان تستهیوت بته
کل تسهیوت) و 𝑌𝐿𝐹 (میزان بدهیهای خارجی) اسوااده شتده استت .طبتق نظتر پیرستونتالرستون ،درصتورتیکته
تغییرات رابطه مبادله موقت تلقی شود ،از کانال بهبود موقت در قیمت نسبی کاالهای صادراتی میتواند باعث کتاهش
نسبت سرمایهگذاری داخلی شود ،زیرا باعث کاهش موجودی انبارها میشود و درصورتیکه بهبتود در رابطته مبادلته
دائمی تلقی شود ،از طریق افزایش بازدهی سرمایه میتواند نسبت سرمایهگذاری را افزایش دهد .همچنتین طبتق نظتر
فرای مقدار باالتر نرخ ارز داللت بر قیمت نسبی پایینتر برای واردات داشوه و درنویجه نسبت سرمایهگتذاری داخلتی
را افزایش خواهد داد.
بنا به دالیل مطرحشده توسط اسویگلیوز و بلیندر ( ،)1983فرای ( )1980و کلر ( ،)1980میزان دسورسی بته اعوبتارات
در کشورهای درحالتوسعه نقش بسزایی در نسبت سترمایهگتذاری دارد ،زیترا دریافتت اطوعتات در ایتن کشتورها
به شدت دراخویار مشوریان خاص بوده و ازآنجاکه وام گیرنده و وامدهنده جانشینهای ناقصی برای همتدیگر هستوند،
یک تنگنای اعوباری باعث از دور خارا شدن برخی از وامگیرندگان و درنویجه کاهش نسبت سرمایهگذاری میشتود.
اگر تمام این وامها کوتاهمدت باشند از موغیر 𝑌𝑃𝐶𝐷 و اگر وامها بلندمدت باشند ،از موغیر 𝑌𝑃𝐶𝐷𝐷 اسوااده شده استت.
فرای برای اندازهگیری هزینه اسوقراض در کشورهای درحالتوسعه ،از موغیر نرخ بهره جهانی )𝑊𝑅( اسوااده کرده کته
تأثیر منای بر نسبت سرمایهگذاری دارد.
همچنین طبق نظر پوسر ،کینگ ،فووین و همیلوون ( ،)1986هرچه عملکرد مالی )𝑅𝐺𝐶𝐷( ضعیفتتر باشتد ،احومتال
افزایش مالیات بر دارایی بیشور بوده و درنویجه اثر منای بر نسبت سرمایهگذاری خواهد داشت .همچنتین ایتن موغیتر
نماد وضعیت کلی مدیریت کون اقوصادی است و دولتهایی که حقالضرب زیادی از نظام بانکی بهدست میآورنتد،
ممکن است سیاستهای اقوصادی را دنبال کنند که به شرایط سرمایهگذاری آسیب وارد میکند.
دواولی و ادواردز ( )1986در مطالعه خود ،نشان دادند که به دو دلیل نسبت بدهیهای خارجی را که توسط دو موغیر
)𝑌𝑇𝐸𝐷( و )𝑌𝐿𝐹( نمایشداده شده است ،دارای اثر منای بر نسبت سرمایهگذاری است؛ نخست اینکه بدهیهتا ،بتازده
انوظاری سرمایهگذاری داخلی را کاهش میدهند ،دوم ،هزینههای باالتری را برای وجوه سرمایهگذاری نشان میدهتد.
طبق مطالعه فرای ( ،)1991سرمایهگذاری مسوقیم خارجی نیز میتواند باعث افزایش نستبت سترمایهگتذاری شتده و
بهعنوان یک جریان مسوقل ورودی عمتل کنتد .براستا

اصتل شتواب ،نترخ رشتد نیتز رابطته مستوقیمی بتا نستبت

سرمایه گذاری داشوه که در مدل فرای با نماد 𝐺𝑌 نمایش داده شده است .بنابراین مدل پیشنهادی سرمایهگذاری فترای
در یک کشور با سیسوم مالی سرکوبشده بهصورت زیر ارائه شده است:
()4

𝐼𝐾𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝐺 + 𝛽2 𝑌𝐺𝑡−1 + 𝛽3 𝑇𝑇𝐿 + 𝛽4 𝑅𝐸𝑋𝐿 + 𝛽5 𝐷𝐶𝑃𝑌 + 𝛽6 𝐷𝐷𝐶𝑃𝑌 + 𝛽7 𝑅𝑊 + 𝛽8 𝐷𝐶𝐺𝑅 + 𝛽9 𝐷𝐶𝑃𝑌𝑡−1
𝑡+ 𝛽10 𝐷𝐸𝑇𝑌 2 𝑡−1 + 𝛽11 𝐹𝐿𝑌𝑡−1 + 𝛽12 𝐹𝐿𝑌 2 𝑡−1 + 𝛽13 𝐹𝐷𝐼𝑌 + 𝛽14 𝐼𝐾𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑖,

که 𝑌𝐾𝐼 نسبت سرمایهگذاری به  YG ،GNPنرخ رشتد اقوصتادی TTL ،رابطته مبادلته REXL ،نترخ ارز DCPY ،نستبت

اعوبارات بخش خصوصی به  FDIY ،GNPنسبت سرمایهگتذاری مستوقیم ختارجی بته  RW ،GNPنترخ بهتره جهتانی،
 DCGRنسبت خالص اعوبارات داخلی تخصیصیافوه به بخش دولوی به کل اعوبتارات و  DETYبیتانگر نستبت بتدهی
خارجی میباشد .با توجه به شرایط خاص اقوصاد ایران ،مدل نسبت سرمایهگذاری فرای برای بخشهتای کشتاورزی
و صنعت بهشرح زیر تعدیل و بهصورت رابطه ( )5ارائه شده است.
به پیروی از مطالعه گالبیس ( )1977و مککینون ( )1973و فرای ( ،)1982از موغیر نرخ سود ستپرده ثابتت بتانکی ،و
برای نمایش اثر جداگانه این نرخ و نرخ تورم ،از آنها بهطور جداگانه در مدل اسوااده شده استت .در مطالعتات ریتد
( )2013و بیونکورت ( )2012نیز از نرخ تورم بهصورت جداگانه در مدل استوااده شتده استت .بتراستا

مطالعتات

یادشده ،گام اصلی و اولیه برای رسیدن به توسعه مالی مطلوب و افزایش سرمایهگذاری و رشد اقوصادی ،کاهش نرخ
تورم و پایداری آن است؛ بنابراین برای نمایش اثر جداگانه نرخ سود اسمی سپردهها و نرخ تتورم بتهعنتوان دو ابتزار
سرکوب مالی ،این دو بهصورت مجزا در مدل پیشنهادی اسوااده شده است .طبق مبانی نظتری الگتوی متککینتون و
شاو نیز یکی از شاخصهای سرکوب مالی که از آن بهعنوان مالیات تبعیضی تاسیر شده ،نرخ تورم است .نمتاد نترخ
سود سپرده ثابت بانکی 𝐸𝐷 و نماد نرخ تورم 𝐹𝑁𝐼 میباشد.
موغیر دیگر مدل پیشنهادی ،نرخ ذخیره قانونی میباشد که بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای سترکوب متالی در ادبیتات
مک کینون ( )1973اسوااده است .هنگامیکه سرکوب مالی بهعنوان مالیات تبعیضی در نظام متالی تاستیر شتود ،ایتن
مالیات شامل موغیرهای نرخ تورم )𝐹𝑁𝐼( ،نرخ ذخیره قانونی )𝑍𝑅𝑅( و سقف نرخ بهتره )𝑅( متیباشتد .در کشتورهای
درحالتوسعه ،نظامهای مالی با مالیات تبعیض آمیز در قالب نرخ ذخیره قانونی ،سقف نرخ بهره و نترخ تتورم اعمتال
میشوند که سقف نرخ بهره هم روی منتابع ستپرده و هتم روی وام هتا برقترار بتوده و دارای اثتر مناتی بتر نستبت
سرمایهگذاری است.
 .3-2مدل رشد نارایانها
این مدل با اسوااده از دادههای تابلویی به بررسی ارتباط بین سیسومهای متالی و رشتد اقوصتادی پرداخوته استت کته
حاوی دو بردار موغیر توضیحی می باشد .بردار نخست که با نماد 𝑋 در متدل نمتایش داده شتده ،شتامل نترخ تتورم،
سرمایه ثابت تشکیلشده و آزادسازی تجارت است .بردار دوم که با نماد 𝐹 نمایش داده شده ،شامل شتاخص توستعه
بخش مالی و بانکی ،میزان دسورسی بخش خصوصی به اعوبارات بخش بانکی و بازار سرمایه میباشد.
نخسوین موغیر بهکاررفوه در مدل ،نرخ تورم است .به طورکلی دو دیدگاه موااوت در مورد ارتباط بین نرخ تورم و نرخ
رشد اقوصادی وجود دارد .نخسوین دیدگاه که به «اثر ماندلتتوبین» معروف است ،ارتباطی مثبت بتین ایتن دو موغیتر
قائل است و اعوقاد دارد که تورم باعث رشد میشود .زیرا تورم باعث انباشت سرمایه شده و از کانتال ایتن افتزایش،
نرخ رشد افزایش مییابد .طبق مطالعته مانتدل ( )1965و تتوبین ( ،)1965و بتا فترض جانشتینی پتول و سترمایه بتا
یکدیگر ،افزایش تورم باعث افزایش هزینه نگهداری پول میشتود .درنویجته ،تغییتر در ترکیتب پرتاتوی از پتول بته
سرمایه ایجاد شده ،نرخ بهره کاهش یافوه و میزان سرمایهگذاری و درنهایت رشد افزایش مییابد.
دیدگاه دوم برخوف دیدگاه نخست ،معوقد است تورم بهعنوان مالیات بر سرمایهگذاری تلقی شتده و باعتث افتزایش
هزینه سرمایهگذاری میشود .این نظر که توسط فیشر ( ،)1993اسووکمن ( )1981و دیگریگوریا ( )1993ارائته شتده
معوقد است ،تورم از طریق ایجاد شرایط نااطمینانی در فضای سیاستهای اقوصاد کون ،باعث کاهش کارایی سیستوم

مکانیسم قیمت و اخول در تصمیمات اقوصادی شده و درنویجه باعث کاهش رشتد و بهترهوری متیشتود .از ستوی
دیگر ،نااطمینانی ایجادشده ناشی از تورم ،باعث تأخیر در سرمایهگذاری میشود .بر این اسا  ،اگتر سترمایهگتذاران،
تورم را موقوی تلقی کنند ،از روش «صبر میکنند تا ببینند چه میشود» 1اسوااده مینمایند (پیندیک و سلیمان)1993 ،
ولی طبق نظر فیشر ،اگر سرمایهگذاران ،تورم را دائمی تلقی کنند ،نااطمینانی ایجادشده باعث کاهش سرمایهگتذاری و
نرخ رشد خواهد شد.
در مورد آزادسازی تجارت نیز دو دیدگاه وجود دارد :دیدگاه نخست کته توستط گروستمن و هلتپمن ( )1992ارائته
شده معوقد است ،آزادسازی تجارت باعث افزایش رشد اقوصادی و بهره وری از طریق ورود فناوری جدید و جهتش
فناوری و بهینه شدن فرایند تولید شده که درنهایت باعث افزایش رشد و بهترهوری خواهتد شتد .همچنتین لتوین و
رنلت ( ،)1992دیدگاه مشابهی را ارائه نموده و ثابت کردند که اگر آزادسازی تجارت باعث افتزایش سترمایهگتذاری
در کاالها شود ،باعث افزایش رشد نیز خواهد شد.
دیدگاه مخالف دیدگاه نخست معوقد است ،گسورش آزادسازی تجتارت باعتث کتاهش رشتد خواهتد شتد .یکتی از
معروفترین این دیدگاهها توسط باترا ( )1992و اسلوتجی ( )1993ارائه شده استت .طبتق ایتن دیتدگاه ،آزادستازی
تجارت باعث کاهش تعرفه و کاهش قیمتهای نسبی کاالهای تولیدی داخلی نسبت به کاالهای مشابه خارجی شتده
و در نویج کاهش قیمت نسبی کاالهای تولیدی داخلی ،رشد کاهش خواهد یافت.
موغیر دیگری که در مدل رشد نارایان اسوااده شده ،موجودی سرمایه و سرمایهگذاری میباشد که در بخش مربوط بته
سرمایهگذاری بهتاصیل در مورد آن بحث شد.
بردار دوم مدل رشد نارایان شامل ،موغیرهایی است که رابطه بین سیسومهای مالی را با رشد اقوصادی نشان میدهد و
با نماد 𝐹 نمایش داده شده است .براسا

ادبیات نظری نارایان و طبق دیدگاه اوسوالد ( ،)1994بازارهای مالی از سته

کانال باعث افزایش رشد میشوند:
نخست ،بازارهای مالی ،ریسک مشارکت و سرمایهگذاری را کاهش میدهنتد ،دوم ،براستا

مطالعته کینتگ و لتوین

( ،)1993واسطهگران مالی این اطمینان را ایجاد میکنند که با اسوااده از اطوعات بهدستآمدهای که از قبتل دراخویتار
دارند ،وجوه مالی خود را بهصورت بهینه در طرحهای مخولف سرمایهگذاری کننتد و ستوم اینکته ،براستا

مطالعته

نویربرگ ،بولن و کایوز ( ،)2006بازارهای مالی ،کنورل در مشارکت را بهور انجام داده و احومتال ستود یکنتواخوی را
بین مدیران و سهامداران ایجاد مینماید.
اما دیدگاه بدیلی نیز وجود دارد که اعوقاد دارد ارتباط معکوسی بین رشد اقوصادی و واسطهگری مالی در بازار ستهام
گسورشنیافو کشورهای درحال توسعه وجود دارد .این دیدگاه که توسط سینگ ( )1997مطرح شده ،اذعتان دارد کته
بازارهای سهام کشورهای درحالتوسعه بهطور نسبی در واسطهگری تأمین مالی بین خانوارها و بخشهای تجتاری و
تولیدی ضعیف عمل کرده و نمیتواند وظیاه واسطهگری مالی را بهخوبی انجام دهد .برای نمونه در مدل متککینتون
و شاو ،بانکها اعوبارات خود را براسا
میدهند ،نه براسا

هزینه هتای مبتادالت و ریستک موجتود در آن فعالیتت ختاص اخوصتاص

میزان کارایی و بهرهوری طرحهای سرمایهگذاری؛ بنابراین ،مووسط کارایی سرمایهگذاری کتاهش

مییابد .با توجه به مبانی نظری ارائهشده ،مدل رشد نارایان بهشکل زیر ارائه شده است:
1. Wait-and-see-Approach

()5
𝑇 … 𝑡 = 1,2,

΄
΄
𝑡𝑔𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼˳ 𝑔𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝛽𝑋𝑖,
𝑡+ 𝜓𝐹𝑖,
𝑗 + 𝜐𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡 𝑖 = 1,2,3, … .

که 𝑡 𝑔𝑦𝑖,نرخ رشد در مقطع 𝑖 ام و دوره زمانی 𝑗ام است که براسا

 GDPحقیقی محاسبه شده 𝛽 ،𝛼 ،و

𝜓

پارامورهتای

مدل هسوند که باید تخمین زده شوند 𝑋 ،بردار موغیرهای توضیحی مدل ،شتامل نترخ تتورم ،تشتکیل سترمایه ثابتت
ناخالص و آزادسازی تجارت است که بهصورت نسبت مجموع صادرات و واردات روی  GDPمحاسبه شده استت.

𝐹

بیانگر بتردار شتاخص توستعه بختش بتانکی و متالی شتامل میتزان ستهام مبادلتهشتده برحستب درصتدی از ،GDP
سرمایهگذاری در بازار برحسب درصدی از  GDPو میزان تسهیوت بانکی به بخش خصوصی برحستب  GDPاستت.
𝑖𝜐 بیانگر اثر مقطع خاص و 𝜀 بیانگر جمله اخول مدل است.
 .4معرفی مدل تجربی ،پردازش ،برآورد و تحلیل دادهها
 .4-1مدل تجربی سرمایهگذاری و رشد
با توجه به مبانی نظری ارائهشده ،مدل سرمایهگذاری بهشکل زیر پیشنهاد شده است:
()6

𝑡𝑖𝐹𝑁𝐼 𝐼𝐾𝑌𝑖𝑡 = 𝛽˳ + 𝛽1 𝑌𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑅𝐸𝑋𝐿 + 𝛽5 𝑅𝑅𝑍𝑡 + 𝛽6 𝐷𝐶𝐺𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝐷𝐶𝑃𝑌𝑖,(𝑡−1) + 𝛽8 𝐼𝐾𝑌𝑖,(𝑡−1) + 𝛽9
𝑡𝑖𝜀 +

که 𝑡𝑖𝑌𝐾𝐼 نسبت سرمایهگذاری بخشهای کشاورزی و صنعت به ارزش افتزوده هریتک در دوره زمتانی 𝑡𝑖𝐺𝑌  𝑡 ،نترخ
رشد بخشهای کشاورزی و صنعت در دوره زمانی 𝑡 𝐷𝐸𝑖𝑡 ،نرخ سود استمی ستپرده ثابتت کوتتاهمتدت بختشهتای
کشاورزی و صنعت در دوره زمانی 𝑡 𝐷𝐶𝑃𝑌𝑖,(𝑡−1) ،برابر نسبت تسهیوت هر بخش به 𝑃𝐷𝐺 بختشهتای کشتاورزی و
صنعت در دوره زمانی  𝑅𝑅𝑍𝑡 ،𝑡 − 1برابر نرخ ذخیره قانونی در دوره زمانی 𝑡 𝐷𝐶𝐺𝑅𝑖𝑡 ،برابر نسبت تستهیوت بته کتل
تسهیوت بخشهای کشاورزی و صنعت در دوره زمانی 𝑡 𝐼𝐾𝑌𝑖,(𝑡−1) ،برابر نسبت سرمایهگذاری بخشهای کشتاورزی
و صنعت به ارزش افزوده هریک در دوره زمانی  𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 ،𝑡 − 1برابر نرخ تورم بخشهتای یادشتده در دوره زمتانی 𝑡 و
𝑡𝑖𝑅 نرخ سود تسهیوت هر بخش و 𝑡𝑖𝜀 بیانگر جمله اخول مدل است.
در این مقاله با اسوااده از روش رگرسیون حد آستوانهای 2ختودراهانتداز 3هانستنتکنستر و بتا استوااده از نترمافتزار
 ،𝐸𝑣𝑖𝑒𝑤𝑠. 8به بررسی اثر سرکوب مالی بر رشد و سرمایهگذاری بخشهای کشاورزی و صنعت پرداخوه شده است.
روش رگرسیون حد آسوانهای خودراهانداز هانسن در پی پاسخگویی به این پرسش استت کته آیتا توابتع رگرستیونی
بهطور یکنواخت از تمامی مشاهدات عبور میکند یا میتواند به گروههای مجزا یا رژیمهتای مخولاتی تقستیم شتود.
اهمیت این موضوع در این است که در تجزیهوتحلیل رگرسیون خطی سنوی ،تقستیم نمونته بته رژیتمهتای مخولتف
براسا

آزمون شکست ساخواری چاو 4بر مبنای ترجیحات فردی اسووار بوده و بهعبارت دیگتر ،بترونزا متیباشتد؛

درحالیکه در روش حد آستوانهای هانستن ،انوختاب رژیتمهتا بتهصتورت درونزا صتورت گرفوته و بتا استوااده از
رگرسیونهای پیدرپی و بدون هیچ گونه محدودیوی در مورد فرم خطی و غیرخطی بودن مدل ،نقاط حد آسوانه تعیین
میشود .روش دیگری برای پیدا کردن حد آستوانه بت ا استوااده از قتوانین احومتاالت وجتود دارد کته بته متدلهتای

2. Threshold
3. Bootstrap
4. Chow

مارکفتسوئیچینگ 5معروف هسوند .فرم کلی مدل رگرسیونی حد آسوانهای هانسن بهصورت زیر است:
()7

𝑡𝑌𝑖,𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽́1 𝑥𝑖,𝑡 𝐼(𝑞𝑖,𝑡 ≼ 𝛶) + 𝛽́2 𝑥𝑖,𝑡 𝐼(𝑞𝑖,𝑡 ≻ 𝛶) + 𝑒𝑖,

که ) 𝐼(0تابع شاخص است .مشاهدات براسا

اینکه موغیر آسوانه 𝑡 𝑞𝑖,کمور یا بیشور از𝛶 میباشد ،به دو رژیتم تقستیم

میشوند که شیب آنها توسط  𝛽́1و  𝛽́2مشخص میشود 𝑒𝑖,𝑡 .نیز جمله اخول متدل بتا میتانگین صتار و واریتانس

𝜎2

است .با توجه به توضیحات ارائهشده ،مدل سرمایهگذاری بهشکل مدل حد آسوانهای ( )8و ( )9است:
()8
()9

𝑡𝑖𝐹𝑁𝐼 𝐼𝐾𝑌𝑖𝑡 = 𝛽˳ + 𝛽2 𝑌𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑅𝑅𝑍𝑡 + 𝛽6 𝐷𝐶𝐺𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝐷𝐶𝑃𝑌𝑖,(𝑡−1) + 𝛽8 𝐼𝐾𝑌𝑖,(𝑡−1) + 𝛽9
𝑡𝑖𝜀 +
𝛶 ≼ 𝐸𝐷
𝑡𝑖𝐹𝑁𝐼 𝐼𝐾𝑌𝑖𝑡 = 𝛽˳ + 𝛽2 𝑌𝐺𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑅𝑅𝑍𝑡 + 𝛽6 𝐷𝐶𝐺𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝐷𝐶𝑃𝑌𝑖,(𝑡−1) + 𝛽8 𝐼𝐾𝑌𝑖,(𝑡−1) + 𝛽9
𝑡𝑖𝜀 +
𝛶 ≻ 𝐸𝐷

با توجه به مبانی نظری مدل رشد نارایان به عنوان مدل پایه و همچنین شرایط اقوصاد ایران ،برای بررستی رابطته بتین
رشد اقوصادی بخشهای کشاورزی و صنعت با سرکوب مالی ،مدل زیر پیشنهاد شده است:
()10

𝑌́𝑖,𝑡 = μ𝑌́𝑖,𝑡−1 + ΩXi,t + ΦFi,t + ωΓi,t + εi,t

مدل رشد نیز در قالب حد آسوانهای به شکل زیر است:
()11
𝛶 ≼ 𝐸𝐷

()12
𝛶 ≻ 𝐸𝐷

𝑌́𝑖,𝑡 = μ𝑌́𝑖,𝑡−1 + ΩXi,t + ΦFi,t + ωΓi,t + ѲD + εi,t
𝑌́𝑖,𝑡 = μ𝑌́𝑖,𝑡−1 + ΩXi,t + ΦFi,t + ωΓi,t + ѲD + εi,t

که در این مدل 𝑌́𝑖,𝑡 ،بیانگر نرخ رشد اقوصادی مقطتع 𝑖ام در دوره زمتانی𝑡ام 𝑋𝑖,𝑡 ،بیتانگر بتردار موغیرهتای توضتیحی،
شامل نرخ تورم مربوط به هر بخش 𝐹𝑖,𝑡 ،نشاندهندة موغیرهای آزادسازی مالی شامل شاخص عمق متالی بتهصتورت
نسبت  𝑀2به تولید ناخالص داخلی هر بخش و 𝑡 𝛤𝑖,بیانگر ابزارهای سرکوب متالی شتامل نترخ ذخیتره قتانونی ،نترخ
اسمی سود تسهیوت بانکی ،نرخ اسمی سود سپردهها ،نسبت تسهیوت دادهشده بته هتر بختش بته تولیتد ناختالص
داخلی هر بخش و نسبت تسهیوت دادهشده به هر بخش به کل تسهیوت بانکی با عنوان «شاخص ساخواری توستعه
مالی» است که در بخش مربوط به مدل سرمایهگذاری بهتاصیل در مورد آنها بحث شتد و 𝑡 𝜀𝑖,بیتانگر جملته خطتای
مدل میباشد.
 .4-2پردازش دادهها
این مقاله از طریق روشهای توصیای آماری انجام شده و بترای تخمتین پارامورهتای متدل رشتد و سترمایهگتذاری
بخشها از دادههای مربوط به بانک مرکزی طی سالهای  1338-1391اسوااده شده است.
 .4-2-1آزمون ریشه واحد و آزمون همانباشوگی
با توجه به آزمونهای مرسوم در دادههای تابلویی ،آزمون ریشه واحد (جدول شماره  )1انجتام شتد .موغیرهتای نترخ
تورم ،نرخ رشد  ،نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود سپرده بانکی همگی در سطح مانا و سایر موغیرهتا شتامل نترخ ستود

5. Markov-Switching

وامها ،عمق مالی ،نسبت تسهیوت به کل تسهیوت بخشها ،نسبت تسهیوت به  GDPبخشها و نرخ ارز ،همگتی بتا
یکبار تااضل ،مانا هسوند .آزمون مربوط به همانباشوگی نیز ارتباط بلندمدت بین موغیرهای هر دو مدل را تأیید کترده
و نوایج بهدستآمده در جدولهای شماره ( )2و ( )3ارائه شده است:
جدول شماره ( .)1درجه مانایی و نامانایی موغیرها
درجه

Prob

مانایی

نوع
آزمون

نام موغیر

نماد

)𝐼(1

0/001

pp

𝑡𝐼𝐾𝑌𝑖,

)𝐼(0

0/000

PP

𝑡𝑌́𝑖,

)𝐼(1

0/000

LLC

𝑡𝑅𝑖,

)𝐼(1

0/000

LLC

𝑡𝐷𝐸𝑖,

)𝐼(0

0/000

Breitung

𝑡𝑅𝑅𝑍𝑖,

)𝐼(0

0/000

Breitung

𝑡𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖,

)𝐼(1

0/0019

LLC

𝑡𝐵𝑎𝑠𝑒 − 𝑚𝑖,

)𝐼(1

0/000

LLC

𝑡𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ𝑖,

نسبت سرمایهگذاری
بخشها
رشد اقوصادی بخشها
نرخ سود تسهیوت
بخشها
نرخ سود سپرده ثابت
کوتاهمدت
نرخ ذخیره قانونی
نسبت تسهیوت به کل
تسهیوت
نسبت تسهیوت به

GDP

شاخص عمق مالی
(نسبت M2به )GDP

منبع :یافوههای تحقیق
جدول شماره ( .)2آزمون تعداد بردارهای همانباشوه مدل نسبت سرمایهگذاری
𝑥𝑎𝑀𝜆

Prob

𝑒𝑐𝑎𝑟𝑇 𝜆

prob

تعداد بردار

-

-

0/06

46/65

𝑟≼5

0/28

32/42

-

-

𝑟≼3

منبع :یافوههای تحقیق
جدول شماره ( .)3آزمون تعداد بردارهای همانباشوه مدل رشد
𝑥𝑎𝑀𝜆

prob

0/28

32/35

𝑒𝑐𝑎𝑟𝑇 𝜆

Prob

0/06

94/62

تعداد بردار
𝑟≼4

منبع :یافوههای تحقیق
 .4-2-2آزمون اثرات ثابت ،اثرات تصادفی و دادههای تلایقی
با توجه به اینکه تعداد مقاطع از تعداد مشاهدات سری زمتانی کموتر استت ،امکتان تخمتین اثترات تصتادفی وجتود
نخواهد داشت؛ بنابراین با اسوااده از آزمون 𝑟𝑒𝑚𝑖𝐿𝐹 در مدل سرمایهگذاری معادل  66/43و در مدل رشتد ،معتادل 8/6

بهدست آمده است .با توجه به مقدار آماره  𝐹1,68که معادل  98/3است ،در سطح معنتیداری  5درصتد ،فرضتیه صتار
مبنیبر مدل تلایقی تأیید نشد و فرضیه مقابل مبنیبر مدل با اثرات ثابتت رد نمتیشتود .همچنتین نوتایج سته آزمتون
𝑛𝑖𝑎𝑠𝑠𝑢𝐻  𝑆𝑤𝑎𝑚𝑦 − 𝐴𝑟𝑜𝑟𝑎، 𝑊𝑎𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒 −و 𝑛𝑖𝑎𝑡𝑝𝑎𝐾  𝑊𝑎𝑛𝑠𝑏𝑒𝑒𝑘 −که به آزمون 𝑎𝑖𝑦𝑚𝑒𝑚𝐴 هم معروف استت ،در ستطح
معنیداری  05/0مدل اثرات ثابت ،بهطور کامل تأیید شده و مدل با دادههای تلایقی تأیید نشد.
 .4-2-3تخمین حد آسوانه و پارامورهای مدل
آنچه در روابط باال مهم است ،تخمین مقدار 𝛶 میباشد .برای این منظور ابودا با طراحی یک برنامه مناستب در محتیط
نرمافزار  𝐸𝑣𝑖𝑒𝑤𝑠. 8اقدام به تخمین حد آسوانه موغیر نرخ سود سپرده ثابت بانکی شد .براستا

مطالعته هانستن ،ایتن

تخمین با دو روش حداقل کردن 𝑆𝑆𝑅 و یا حداکثر کردن  𝑅2صورت میگیترد کته در هتر دو روش ،پاستخ یکستانی
بهدست میآید .پس از این مرحله ،آنچه مهم است معنیدار بودن مقدار تخمین حد آسوانه میباشد .براستا

مطالعته

هانسن ،آماره مورداسوااده برای معنیدار بودن موغیر حد آسوانه با عنوان 𝑊𝑃𝑈𝑆 شناخوه میشود که بتر مبنتای آزمتون
والد صورت گرفوه است .درصورتیکه مقدار احومال این آماره کمور از  05/0باشتد ،بته ماهتوم معنتیدار بتودن حتد
آسوانه و غیرخطی بودن مدل است .با طراحی یک برنامه مناسب در محیط نرمافزار یادشده مقدار آماره مطرحشده نیز
به دست آمد .در مرحله بعد ،با توجه به اینکه مشاهدات به دو رژیم تقسیم شدند ،پارامورهتای هرکتدام از متدلهتای
یادشده در حد آسوانهای بهدستآمده با روش 𝑀𝑀𝐺 تخمین زده شتد .استوااده از روش تخمتین 𝑀𝑀𝐺 در دو حالتت
کلی صورت میگیرد :نخست اگر با مدل دادههای تابلویی پویا سروکار داشوه باشیم و دوم اینکه شکل توزیتع جملته
اخول نامشخص باشد .با توجه به اینکه هر دو مدل تحت بررسی بهصورت دادههای تابلویی پویتا هستوند ،بنتابراین
کاراترین تکنیک تخمین پارامورهای مدل ،روش 𝑀𝑀𝐺 است که سنجش اعوبار موغیرهای ابزاری استواادهشتده در ایتن
روش ،با اسوااده از آماره سارگان 6صورت میگیرد .درصورتیکه مقدار احومال این آماره بزرگتر از  05/0باشتد ،بته
ماهوم معوبر بودن موغیرهای ابزاری است .با توجه به توضیحات ارائهشده ،مقدار حد آسوانهای نرخ سود سپرده بانکی
کوتاهمدت در مدل سرمایهگذاری ،معادل  072/0و در مدل رشتد ،معتادل  09/0بتهدستت آمتده کته آمتاره 𝑊𝑃𝑈𝑆 و
همچنین احومال آماره سارگان هر دو مدل معنی دار بوده که بته تاکیتک هتر بختش ،در ادامته جتدولهتای تخمتین
پارامورهای مدل بهشرح جدولهای شماره ( )4تا ( )11ارائه شده است .همچنین برای رفع خودهمبسوگی و واریانس
همزمانی مقاطع از تخمین  Cross-section SURو  White Cross-sectionاسوااده شده است.
جدول شماره ( .)4مدلسرمایهگذاری سرانه بخش کشاورزی در نرخ سود سپرده بانکی بیشور از حد آستوانه ()0/072
رژیم 1

6. Sargan

Prob

t-statistic

Coefficient

Variable

0/000

310/0327

0/36

C

-

-

0/2338

C_ARGRI

0/000

-363/53

-2/084

)R(-1

نام موغیر
عرض از مبدا
مشور
عرض از مبدا
مقطع خاص
نرخ سود

تسهیوت
نرخ سود سپرده

0/000

-428/03

-5/451

)DE(-1

0/000

-411/96

-1/184

)RRZ(-1

0/000

135/14

2/740

)IKY(-1

0/000

219/01

0/2772

(GROWTH)1

رشد اقوصادی

0/000

-180/78

-0/0282

)INF(-1

نرخ تورم

0/000

-48/34

-0/19

CONS)CREDIT(-1

0/000

-320/46

-4/052

MONEY)BASE(-2

prob SUPW=0. 000

کوتاه مدت
نرخ ذخیره
قانونی
سرمایهگذاری
سرانه

j-statistic: 7. 253 prob j-statistic:0. 7013

نسبت تسهیوت
به

gdp

نسبت تسهیوت
به کل تسهیوت

1R^2-Adjust:0. 96

منبع :محاسبات تحقیق
جدول شماره ( .)5مدل سرمایهگذاری سرانه بخش کشاورزی در نرخ سود سپرده بانکی کمور از حد آستوانه ()0/072
رژیم 2
coefficient

Variable

Prob

t-statistic

0/065

C

0/002044

C_ARGRI

-69/52 0/000

-0/232

)R(-2

-6/025 0/000

-0/049

)DE(-2

-17/92 0/000

-0/042

)RRZ(-1

112 0/000
-

-

4/107 1088/887 0/000
178/99 0/000

0/105

نام موغیر
عرض از مبدا
مشور
عرض از مبدا
مقطع خاص
نرخ سود
تسهیوت
نرخ سود سپرده
کوتاه مدت
نرخ ذخیره
قانونی

)IKY(-1

سرمایه گذاری
سرانه

)GROWTH(-2

رشد اقوصادی

-146/56 0/000

-0/032

)INF(-1

-0/93 -1192/49 0/000

)CONS-CREDIT(-1

-0/55

)MONEY-BASE(-2

-138/07 0/000
prob SUPW=0. 0001

نرخ تورم
نسبت تسهیوت
به

gdp

نسبت تسهیوت
به کل تسهیوت

R^2-Adjust:0. 991 j-statistic: 17. 302 prob j-statistic:0. 51

منبع :محاسبات تحقیق
جدول شماره ( .)6مدل سرمایهگذاری سرانه بخش صنعت در نرخ سود سپرده بانکی بیشتور از حتد آستوانه ()0/072
رژیم 1
Prob

t-statistic

نام موغیر

coefficient

Variable

0/36

C

-

-0/233

C_IND

-93/917 0/000

-0/454

)R(-1

-154/57 0/000

-1/717

)DE(-1

-28/51 0/000

-0/065

)RRZ(-1

1092/784 0/000

1/033

)IKY(-1

122/43 0/000

0/043

)GROWTH(-1

رشد اقوصادی

-238/55 0/000

-0/115

)INF(t-1

نرخ تورم

-441/26 0/000

-0/256

)CONS-CREDIT(-1

-206/56 0/000

-0/974

)MONEY-BASE(t-2

310/03 0/000
-

prob SUPW=0. 0001

عرض از مبدا
مشور
عرض از مبدا
مقطع خاص
نرخ سود
تسهیوت
نرخ سود سپرده
کوتاه مدت
نرخ ذخیره
قانونی
سرمایه گذاری
سرانه

نسبت تسهیوت
به

gdp

نسبت تسهیوت
به کل تسهیوت

j-statistic: 7.253 prob j-statistic:0. 7013

R^2-Adjust:0. 96

منبع :محاسبات تحقیق
جدول شماره ( .)7مدل سرمایهگذاری سرانه بخش صنعت در نرخ سود سپرده بانکی کموتر از حتد آستوانه ()0/072
رژیم 2
Prob

t-statistic

coefficient

Variable

نام موغیر

112 0/000

عرض از مبدا

0/065

C

-0/002044

C_IND

-29/93 0/000

-0/071

)R(-2

-100/67 0/000

-0/67

)DE(-2

-206/68 0/000

-0/46

)RRZ(-1

893/73 0/000

1/039

)IKY(-1

156/23 0/000

0/047

)GROWTH(-2

رشد اقوصادی

-387/79 0/000

-0/158

)INF(-1

نرخ تورم

-331/12 0/000

-0/254

(CONS-CREDIT)1

نسبت تسهیوت به

-163/62 0/000

-0/310

)MONEY-BASE(-2

-

prob SUPW=0. 0001

-

مشور
عرض از مبدا
مقطع خاص
نرخ سود
تسهیوت
نرخ سود سپرده
کوتاهمدت
نرخ ذخیره قانونی
سرمایه گذاری
سرانه

gdp

نسبت تسهیوت به
کل تسهیوت

R^2-Adjust:0. 991

j-statistic: 17. 302 prob j-statistic:0. 51

منبع :محاسبات تحقیق
جدول شماره ( .)8مدل رشد سرانه بخش کشاورزی در نرخ سود سپرده بانکی بیشور از حد آسوانه ( )0/09رژیم 1
coefficient

Variable

Prob

t-statistic

0/411

C

-0/95027

C_AGRI

45/86 0/0000

-1/52

)R(-2

-22/28 0/0000

-1/84

)DE(-2

-66/081 0/0000

-2/014

)RRZ(-1

14/37 0/0000

1/74

)IKY(-4

24/75 0/0000

0/375

)GROWTH(-3

36/42 0/0000
-

-

نام موغیر
عرض از مبدا
مشور
عرض از مبدا
خاص مقطع
نرخ سود
تسهیوت
نرخ سود سپرده
کوتاه مدت
نرخ ذخیره قانونی
سرمایه گذاری
سرانه
رشد اقوصادی

prob SUPW=0

-22/90 0/0000

-0/14

)INF(-1

-54 0/0000

-3/38

(CONS-CREDIT)2

-11/69 0/0000

-0/41

(MONEY-BASE)1

59/37 0/0000

0/34

)DEPTH(-2

prob j-statistic:0. 07

نرخ تورم
نسبت تسهیوت
به

gdp

نسبت تسهیوت
به کل تسهیوت
نسبتM2به

GDP

10 .R^2-Adjust:0. 73

j-statistic: 47. 54

منبع :محاسبات تحقیق
جدول شماره ( .)9مدل رشد سرانه بخش کشاورزی در نرخ سود سپرده بانکی کمور از حد آسوانه ( )0/09رژیم2
Prob

t-statistic

coefficient

Variable

0/21

C

-0/0811

C_AGRI

-5/14 0/0000

-0/31

)R(-2

-9/1 0/0000

-1/27

)DE(-2

-0/47 0/0000

-0/022

)RRZ(-2

35 0/0000

1/79

)IKY(-1

6/83 0/0000

2/71

)GROWTH(-2

رشد اقوصادی

-12/31 0/0000

-0/17

)INF(-1

نرخ تورم

-33/57 0/0000

-1/033

)CONS-CREDIT(-3

-15/07 0/0000

-1/087

)MONEY-BASE(-1

12/09 0/0000

0/024

)DEPTH(-2

18/33 0/0000
-

-

prob SUPW=0. 10

نام موغیر
مشور
عرض از مبدا
خاص مقطع
نرخ سود
تسهیوت
نرخ سود سپرده
کوتاه مدت
نرخ ذخیره
قانونی
سرمایه گذاری
سرانه

نسبت تسهیوت
به

gdp

نسبت تسهیوت
به کل تسهیوت

j-statistic: 27. 12 prob j-statistic:0. 14

منبع :محاسبات تحقیق

عرض از مبدا

R^2-Adjust:0. 75

نسبتM2به

GDP

جدول شماره ( .) 10مدل رشد سرانه بخش صنعت در نرخ سود سپرده بانکی بیشور از حد آسوانه ( )0/09رژیم 1
Prob

t-statistic

نام موغیر

coefficient

Variable

0/411

C

0/95

C_IND

-23/85 0/000

-1/49

)R(-2

-77/61 0/000

-10/74

)DE(-2

-45/66 0/000

-2/29

)RRZ(-1

17/40 0/000

1/26

)IKY(-4

37/14 0/000

0/39

)GROWTH(-3

رشد اقوصادی

-7/74 0/000

-0/04

)INF(-1

نرخ تورم

-26/5 0/000

-0/72

)CONS-CREDIT(-2

-35/15 0/000

-1/38

)MONEY-BASE(-1

18/86 0/000

0/12

)DEPTH(-2

36/42 0/000
-

-

.26

j-statistic: 95R^2-Adjust:0. 9

prob SUPW=0

عرض از مبدا
مشور
عرض از مبدا
خاص مقطع
نرخ سود
تسهیوت
نرخ سود سپرده
کوتاه مدت
نرخ ذخیره
قانونی
سرمایه گذاری
سرانه

نسبت تسهیوت
بهgdp

نسبت تسهیوت
به کل تسهیوت
نسبت M2به
GDP

prob j-statistic:0. 75

.54

منبع :محاسبات تحقیق
جدول شماره ( .) 11مدل رشد سرانه بخش صنعت در نرخ سود سپرده بانکی کمور از حد آسوانه ( )0/09رژیم 2
Prob

t-statistic

18/33 0/0000
-

-

-3/46 0/0016

coefficient

Variable

0/21

C

0/0811

C_IND

-0/44

)R(-2

نام موغیر
عرض از مبدا
مشور
عرض از مبدا
خاص مقطع
نرخ سود

تسهیوت
نرخ سود سپرده

-7/78 0/0000

-1/39

)DE(-2

-4/96 0/0000

-0/36

)RRZ(-2

21/97 0/0000

0/515

)IKY(-1

22/82 0/0000

4/77

)GROWTH(-2

رشد اقوصادی

-1/78 0/0000

-0/017

)INF(-1

نرخ تورم

-34/30 0/0000

-0/89

)CONS-CREDIT(-3

-13/76 0/0000

-1/03

)MONEY-BASE(-1

33/98 0/0000

0/2

)DEPTH(-2

prob SUPW=0. 10

j-statistic: 27. 12 prob j-statistic:0. 14

کوتاه مدت
نرخ ذخیره
قانونی
سرمایه گذاری
سرانه

نسبت تسهیوت
بهgdp

نسبت تسهیوت
به کل تسهیوت
نسبتM2بهGDP

R^2-Adjust:0. 75

منبع :محاسبات تحقیق
 .5یافوههای پژوهش
نوایج جدولهای شماره ( )5تا ( )12بیانگر این است که:
 .1نوایج مدلهای رشد و سرمایهگذاری بیانگر این مطلب هسوند که فرضیه مککینونتشاو در بخشهای کشاورزی و
صنعت ایران رد نمی شود .عومت منای مربوط به ضرایب ابزارهای سترکوب متالی شتامل نترخ ستود ،نترخ ذخیتره
قانونی ،نرخ تورم ،میزان تسهیوت هر بخش به کل تسهیوت و میزان تسهیوت هر بخش بته 𝑃𝐷𝐺 هتر بختش مؤیتد
این مطلب است.
 .2در قالب روش حد آسوانهای خودراه انداز هانسن ،نوایج بیانگر این مطلب است که شدت اثر سرکوب مالی بر رشد
و سرمایهگذاری در مقادیر کمور از حد آسوانهای ،کمور از مقادیر بزرگتر از حد آستوانهای استت کته در قالتب متدل
فرای و مککینونتشاو ،بهدلیل وجود نرخ تورم باال در کشور و فاصله بین نرخ سود سپرده ثابت کوتاهمدت بتانکی و
نرخ تورم مربوط به هرکدام از بخشهای کشور توجیه و تاسیر میشود .درحقیقت افزایش شکاف بین ایتن دو نترخ،
در قالب روش حد آسوانهای خودراهانداز هانسن ،به ماهوم شدت کاهش سرمایهگذاری و رشد اقوصادی است کته در
قالب ماهوم مدلهای رگرسیونی حد آسوانهای کاموً ستازگار متیباشتد .درحقیقتت بتهکتارگیری ابتزار سترکوب در
نرخهای باالتر از حد آسوانه ،اثر منای بیشوری بر رشد و سرمایهگذاری خواهد داشت و درصورتیکه مقامات پتولی و
سیاستگذاران از ابزار سرکوب در نرخهای باالتر از حد آسوانه اسوااده کنند ،اثر منای بیشوری را به سرمایهگتذاری و
رشد تحمیل خواهند کرد .بنابراین توصیه می شود در نقطه باالتر از حتد آستوانه ،میتزان سترکوب بتهمنظتور کتاهش
ضررهای ناشی از آن ،کاهش یابد.
 .3اثر منای ضرایب تخمینزدهشده مربوط به نرخ تورم در هر دو مدل رشد و سرمایهگذاری ،این نکوته مهتم را بیتان

میکند که در قالب مدل مککینونتشاو ،فرای و نارایانها ،هرچه شکاف بین نرخ سود اسمی و حقیقی از کانال نترخ
تورم بیشور شود ،باعث کاهش رشد و سرمایهگذاری بخشهای مورد بررسی میشود .تتورم از طریتق ایجتاد شترایط
نااطمینانی در فضای سیاستهای اقوصاد کون و کاهش کارایی سرمایه گذاری ،باعث کاهش کارایی سازوکار قیمت و
اخول در تصمیمات اقوصادی شده و درنویجه باعث کاهش رشد و بهرهوری میشود .توصیه سیاسوی در قالتب متدل
مککینونتشاو ،رعایت انضباط مالی ،حذف کسریهای بودجه ،کاهش نرخ تورم و پایداری آن و افتزایش نترخهتای
بهره بهسمت نرخهای حقیقی تعادلی میباشد.
 .4از بین ابزارهای سرکوب مالی ،ضرایب مربوط به نرخ سود سپرده ثابت کوتاهمدت بانکی ،و نرخ ستود تستهیوت،
نسبت به سایر ابزارها بیشور بوده است و این نویجه ،تأکیدی بر ضرورت اصوحات مالی و آزادسازی متالی در قالتب
مدل فرای و مدل مککینونتشاو است .افزایش نرخ سود از طریق افزایش هزینههای مربوط به سرمایهگذاری ،باعتث
کاهش تقاضای سرمایهگذاری و درنهایت رشد گردیده و به عنوان یکی از دالیتل اصتلی پتایین بتودن ستطح سترانه
سرمایهگذاری و رشد بخشهای مورد بررسی ارزیابی میشود.
 .5از موغیر میزان تسهیوت اعطایی به 𝑃𝐷𝐺 هر بخش بهعنوان نمایندهای برای عملکرد مالی و مدیریت کون اقوصادی
اسوااده شده و ضریب منای بهدستآمده در مدلهای مورد بررسی ،بیانگر ضعف سیستوم متالی در بتهدستت آوردن
درآمد حقالضرب از نظام بانکی است که با تئوری کاموً سازگار است.
 .6از نسبت 𝟐𝑴 به 𝑷𝑫𝑮 تحت عنوان شاخص عمق مالی اسوااده شده است .هر چنتد عومتت مثبتت ظتاهر شتده در
مدل رشد بخشها بیانگر اثر مثبت آزاد سازی می باشد ،لیکن سهم این نسبت ناچیز می باشد بنتابراین میوتوان عنتوان
نمود که اسوااده از این مو غیر به عنوان شاخص آزاد سازی مالی چندان مناسب نبوده و به خوبی نمی توانتد وضتعیت
آزاد سازی را منعکس نماید.
 . 7نوایج تخمین بیانگر این مطلب است که اثر منای سرکوب بر بخش صنعت بیشور از بخش کشتاوزی بتوده استت.
به عنوان نمونه ،رشد بخش صنعت در مقادیر کمور از حد آسوانه معادل  1/39واحد بوده که این ضریب بترای بختش
کشاوزی  0/67به دست آمده است .همین ضریب در مقادیر باالتر از حد آسوانه برای بخش صتنعت معتادل  10/74و
برای بخش کشاورزی  1/84به دست آمده است .شواهد مربوط به موغیر سهم تسهیوت هر بخش بته کتل تستهیوت،
نشانگر بیشور بودن سهم تسهیوت بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی است و بنابراین میتوان انوظار داشت کته
اثر سرکوب بر بخش صنعت بیش از بخش کشاورزی باشد.
 .8از موغیر نسبت تسهیوت هر بخش به کل تسهیوت ،بهعنوان نمایندهای برای پایه پولی و میتزان دردستور

بتودن

تسهیوت اسوااده شده است .ضریب منای بهدستآمده در این تحقیق در مدلهای رشد و سترمایهگتذاری بتا نظریته
مککینونتشاو و فرای کاموً سازگار بوده و بیانگر این است که تسهیوت اعطایی به بخشهای متورد بررستی باعتث
تحریک سرمایهگذاری و رشد نشده و به طرح های غیراقوصادی تخصیص یافوه و بیشور باعث افزایش سهم پایه پولی
شده است .بنابراین اجرای سیاست پولی انبساطی با هدف افزایش سرمایهگذاری و رشتد بختشهتا مناستب نبتوده و
پیشنهاد میشود از سیاستهای طرف عرضه و توسعه فضای کسبوکار اسوااده شود.
نویجهگیری
یافوههای این پژوهش نشان میدهد که فرضیه مککینون شاو مبنیبر اثرات منای ابزارهای سرکوب متالی بتر رشتد و

سرمایهگذاری بخشها رد نشده و اسوااده از ابزارهای سرکوب در مقادیر کمور از حد آسوانه دارای آثار منای کموتری
بر رشد و سرمایهگذاری بخشهای تحت بررسی است .درحقیقت تکرقمی کردن نرخ سود بانکی با توجه به شرایط
فعلی اقوصاد ایران ،دارای اثرات منای بیشوری بر رشد و سرمایهگذاری بخشهای یادشده است.
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