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One of the main economic issues of Iran is the lack of investment. This study aims to
investigate the effect of monetary policy, governmental control, and sanction on investment in Iran from 1978 to 2018. The research sample is the economic data of the
country. The monetary policy, governmental control, and sanction were considered as
the independent variables, and investment was considered as the dependent variable. To
test the assumption, the econometric methods and simultaneous equation system were
used, and the model was constructed by Eviews software. The shocks on each variable
of investment was analyzed afterwards. The findings showed that the monetary policies,
via adjusting the bank interest rate and the volume of money supply, affected investment. In addition, the governmental control and the economic sanctions had negative
effects on investment.
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یکــی از مســائل اصلــی اقتصــاد ایــران کمبــود ســرمایهگذاری اســت .ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی
آثــار سیاســت پولــی ،کنتــرل دولتــی و تحریــم بــر ســرمایهگذاری طــی ســالهای  1358تــا
 1397انجــام شــده اســت .جامعــۀ آمــاری مطالعــۀ حاضــر اطالعــات اقتصــادی کشــور ایران اســت.
در ایــن بررســی ،سیاســت پولــی ،کنتــرل دولتــی و تحریــم ،متغیرهــای مســتقل و ســرمایهگذاری
متغیــر وابســته درنظــر گرفتــه شــد .بــرای بــرآورد الگوهــای مــور د نظــر و آزمــون فرضيــۀ مطــرح
شــده ،بــا اســتفاده از روشهــای اقتصادســنجی و سیســتم معــادالت همزمــان و بــه کمــک نــرم
افــزار ایویــوز ( )Eviewsمــدل بــرآورد و فرضیههــای پژوهــش تجزیــهو تحلیــل شــد و اثــر
شــوکهای وارد بــر هــر متغیــر بــر ســرمایهگذاری ارزیابــی گردیــد .نتایــج نشــان داد سیاسـتهای
پولــی در قالــب تنظیــم نــرخ بهــرۀ (ســود) بانکــی و نیــز در قالــب تغییــر حجــم نقدینگــی بــر
ســرمایهگذاری اثرگــذار اســت .بهعــاوه کنتــرل دولتــی و درنهایــت تحریــم اقتصــادی بــر
سرمایهگذاری اثر منفی داشته است.
طبقهبندی .G31 ،E43 ،E52 ،E61،E62 :JEL
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 .1مقدمه

امــروزه بــا توجــه بــه اهميــت ســرمايهگذاري در اقتصــاد جهــان ،اقتصاددانــان و دولتهــا بــر اهميــت
حياتــي ســرمايهگذاري اتفاقنظــر دارنــد و از ديــد آنــان ،ســرمایهگذاری عامــل مهــم در ايجــاد تحــوالت
ل توســعه ،اســت .ســرمايهگذاری
وســيع اقتصــادي بــراي تمــام کشــورها ،بهخصــوص کشــورهاي درحــا 
عامــل و ابــزار مهمــي بــراي رشــد و توســعه تلقــی میشــود (یلفانــی ،کاظمــی و مصــدق.)1395 ،
در ایــران ،برپایــۀ اســناد باالدســتی ،بهویــژه قانــون اساســی ،و سیاســتهای کلــی نظــام رشــد
تولیــد ،رونــق اقتصــادی و جهــش تولیــد در چنــد ســال اخیــر و بــا شــدت گرفتــن تحریمهــا علیــه
جمهــوری اســامی ایــران بــا هــدف متوقــف کــردن برنامههــای صلحآمیــز هســتهای ایــران ،واژهای
جدیــد بــا عنــوان «تــابآوری اقتصــادی» 1بــه ادبیــات اقتصــادی و سیاســی کشــور اضافــه شــده و بــه
فراخــور حــال و روز اقتصــاد کشــورمان ،مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .تــابآوری اقتصــادی روشــی
بــرای مقابلــه بــا تحریمهــا علیــه منطقــه یــا کشــور تحریمشــده اســت .بــرای دور زدن و خنثــی کــردن
تحریمهــا ،بایــد عوامــل مختلــف مؤثــر بــر تولیــد و نیــز اثــر تحریمهــا را شــناخت .ایــن بررســی درپــی
رســیدن بــه ایــن هــدف اســت .همچنیــن مهمتریــن راهــکار بــرای مقابلــه بــا تهاجــم اقتصادی دشــمنان
جهــت افزایــش تــابآوری اقتصــادی ،تأکیــد بــر پیشــرفت علمــی و تخصصــی و رشــد ســرمایهگذاری
اســت .ایــن عرصــه یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای ایجــاد و حفــظ اســتقالل و امنیــت پایــدار و باثبــات
بــرای کشورهاســت و عاملــی مهــم و اثرگــذار در معــادالت بینالمللــی بهحســاب مــی آیــد .تأمیــن
امنیــت غذایــی و خودکفایــی در تولیــد محصــوالت راهبــردی از مهمتریــن دســتورالعملهای دولــت
در بخــش کشــاورزی اســت (نــوروزی و راهــب .)1400 ،از طرفــی چــه بســا هــدف از تحريــم محــروم
کــردن کشــور مــورد نظــر از دســتيابي بــه بــازار جهانــي کاال و خدمــات و ســرمايه و منــزوي کــردن
آن باشــد کــه موجــب دســت نیافتــن بــه ســرمايۀ خارجــي میشــود .تحریمهــا از نظــر هــدف بــه دو
دســتۀ اجبارکننــده و کنترلگرایانــه تقســیم میشــود .در تحریمهــای اجبارکننــده ،فــرض بــر ایــن
اســت کــه طبقـهای خــاص از جامعــه ،یعنــی نخبــگان دولتــی ،هــدف هســتند و قصــد اصلــی ایــن نــوع
تحریــم تغییــر رفتــار اســت؛ امــا در تحریــم کنترلگرایانــه ،هــدف اصلــی تغییــر رژیــم سیاســی و
بیثباتــی اســت (زهرانــی.)۱۳۸۷ ،
سیاســت پولــی بخشــی از سیاســتهای اقتصــادی کشــور را تشــکیل میدهــد کــه از طریــق
آن ،مقامــات پولــی کشــور میکوشــند در چارچوبــی هماهنــگ بــا ســایر سیاســتهای اقتصــادی،
عرضــۀ پــول بهنحــوی هماهنــگ بــا اهــداف اقتصــادی کشــور باشــد .دو نــوع ابــزار سیاســت پولــی
قابــل تفکیــک اســت :ابزارهــای مســتقیم (متکــی نبــودن بــر شــرایط بــازار) و ابزارهــای غیرمســتقیم
مبتنــی بــر شــرایط بــازار (اشــرفیپور و امیرعباســی .)1391 ،حتــی اگــر سیاســت پولــی نامناســب
در شــرکتهای خصوصــی منجــر بــه گســترش مقیــاس ســرمایهگذاری شــود ،لزوم ـاً بــه ایــن معنــا
1. resistance economy
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نیســت کــه کارایــی ســرمایهگذاری براســاس آن بهبــود یافتــه اســت .از نظــر اقتصــادی ،ســرمایه دنبــال
ســودآوری اســت و مقیــاس ســرمایهگذاری هــر شــرکت بــه ســودآوری آن بســتگی دارد؛ ســود بیشــتر
شــرکت بــا مقیــاس بزرگتــر ســرمایهگذاری آن همــراه اســت .بنابرایــن سیاس ـتهای پولــی نادرســت
کارایــی ســرمایهگذاری شــرکتهای خصوصــی بــا ســوددهی بــاال و کارایــی پاییــن ســرمایهگذاری
شــرکتهای خصوصــی بــا ســوددهی پایینتــر را بههمــراه دارد (.)Zhao, Xiao & Ying, 2018
همچنانکــه مکانیســم بــازار نقــش بیشــتر و مهمتــری درکارایــی ســرمایه گــذاری شــرکتهای
خصوصــی دارد ،دولــت هــم قــدرت زیــادی را بــرای حفــظ ایــن منابــع بــه خــود اختصــاص داده
اســت .دولــت نهفقــط تــوان ا ِعمــال مداخلــه در اقتصــاد کالن را دارد ،بلکــه مهمتــر از آن ،قــدرت
مداخلــه در اقتصــاد ُخــرد را نیــز دارد (  .)Dongping & Zhang, 2016بااینکــه دولــت نفــوذی
قــوی در همــۀ شــرکتها دارد و نظــام اقتصــادی غیربــازار همــواره وجــود دارد و از ســوی دولــت
شــدیدا ً کنتــرل میشــود ،بــازار نمیتوانــد نقــش مهمــی در تخصیــص منابــع بــازی کنــد .در
محــدودۀ ضعیــف ســرمایه ،ســرمایهگذاری اثــر فراوانــی بــر توســعۀ اقتصــادی دارد کــه مالکیــت
متمرکــز آن تحــت کنتــرل دولــت  2اســت؛ بنابرایــن دولــت دارای توانایــی زیــاد بــرای دخالــت در
اقتصادهــای محلــی اســت .ایــن مداخــات اغلــب از طریــق کنتــرل حقــوق مالکیــت و مداخــات
ســرمایهگذاری در کســبوکار ،بــه اهــداف کوتاهمــدت اقتصــادی خــود دســت مییابنــد؛ امــا
بــر اهــداف سیاســت پولــی دولــت تأثیــری منفــی میگذارنــد .تغییــرات مکــرر در سیاســت و
3
مقــررات دولتــی و ســطوح نوســانات کنتــرل دولــت بــر اقتصــاد عــدم اطمینــان محیــط اقتصــادی
را افزایــش میدهــد .شــرکتهای خصوصــی  4بــا ارتباطــات سیاســی میتواننــد بهراحتــی بــه
وامهــای بانکــی بلندمــدت دسترســی یابنــد .توانایــی کســب وامهــای اعتبــاری و ســایر منابــع مالــی
بهشــدت بــه روابــط سیاســی بســتگی دارد .تحقیــق دربــارۀ نقــش ارتباطــات سیاســی  5عمدتــاً
بــر شــرکتهای خصوصــی متمرکــز اســت .ایــن مطالعــات نشــان دادهانــد کــه ارتباطــات سیاســی
بــا ســرمایهگذاری بیــش از حــد شــرکتهای خصوصــی همبســتگی مثبتــی دارد .ارتباطــات
سیاســی در منطقــه ،نســبت بــه ارتبــاط بــا دولــت مرکــزی ،تأثیــر بیشــتری بــر ســرمایهگذاری
دارد .نتایــج پژوهــش حاضــر بــه مقامــات دولتــی کمــک میکنــد تــا سیاســتهای مؤثرتــری
تنظیــم کننــد کــه پیکرهبنــدی ســرمایهگذاریهای اقتصــادی را بهســمت اهــداف مــورد نظــر
هدایــت نمایــد (  .)Zhao et al., 2018بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده در ایــن بخــش ،ســؤال اصلــی
پژوهــش از ایــن قــرار اســت:
ـ تأثیر سیاست پولی ،کنترل دولتی و تحریم بر نوع سرمایهگذاری چگونه است؟
2. government control
3. economic uncertainty
4. private companies
5. political communication
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در ادامــه پیشــینۀ تحقیــق و چارچــوب نظــری بیــان شــده و ســپس مــدل الگــوی تحقیــق ارائــه
گردیــده اســت .درنهایــت بــا توجــه بــه توضیحــات در بخــش روش تحقیــق ،متغیرهــای تحقیــق
اســتخراج و بــا اســتفاده از نرمافــزار ایویــوز 6ضرایــب مــدل بــرآورد شــده و ضمــن تفســیر نتایــج
تحقیــق ،پیشــنهادهایی در راســتای دســتاوردهای تحقیــق ذکــر شــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

در اینجــا نخســت پژوهشهــای خارجــی و ســپس مطالعــات داخلــی در زمینــۀ اثــر سیاســتها و
کنتــرل دولتــی ،تحریــم و تــابآوری بــر ســرمایه گــذاری مــرور شــده اســت.
یونیدیــس و کونتونیــکاس )2008( 7در بررســی تأثیــر سیاس ـتهای پولــی بــر قیمتهــای ســهام
نشــان میدهنــد کــه سیاســت پولــی بــر بــازده ســهام اثــر چشــمگیری دارد؛ بدیــن ترتیــب کــه اگــر
سیاســت پولــی انبســاطی باشــد و باعــث کاهــش نــرخ تنزیــل میشــود و در نتیجــه قیمــت ســهام
بیشــتر میشــود و فعالیتهــای اقتصــادی آینــده نیــز افزایــش مییابــد و بــر عکــس.
بیگلیــزر و لکزیــان )2011( 8در تحقیقــی بــا عنــوان تأثیــر تحریمهــا بــر ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجــی ایــاالت متحــده بیــان کردنــد کــه ایــن نــزول ســرمایهگذاری دائمــی نیســت و پــس از ا ِعمــال
تحریــم نیــز بــه ســرمایهگذاری تمایــل دارد .نتایــج مطالعــات ســرمايهگذاري مســتقيم خارجــي
نشــاندهندۀ تأثيــر ريســک بــر تصميمگيــري ســرمايهگذاران اســت.
کردســین 9و دیگــران ( )2011در یــک بررســی بــا نــام رقابــت راهبــردی آمریکایــی ـ ایرانــی در
بــازی تحریــم :انــرژی ،کنتــرل نظامــی و تغییــر نظــام اثــر تحریمهــا بــر بخــش نفــت و واردات بنزیــن،
همــراه تالشهــای ایــران بــرای خودکفایــی و مقابلــه بــا تحریــم در ایــن زمینــه ،بــا بهکارگیــری
دادههــای آمــاری ایــن بخشهــا تحلیــل کردهانــد.
جیــن ،کینگلــو ،کانــگ ،ســاینگ ،هایــو ،کینگچــوان )2012( 10در تحقیقــی بــا عنــوان سیاســت
ـی سســت ارزش ســهام
پولــی ،کارایــی ســرمایهگذاری و ارزش ســهام ،نشــان دادنــد کــه سیاســت پولـ ِ
ـی شــدید ارزش ســهام را بــرای شــرکتهای کمســودآور
را بــرای شــرکتهای ســودآور ،و سیاســت پولـ ِ
افزایــش میدهــد.
مؤسســۀ جهانــی تــراوش )2013( 11اثــر تحریمهــای ایــران بــر بخــش بهداشــت و ســامت را
6. Eviews
7. Ionnidis & Kontonikas

8. Biglaiser & Lektzian
9. Cordesman
10. Jin, Qinglu, Kong, Xiang, Hou & Qingchuan
11. Institute International Pour
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بررســی و اظهــار کــرده اســت کــه تحریــم از راه کاهــش دسترســی بــه دارو اثــر زیانبــاری بــر ســامت
مــردم ایــران داشــته اســت.
مــورت )2014( 12در یــک بررســی اســنادی برپایــۀ دادههــای نوشــتارهای گوناگــون کوشــیده اســت
آثــار مغایــر رفتــار انساندوســتانۀ تحریمهــای اقتصــادی ایــران و ســوریه را ارزیابــی کنــد .وی بــه ایــن
نتیجــه رســیده اســت کــه تحریمهــا آثــار منفــی انساندوســتانۀ بســیاری بــر ایــن دو کشــور داشــته
و بنابرایــن بخشهایــی از ایندســت تحریمهــا بایــد کنــار گذاشــته شــود.
قــادری )2015( 13در تحقیقــی بــا عنــوان بررســی تأثیــر تحریمهــای اقتصــادی بــر رابطههــای
تجــاری گفتــه اســت کــه نزدیکــی جغرافیایــی و رابطههــای فرهنگــی بــر حجــم ایــن تجــارت تأثیــر
مثبــت و تحریمهــا تأثیــر منفــی بــر ایــن جریــان تجــاری داشــته و تحریمهــا باعــث مختــل شــدن
تجــارت ایــران و نیــز بازدارنــدۀ رشــد اقتصــادی ایــن کشــور شــده اســت.
ژانــگ و لــی )2015( 14در تحقیقــی بــا عنــوان سیاســت پولــی و کارایــی ســرمایهگذاری نشــان دادند
کــه سیاســت پولــی سســت ممکــن اســت مانــع کارایــی ســرمایهگذاری شــرکت شــود؛ درحالــی کــه
سیاســت پولــی ســخت ممکــن اســت آن را تشــدید کنــد .ســرمایهگذاری غیرمنتظــره و ســرمایهگذاران
نهــادی میتواننــد ســرمایهگذاریهای نــاکارا را تحــت سیاســت پولــی ســخت کاهــش دهنــد.
دونپینــگ و ژانــگ )2016( 15در بررســی سیاســت پولــی ،محدودیتهــای تأمیــن مالــی و کارایــی
ســرمایهگذاری بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا توجــه بــه اختــاف ظرفیــت مدیریتــی شــرکتهای
گوناگــون ،تحــت شــرایط مداخلــۀ اقتصــادی دولتــی در تخصیــص بودجــۀ اعتبــاری ،سیاســت
پولــی سستشــده محدودیتهــای تأمیــن مالــی را کــه شــرکتها بــا ظرفیــت مدیریــت خارجــی
بیشــتر مواجــه میشــوند ،از بیــن میبــرد و شــرکتهای بــا ظرفیــت مدیریــت داخلــی بهتــر را بــا
محدودیتهــای تأمیــن مالــی مواجــه میکنــد.
عزتــی )2016( 16در بررســی اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم تحریمهــا بــر اقتصــاد دریافــت کــه
تحریمهــا اثــرات مســتقیمی بــر اقتصــاد نداشــته؛ امــا اثــرات غیرمســتقیمی بــر بخــش بانکــی و بــازار
ســرمایه ،صــادرات و واردات و تولیــدات کاالهــای واســطهای برجــای گذاشــته اســت.
لیندســی ـ مولیکیــن و مانگــر )2016( 17در تحقیقــی بــا عنــوان سیاســتهای پولــی و بــازده
12. Moret
13. Ghaderi
14. Zhang & Li
15. Dongping & Zhang
16. Ezzati
17. Lindsey-Mullikin & Munger
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ســهام نشــان دادنــد کــه ســود تجمعــی اطالعــات درمــورد اعمــال سیاسـتهای پولــی را دربــر دارد.
عالوهبــر ایــن ،رابطــۀ منفــی بیــن ســود تجمعــی و بــازده هنــگام کنتــرل بــرای شــگفتیهای
سیاســی وجــود دارد.
عزتــی و ســلمانی  )2017 ( 18در بررســی اثــرات رفاهــی تحریمهــای اقتصــادی بــر مصرفکنندگان
نهایــی کاال و خدمــات اذعــان کردنــد کــه زمانــی کــه تحریمهــای اقتصــادی برداشــته شــود،
اثــرات رفاهــی افزایــش مییابــد و در مقایســه بــا زمانــی کــه تحریمهــای اقتصــادی برداشــته
شــود ،قیمــت کاالهــا و خدمــات زیــاد میشــود و هزینههــای رفاهــی مصرفکننــدگان رو بــه
فزونــی م ـیرود.
ژائــو 19و دیگــران ( )2018در مطالعــۀ سیاســت پولــی ،کنتــرل دولتــی و ســرمایهگذاری نشــان دادنــد
کــه سیاس ـتهای پولــی چیــن تأثیــرات متفاوتــی بــر شــرکتهای دولتــی و خصوصــی بــا یــا بــدون
ارتباطــات سیاســی میگــذارد .بهطــور خــاص ،مداخــات دولــت محلــی تأثیــرات سیاس ـتهای پولــی
را بهطــور چشــمگیری تضعیــف و تحریــف میکننــد؛ بهطــوری کــه کاهــش درنظرگرفتهشــده در
ســرمایهگذاری بــرای شــرکتهای دولتــی و خصوصــی بــا ارتباطــات نزدیــک بــا دولتهــای محلــی
قابــل رفع اســت.
اســمیت )2018( 20در پژوهــش «آیــا تحریمهــای اقتصــادی مؤثــر هســتند؟» اســتدالل میکنــد کــه
تحریمهــای اقتصــادی بهطــور کلــی هزینههــای اقتصــادی را بــرای همــۀ کشــورها درگیــر در تحریــم،
ازجملــه اعمالکننــدگان تحریمهــا ،ایجــاد میکنــد .کشــورهای در معــرض تحریمهــای اقتصــادی
احتمــاالً روابــط تجــاری بــا اشــخاص ثالثــی کــه بخشــی از تحریمهــا نیســتند ،ایجــاد خواهنــد کــرد.
درگاهــی و شــربتاوغلی ( )1389در تحقیقــی بــا عنــوان تعییــن قاعــدۀ سیاســت پولــی در شــرایط
تــورم پایــدار اقتصــاد ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تــورم در اقتصــاد ایــران پایــدار اســت؛
بنابرایــن در اجــرای سیاســت پولــی بایــد اثــرات کوتاهمــدت و بلندمــدت آن درنظــر گرفتــه شــود.
در ایــن زمینــه،ترکیبــی از دو هــدف رشــد اقتصــادی و نــرخ تــورم در چارچــوب یــک قاعــده بهینــۀ
پولــی طراحــی و تــاش میشــود تــا بــا تعییــن رشــد بهینــۀ متغیــر حجــم نقدینگــی ،تابــع زیــان
سیاســتگذار حداقــل شــود.
از دیگــر پژوهشهــا دربــارۀ تأثیــر تحریــم بــر ســرمایهگذاری میتــوان بــه مطالعــۀ طغیانــی،
حســینی ،درخشــان ،باســتانیفر و حیــدری ( )1392اشــاره کــرد .بهگفتــۀ ایشــان ،هــدف تحریمهــای
تجــاری کاهــش واردات یــا صــادرات و یــا هــر دو اســت .تحریمهــای مالــی و بلوکــه کــردن داراییهــا
18. Ezzati & Salmani
19. Zhao
20. Smeets
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نیــز از طریــق کاهــش ســرمایهگذاری یــا نپرداختــن وام و اعتبــارات و یــا بــاال بــردن هزینــه تأمیــن
مالــی بــرای کشــور هــدف بــه کاهــش تجــارت منجــر میشــود .پــس بــا توجــه بــه ایــن مــوارد ،مــدل
جاذبــه الگــوی مناســبی بــرای ارزیابــی آثــار تحریــم بــا درجــات مختلــف بــر جریــان تجــارت دوجانبــه
اســت .بهدنبــال تحریمهــای بســیاری کــه در طــول ســالهای پــس از انقــاب اســامی بــر ایــران
تحمیــل شــده ،همــواره ســؤاالت زیــادی دربــارۀ تأثیــر تحریمهــای اقتصــادی بــر متغیرهــای مختلــف
ـشروی اقتصاددانــان بــوده اســت.
اقتصــادی پیـ ِ
ادیبپــور ،جعفریصمیمــی و علیاکبــری ( )1392در تحقیقــی بــا عنــوان بررســی تأثیــر نوســانات
عناصــر پولــی سیاســتگذاری بــر ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در ماشــینآالت نشــان دادنــد
کــه رابطــۀ مثبتــی بیــن حجــم پــول ،تولیــد ناخالــص داخلــی و مخــارج دولــت بــا ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی در ماشــینآالت و رابطــۀ منفــی بیــن تــورم و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در
ماشــینآالت در بلندمــدت در ایــران وجــود دارد.
گلینــی و امســیا ( )1393در بررســی اثــرات تحریــم بــر ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســرمایهگذاری خارجــی عاملــی مهــم در رشــد کشــورهای توســعهنیافته
و درحــال توســعه و تأمیــن منابــع مالــی طرحهایــی اســت کــه بــا کمبــود نقدینگــی مواجهانــد و
کشــورهای تحریمشــده نمیتواننــد از آن بهــره ببرنــد.
عزتــی و ســلمانی ( )1394در تحقیقــی بــا عنــوان بــرآورد اثــر تحریمهــای اقتصــادی بــر رشــد
اقتصــادی ایــران نشــان دادنــد کــه رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت ســرانۀ نیــروی کار در
ایــران از تحریمهــای اقتصــادی ،تــا پیــش از تحریمهــای گســتردۀ نفتــی و بانکــی ســال  ،1389اثــر
مســتقیم معنــاداری نپذیرفتــه اســت.
شــعبانی کوشالشــاهی ،طهرانچیــان و مجاوریــان ( )1394بــا واکاوی تأثیــر سیاســتهای پولــی
بــر ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در زیربخشهــای کشــاورزی ایــران نشــان دادنــد کــه اعتبــارات
اعطایــی در هــر ســه زیربخــش تأثیــر مثبــت و معن ـاداری بــر ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی دارد و
کش ـشپذیری ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی نســبت بــه اعتبــارات در زیربخــش شــیالت ،بیشــتر
از دو زیربخــش دیگــر اســت .بنابرایــن بهدنبــال ا ِعمــال سیاســت پولــی توســط دولــت ،ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی در زیربخــش شــیالت بیشــتر از دو زیربخــش دیگــر افزایــش مییابــد .کشــش
ســرمایهگذاری نســبت بــه نــرخ بهــره و نــرخ تــورم منفــی اســت و نســبت بــه نــرخ ارز و شــاخص
قیمــت مثبــت و معن ـادار.
علیاکبــری ( )1394بــا بررســی اثــرات تحریــم بــر ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران شــواهدی
از وجــود رابطــۀ معنــادار بیــن تحریــم اقتصــادی و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در بلندمــدت در
ایــران ارائــه کردنــد.
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صیــادزاده ،همایونـیراد و احمــدزاده ( )1395در تحقیقــی بــا عنــوان ارتبــاط بیــن سیاسـتهای
پولــی و تعدیــات تصمیمــات ســرمایهگذاری دریافتنــد کــه بیــن نــرخ ســود ســپردههای
کوتاهمــدت و نــرخ ســود اوراق مشــارکت بــا تعدیــات تصمیمــات ســرمایهگذاری شــرکت ارتبــاط
معکــوس (منفــی) وجــود دارد .همچنیــن ایــن نتایــج حاکــی از نبــو ِد ارتبــاط معنــادار بیــن نســبت
ســپردۀ قانونــی و تعدیــات تصمیمــات ســرمایهگذاری شرکتهاســت.
عباسنــژاد و میالدیــان ( )1395اثــرات شــوکهای سیاســت پولــی بــر ســرمایهگذاری ثابــت
حقیقــی را بررســی کردنــد و دریافتنــد کــه متنوعســازی ســرمایهگذاری بــر ســهم از بــازار تأثیــر
منفــی و بــر بــازده حقــوق صاحبــان ســهام تأثیــر مثبــت دارد و بیــن متنوعســازی ســرمایهگذاری
بــا ســود هــر ســهم و بــازده دارایــی رابطــۀ معنــاداری مشــاهده نشــده اســت.
معصومیفــر و خالــدی ( )1396در تحقیقــی بــا عنــوان بررســی آثــار حجــم پــول و سیاسـتهای
پولــی بــر ســرمایهگذاری بخــش کشــاورزی دریافتنــد کــه نــرخ رشــد اعتبــارات ســرمایهای و نــرخ
رشــد ســودآوری کشــاورزی اثــر مثبــت بــر ســرمایهگذاری کشــاورزی و نــرخ رشــد موجــودی
ســرمایۀ خالــص اثــر منفــی بــر ســرمایهگذاری کشــاورزی داشــته اســت.
ســعادتمهر ( )1396در بررســی عوامــل مؤثــر بــر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی نشــان
دادنــد کــه تحریمهــا تأثیــر منفــی و معنــاداری بــر کاهــش ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در
ایــران دارد .عالوهبــر آن ،متغیرهــای نــرخ تــورم و بیثباتــی نــرخ ارز تأثیــر منفــی و زیرســاختها
تأثیــر مثبــت بــر جــذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در ایــران دارد.
اخــوی و حســینی ( )1396در ارزیابــی تأثیــر تحریمهــای اقتصــادی بــر تــورم اقتصــاد ایــران،
بیــان کردنــد کــه اثرگــذاری مســتقیم تحریــم بــر تــورم بهصــورت انتظــاری و اثرگــذاری غیرمســتقیم
تحریــم بــر تــورم از طریــق نقدینگــی اســت .بهاعتقــاد نگارنــگان ،نــرخ ارز از طریــق تــورم وارداتــی
بــر تــورم اثــر داشــته و نــرخ رشــد بهصــورت منفــی و نقدینگــی بهصــورت مثبــت بــر تــورم تأثیــر
گذاشــته است.
حســینی ( )1397در تحقیقــی بــا عنــوان اثرهــای تحریمهــای اقتصــادی بــر توزيــع درآمــد و
نابرابــری در اقتصــاد ايــران نتیجــه گرفــت کــه ضریــب متغیــر شــاخص تحریمهــای اقتصــادی
وضعشــده در ســه گــروه درآمــدی بــاال ،پاییــن و متوســط مثبــت و معنــادار بــوده اســت.
کرمــی و جعفــری ( )1397ضمــن ارزیابــی سیاسـتهای پولــی و ثبــات مالــی در اقتصــاد بانکــی
و عوامــل مؤثــر بــر آن ،نشــان دادنــد کــه سیاس ـتهای پولــی و ثبــات مالــی بــر اقتصــاد بانکــی ،بــا
توجــه بــه نقلوانتقــاالت و سیاســت مبــادالت پولــی ،تأثیــر معنــاداری دارد.
احمدیکوشــا ( )1398در تحقیقــی بــا عنــوان تأثیــر تحریمهــای اقتصــادی در زنجیــرۀ تأمیــن
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خدمــات بانکــی دریافتنــد کــه تحریمهــای اقتصــادی در راهبردهــای کالن ،انــواع ریســکهای
موجــود و در فعالیتهــا و خدمــات تأثیــر دارد.
کرمــی ،خلیلیــان و نجفــی ( )1398ضمــن تبییــن اثــر سیاس ـتهای مالــی و پولــی بــر بخــش
کشــاورزی ایــران ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در کوتاهمــدت وقفههــای توزیعــی مخــارج دولــت
تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر ارزشافــزودۀ بخــش کشــاورزی دارد؛ امــا حجــم پــول بــر ارزشافــزوده
بیتأثیــر اســت .در بلندمــدت ،هــر دو متغیــر مخــارج دولــت و حجــم پــول تأثیــر مثبــت و معنـاداری
اثربخشــی سیاســتهای مالــی در بخــش
بــر ارزشافــزودۀ بخــش کشــاورزی دارد و همچنیــن
ِ
کشــاورزی بیشــتر از سیاســت پولــی اســت.
بهمنــد و علیپــور ( )1398در تحقیقــی بــا عنــوان ارزیابــی اثــرات تحریــم اقتصــادی بــر مناطــق
روســتایی بــا تأکیــد بــر امنیــت غذایــی اظهــار کردنــد کــه تحریمهــای اقتصــادی ،مخصوصـاً آنهایــی
کــه سیســتمهای تولیــدی را هــدف میگیرنــد ،باعــث میشــوند دسترســی اقتصــادی و فیزیکــی
بــه غــذا آســیب ببینــد.
اثنیعشــریامیری ،ابوالحسنیهیســتیانی ،رنجبرفــاح و شــایگانی ( )1398در بررســی اثــر
حجــم نقدینگــی بــر رشــد اقتصــادی در ایــران نشــان دادنــد کــه ضرایــب در طــول دورۀ زمانــی مــورد
مطالعــه ثابــت نبــوده و بــر اثــر تکانههــای بــرونزا ماننــد انقــاب ،جنــگ ،شــوکهای قیمتــی نفــت،
سیاســتهای اقتصــادی اعمالشــده ،تحــوالت ســاختاری ،موضعگیریهــای سیاســی بینالمللــی
و تحریمهــای اقتصــادی ،در طــول زمــان تغییــر کــرده و رونــد تغییــرات ایــن دو متغیــر بــا هــم
متناســب نیســت و سیاس ـتگذاری در بخــش پولــی کارا نبــوده اســت.
پورمحمــدی ،طهرانچیــان و راســخی ( )1399در آزمــون تقــارن تأثیــر تــراز تجــاری بــراصابــت
سیاســتهای پولــی بــر رشــد اقتصــادی و تــورم دریافتنــد کــه درجــۀ بــاز بــودن تجــاری بیشــتر
بــه افزایــش تأثیــر سیاســتهایپولــی بــر رشــد اقتصــادی و کاهــش تأثیــر سیاســتهای پولــی
بــر تــورم منجــر میشــود .آزادســازی تجــاریبیشــتر از طریــق حــذف یــا کاهــش تعرفههــا و
ســهمیههای وارداتــی از مهمتریــن پیشــنهادهای ایــن پژوهــش اســت.
محمــدی و عزیــزی ( )1399در بررســی فرهنــگ اقتصــاد مقاومتــی بــا تأکیــد بــر عوامــل
اجتماعــی نشــان دادنــد کــه گرایــش بــه مصــرف اقتصــاد مقاومتــی را پیشبینــی میکنــد؛ بهطــوری
کــه بــا بــاال رفتــن مصــرف میــزان گرایــش بــه فرهنــگ اقتصــاد مقاومتــی افزایــش یافتــه اســت.
ربیعینــژاد ،ارغــان و کرکهآبــادی ( )1400در ارائــۀ الگــوی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در مدیریــت
شــهری بــا رویکــرد دانــش و فنــاوری دریافتنــد کــه کــه الگــوی بهدســتآمده نقــش اساســی در
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در مدیریــت شــهری از طریــق نخبهگرایــی ،مدیریــت دانشبنیــان و
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آمــوزش بهعنــوان مؤلفههــای بُعــد دانــش و فنــاوری خواهــد داشــت.
جعفریلیــاب و حقیقــت ( )1399در پژوهشــی بــه بررســی اولویتهــای راهبــردی سیاسـتهای
پولــی و مالــی در ایــران پرداختنــد .طبــق یافتههــای تحقیــق ایشــان ،تثبیــت بدهــی عمومــی بــرای
بانــک مرکــزی متعهــد نســبت بــه بانــک مرکــزی مصلحتاندیــش اهمیــت بســیاری دارد .سیاســت
مالــی در رویکــرد سیاسـتگذاری صالحدیــدی تأثیــر مثبتــی بــر ادوار تجــاری دارد.
محمــودی ( )1398اثــر جهانــیشــدن اقتصــاد بــر تــورم را در  22کشــور درحــال توســعۀ
آســیایی بررســی کــرد .نتایــج نشــاندهندۀ وجــود رابطــۀ معکــوس و معن ـادار بیــن جهانــیشــدن
اقتصــاد و تــورم در کشــورهای بررسیشــده اســت .بهطــور دقیقتــر یــک واحــد افزایــش در درجــۀ
جهانــیشــدن اقتصــاد ،تــورم را بــه میــزان  0/39واحــد کاهــش میدهــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه
نتایــج تحقیــق بهنظــر میرســد تــاش کشــورها بــرای پیوســتن بــه مــوج جهان ـی شــدن اقتصــاد و
کاهــش موانــع و محدودیتهــای تجــاری ،در کاهــش نــرخ تــورم مؤثــر اســت.
صحراگــرد دولیســکانی و آســایش ( )1398در بررســی تحریمهــای ایــران و راههــای مقابلــه
بــا آنهــا بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی نشــان دادنــد کــه در بیــن مؤلفههــای اقتصــاد مقاومتــی،
وابســتگی بــه نفــت مهمتریــن راهــکار یــا مؤلفــه و مدیریــت اصــاح الگــوی مصــرف دومیــن
مؤلفــه محســوب میشــود و بقیــۀ مؤلفههــا بهترتیــب توســعۀ شــرکتهای دانشبنیــان ،امنیــت
اقتصــادی ،اســتفاده از تولیــد داخلــی و اهمیــت آن و ...اســت.
دربــارۀ تــابآوری بررسـیهایی بــا رویکردهــای گوناگــون انجــام شــده اســت .درخصــوص تــابآوری
اقتصــادی ،یــک دســته از مطالعــات اقتصــاد مقاومتــی را مبنــا قــرار داده و دســتۀ دیگــر همــان مبنــای
تــابآوری را مطــرح کردهانــد .از نمونــۀ دســتۀ نخســت ،نوفرســتی ( )1395در مقالــۀ اقتصــاد مقاومتــی
و راههــای دســتیابی بــه آن ،اقتصــاد مقاومتــی را اقتصــاد تــابآور دانســته و اقدامــات بایســته جهــت
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را توضیــح داده اســت .مقتدایــی و یــاوران بخشــایش ( )1395روابــط علّــی
بیــن شــاخصهای سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــا رویکــرد تصمیمگیــری چندمعیــاره را
بررســی کــرده و رابطــه را مثبــت بــرآورد کردهانــد .کریــم و امیــری ( )1396بــه ارائــۀ راهبردهــا و
چالشهــای اقتصــاد مقاومتــی و ریاضتــی و مقایســۀ ایــن دو پرداختهانــد.
نمونــه از گــروه دوم میتــوان بــه مطالعــۀ شــاهآبادی ،راغفــر و کهــرازه ( )1399و دادرسمقــدم،
کریــم و رهنمــا ( )1399اشــاره کــرد کــه اولــی تأثیــر جهانــی شــدن و رقابتپذیــری بــر تــابآوری
اقتصــادی کشــورهای منتخــب ســند چشــمانداز و گــروه جیهفــت ،و دومــی عوامــل مؤثــر بــر
تــابآوری اقتصــادی در مناطــق آزاد تجــاری ایــران را بررســی کــرده اســت .باوجــود ایــن ،پژوهشــی
کــه بــه بررســی تأثیــر سیاســت پولــی ،کنتــرل دولتــی و تحریــم و تــابآوری پرداختــه باشــد،
مشــاهده نمیشــود.
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دربــارة تأثیــر متغیرهــای پولــی بــر متغیرهــای واقعــی بعضــی اقتصاددانــان معتقدنــد سیاســت
پولــی فقــط بــر تولیــد اســمی مؤثــر اســت و بــر متغیرهــای واقعــی اقتصــاد ،نظیــر اشــتغال واقعــی،
تولیــد واقعــی و رشــد اقتصــادی ،تأثیــری نــدارد .همینطــور در شــرایط کنونــی جهــان و باوجــود
فشــارها و تحریمهــای کشــورهای غربــی ،راهکارهــا و مدلهــای متعــددی بــرای میــل بــه رشــد و
توســعه مطــرح میشــود .از ایــن رو بایــد از تمامــی منابــع ،ظرفیتهــا و توانمندیهــای بخشهــای
دولتــی و غیردولتــی بهــره بــرد .از آنجــا کــه ســرمایهگذاری یکــی از مهمتریــن عوامــل رشــد و توســعۀ
اقتصــادی هــر کشــوری اســت و بــا توجــه بــه پژوهــش انجامشــده در ایــن زمینــه ،میتــوان گفــت
پژوهشهــای گذشــته هریــک بهصــورت جداگانــه بــه بررســی متغیرهــای پژوهــش در حوزههــای
متفــاوت پرداختهانــد؛ امــا پژوهشــی کــه بهصــورت جامــع آثــار سیاســت پولــی ،کنتــرل دولتــی و
تحریــم را بــر نــوع ســرمایهگذاری واکاوی کنــد ،انجــام نشــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه از میــان
ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلــف اقتصــادی ،ســرمایهگذاری در بخــش کشــاورزی از اهمیــت و
جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت و ایــن نــوع ســرمایهگذاری بهدلیــل افزایــش پیوســتۀ تقاضــا بــرای
مــواد غذایــی و دیگــر محصــوالت کشــاورزی موجــب رشــد تولیــد و اشــتغال در ایــن بخــش میشــود،
نیــز براســاس مطالعــات انجامشــده ،بخــش کشــاورزی بــا توجــه بــه منابــع فیزیکــی ،اســتعداد و
نیــروی انســانی و فرصتهــای توســعه ،جاذبههــای الزم جهــت ســرمایهگذاری را نــدارد.

 .3چارچوب نظری

براســاس نظریــۀ ارزش ذهنــی ،شــرکتهای بــا ســوددهی قویتــر بیشــتر قــادر بــه پاســخگویی
بــه تقاضــای مصــرف و بــازده ســرمایهگذاری هســتند .ابزارهایــی کــه دولــت را جهــت نیــل بــه ایــن
هــدف یــاری میکننــد ،بــه دو مقولــۀ سیاسـتهای پولــی و مالــی تقســیم میشــوند .هنگامـی کــه
بحــث تأثیــر سیاس ـتهای پولــی پیــش کشــیده میشــود ،تئــوری فریدمــن  )1978 ( 21درخصــوص
نظریــۀ جمعیــت بیــان میگــردد و بــه ایــن معناســت کــه سیاس ـتهای کالن ناپایــدار و ناشــفاف
ممکــن اســت از عواقــب ناشــی از تــورم باالتــر یــا افزایــش نــرخ بهــره در بازارهــای ســرمایه و
همچنیــن برعکــس باشــد .عالوهبــر ایــن میتــوان بــه نظریــۀ سلســلهمراتبی اشــاره کــرد کــه
ابتــدا دونالدســون  )1961 ( 22آن را ارائــه کــرد و بعدهــا مایــرز و مجلــف  )1984 ( 23توســعهاش
دادنــد و نظریــۀ عــدم تقــارن اطالعاتــی ارائــه شــد .هنــگام تصمیمگیــری دربــارۀ ســرمایهگذاری،
شــرکتها همیشــه از ســرمایۀ خصوصــی یــا تأمیــن مالــی خارجــی اســتفاده میکننــد .درنتیجــه
اطالعــات نامتقــارن انتخــاب میــان ایــن دو منبــع را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــا توجــه بــه
نظریــۀ سلســلهمراتبی ،ســرمایۀ خصوصــی ،اولویــت تصمیمــات ســرمایهگذاری اســت کــه در آن
ابتــدا ســود حاصــل از ســرمایهگذاری و پــس از آن ،از قــرض گرفتــن یــا صــدور بدهــی (اوراق
21. Friedman
22. Donaldson
23. Myers & Majluf
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قرضــه) اســتفاده میگــردد .صــدور ســهام جدیــد (ســهام) آخریــن راهحــل ایــن نظریــه محســوب
میشــود .کلــر  )1980 ( 24معتقــد اســت ارتبــاط غیرمســتقیم بیــن حجــم اعتبــارات و تقاضــای
کل کــه درصــورت وجــود ظرفیــت اضافــی تولیــد و اشــتغال ناقــص بــه افزایــش ســرمایهگذاری
منجــر میشــود و ارتبــاط مســتقیم بیــن نقدینگــی بهعنــوان ســرمایۀ کاری و حجــم جــاری
تولیــد اســت .ســوم ارتبــاط بیــن حجــم اعتبــارات بانکــی و ســرمایهگذاری بــرای افزایــش
تولیــد در آینــده .نتایــج مطالعــات تجربــی در ایــران نشــان داده کــه کمبــود منابــع مالــی مانعــی
بــرای گســترش ســرمایهگذاری خصوصــی بــوده اســت (نیکــوکار۱۳۸۱ ،؛ هژبرکیانــی و علیــزاده
جانویســلو .)۱۳۷۹ ،تابیــاس و چیلــوو  )2012 ( 25معتقدنــد کــه گســترش سیاس ـتهای پولــی بــر
ســرمایهگذاری شــرکت تأثیــری مثبــت خواهــد گذاشــت .بهطــور خالصــه هنگامــی کــه عرضــۀ
پــول افزایــش مییابــد ،نــرخ بهــره کاهــش پیــدا میکنــد .درنهایــت بســیاری از شــرکتها
احتمــاالً تــاش میکننــد تــا ســرمایهگذاریهای خــود را بــا اســتفاده از جریانهــای نقــدی
خارجــی تأمیــن کننــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه لــی و لیــو  )2017 ( 26و مــورک ،رنــدل ،واوز
و وونــگ  )2013 ( 27تأکیــد کردنــد کــه نقــش سیاســت پولــی در منابــع مالــی شــرکتهای بــزرگ
قابــل تغییــر اســت .اخیــرا ً یانــگ ،ســینگکوئین ،هــان ،لــی ،ویــن و تیــان  )2017 ( 28متوجــه
شــدند کــه عرضــۀ پــول ســرمایهگذاری شــرکتهای چیــن را کاهــش داده اســت .ایــن سیاســت
همچنیــن منجــر بــه افزایــش ذخایــر نقــدی در شــرکتها میشــود .اگرچــه سیاســت پولــی
شــدید ســرمایهگذاری را بهدلیــل اســتفاده از داراییهــای نقــدی کاهــش میدهــد ،شــرکتها
هنــوز هــم در ســرمایهگذاریهای خــود بیشــتر فعالانــد.
درخصــوص ســهم و کنتــرل دولــت از اعتبــارات سیســتم بانکــی و ســایر مؤسســات مالــی کشــور و
تأثیــر آن بــر بازارهــای مالــی نیــز ،دو دیــدگاه متفــاوت وجــود دارد .در دیــدگاه اول ،تأثیــر اعتبــارات
جذبشــده توســط دولــت بــر اعتبــارات پرداختــی بــه بخــش خصوصــی ذیــل عنــوان دیــدگاه مرتبــط
بــا ظهــور داراییهــای ســالم در بازارهــای مالــی یــاد میشــود و هــدف آن توضیــح نقــش مثبــت
اعتبــارات پرداختــی بــه دولــت توســط سیســتم بانکــی از مســیر ایجــاد داراییهــای ســالم در بــازار
مبــادالت مالــی اســت .ایــن داراییهــا کــه اغلــب نیــز بهصــورت اوراق قرضــۀ دولتــی و در قبــال اخــذ
اعتبــارات از طــرف دولــت بــه سیســتم بانکــی ســپرده میشــوند ،میتواننــد بــر نواقــص بازارهــای
مالــی کــه اغلــب از مســتغالت و داراییهــای منقــول بهعنــوان وثیقــه و گــرو اســتفاده میکننــد،
فائــق بیاینــد و حالــت نقدشــوندگی را افزایــش دهنــد (Reinhart & Sack, 2000; World Bank,
 .)IMF, 2001همچنیــن وجــود اوراق قرضــه بــدون ریســک دولتــی در بازارهــای مالــی از دو مســیر
24. Keller
25. Tobias & Chiluwe
26. Li & Liu
27. Morck, Randall, Yavuz & Yeung
28. Yang, Xingquan, Han, Li, Yin & Tian
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دیگــر ســبب افزایــش اعتباردهــی سیســتم بانکــی بــه بخــش خصوصــی میشــود .اول اینکــه ،وجــود
اوراق قرضــه بــدون ریســک دولتــی در بازارهــای مالــی باعــث افزایــش انگیــزۀ ســرمایهگذاران جهــت
نگهــداری ایــن اوراق در ترازنامــۀ شــرکتها و افزایــش میــل بــه ســرمایهگذاری آنهــا میگــردد
کــه بــدون ایــن اوراق مســلّماً پساندازهــا نیــز کمتــر و قرضگیرنــدگان بــا هزینههــای بیشــتر و
گزینههــای کمتــری مواجــه خواهنــد شــد ( .)Hauner, 2009دوم اینکــه ،وجــود ایــن اوراق بــدون
ریســک در ترازنامــۀ بانکهــا باعــث انگیــزش بیشــتر آنهــا جهــت اتخــاذ ریســکهای بیشــتر
و افزایــش اعتباردهــی بــه بخشهــای پرریســک خصوصــی میگــردد .دیــدگاه دوم اثرگــذاری
جــذب اعتبــارات سیســتم بانکــی بــر اعتبــارات پرداختــی بــه بخــش خصوصــی میتوانــد از مســیر
ظهــور بانکهــای نــاکارا باشــد؛ دیدگاهــی کــه طــی آن ،افزایــش بیشازحــد بدهــی دولــت و
اعتبارگیــری دولــت از سیســتم بانکــی میتوانــد بهصــورت معکــوس بــر اعتبــارات پرداختــی بــه
بخــش خصوصــی اثرگــذار باشــد .بانکــی کــه بــه داراییهــای ســالم دولتــی دسترســی دارد ،اگرچــه
ســودآوری بیشــتری نیــز خواهــد داشــت ،همیــن ســودآوری بهصــورت معکوســی بــر انگیــزۀ آن
بانــک جهــت حضــور فعاالنــه در گســترش فعالیتهــای مالــی خــود اثرگــذار اســت و ایــن شــرایط
نیــز منجــر بــه کارایــی کمتــر آن بانــک در جســتوجوی فرصتهــای ســودآورتر بعــدی اثــر مــی
شــود و کاهــش اعتبــارات پرداختــی بــه بخــش خصوصــی در آن سیســتم را درپــی خواهــد داشــت
(.)Demetriades & Andrianova, 2004
از طــرف دیگــر تحریــم اقتصــادی از ابزارهایــی اســت کــه توســط آن کشــورهای دیگــر را تحــت
فشــار قــرار میدهنــد .ایــن تحریــم از طریــق اثرگــذاری بــر متغیرهــای کالن ،بخشهــای مختلــف
اقتصــاد را نیــز متأثــر میکنــد .انتظــار کشــورهای تحریمکننــده ایــن بــود کــه نخســتین عارضــۀ
تحریــم اقتصــادی ،کمبــود و گرانــی بیســابقه در کشــور باشــد .ســپس واردات اولیــه و ضــروری
کشــور ،از برنــج ،روغننباتــی ،گوشــت ،چــای ،قنــد و شــکر و دارو تــا کــود شــیمیایی ،کاغــذ ،الیــاف
مصنوعــی ،پارچــه ،شیشــه ،آهـنآالت ،لــوازم منــزل ،وســایل نقلیــه ،ماشــینآالت و ابــزار و قطعــات،
تحریــم گــردد و از ایــن طریــق فشــار اقتصــادی بــر جامعــه بهشــدت گســترش یابــد .نظــر بــه اینکــه
ایــران بــرای تأمیــن واردات ضــروری خــود و نیــز تکنولــوژی بــه بــازار ســیاه مراجعــه خواهــد کــرد
و مجبــور بــه خریــد آنهــا بــا قیمــت باالتــری اســت ،فشــار مالــی بــر دولــت و جامعــه بهشــدت
افزایــش خواهــد یافــت .در بخــش صنعــت نیــز ،صنایــع مــادر و صنایعــی کــه عمدتــاً تکنولــوژی
و عوامــل تولیــد ماننــد مــواد اوليــه و واســطهای خــود را از ســایر کشــورها تأمیــن میکننــد و
نیــز صنایــع صادرکننــده بیشــترین ضربــه را از تحریمهــا خواهنــد دیــد .البتــه صنایــع تقريبــاً
خودکفــا ،نظيــر بخــش کشــاورزی و صنایــع غذایــی ،کمتریــن آســیبها را از تحریــم اقتصــادی
احتمالــی خواهنــد دیــد (فرازمنــد و کیانپــور .)۱۳۹۱ ،کهــرازه و نیکپــور )2015( 29اظهــار کردنــد
کــه ا ِعمــال تحریمهــا تأثیــر منفــی بــر حجــم صــادرات ایــران بــه اعضــای اوپــک داشــته ،ولــی
29. Kahrazeh & Nikpour

طاهره امیدیفتحکوهی و همکاران .بررسی آثار سیاست پولی ،کنترل دولتی و تحریم بر سرمایهگذاری در ایران با رویکرد تابآوری اقتصادی.

111

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

اثــری بــر صــادرات بــه کشــورهای غی ـ ِرآن نداشــته اســت .در جهــان امــروز ،باوجــود پیشــرفتهای
خیرهکننــده در ســایر فعالیتهــای اقتصــادی ،ماننــد خدمــات و صنعــت ،کشــاورزی همچنــان
نقــش چشــمگیری در عرصــۀ اقتصــاد جوامــع مختلــف دارد (هژبــر کیانــی و علیــزاده جانویســلو،
 .)1379همچنیــن ایــن بخــش ،بهمثابــۀ محــور رشــد و توســعۀ اقتصــادی ،از اهمیــت بســیاری در
برنامههــای توســعه برخــوردار بــوده و در برنامههــای دوم و ســوم توســعه ،از آن بهعنــوان محــور
توســعه نــام بــرده شــده اســت (اليقــی ،قاســمی و بابایــی.)۱۳۹۱ ،
3ـ .1فرضیههای پژوهش
با توجه به چارچوب نظری ارائهشده ،فرضیههای تحقیق به این شرح است:
فرضیــۀ اول :سیاس ـتهای پولــی در قالــب تنظیــم نــرخ بهــرۀ (ســود) بانکــی بــر ســرمایهگذاری
در کشــور اثرگــذار بــوده اســت.
فرضیــۀ دوم :سیاســتهای پولــی در قالــب تغییــر حجــم نقدینگــی بــر ســرمایهگذاری اثرگــذار
بوده اســت.
فرضیۀ سوم :کنترل دولتی بر سرمایهگذاری اثر منفی داشته است.
فرضیۀ چهارم :تحریم اقتصادی بر سرمایهگذاری اثر منفی داشته است.
3ـ .2مدل تحقیق
بــا توجــه بــه ســاختار اقتصــادی و پایــۀ نظــری موجــود در ایــن زمینــه ،پژوهشهــای مــورک و
دیگــران ( ،)2013مــدل درنظرگرفتهشــده بــرای بررســی عوامــل مؤثــر بــر ســرمایهگذاری در کشــور
در چارچــوب سیســتم معــادالت همزمــان بهصــورت معادلــۀ  1اســت.
()1

)K=f (M, R, GOV, SANC

در این مدل:
 :Kموجــودی ســرمایه؛  :Mسیاس��ت پول��ی (نقدینگــی)؛  :Rسیاســت پولــی (نــرخ ســود ســپردههای
درازم��دت بانک��ی)؛  :GOVدرجــۀ کنتــرل دولتــی؛  :SANCتحریــم؛  :Lتعــداد نیــروی کار.
متغیره��ای اقتصــادی غالب�اـً ب��ا یکدیگ�رـ در ارتباطان��د؛ بنابرایــن الزم اســت تــا ارتباطــات متقابــل بیــن
متغیرهــا در قالــب یــک الگــوی سیســتم معــادالت همزمــان مــورد توجــه قــرار گیــرد .یــک روش بســیار
متــداول بــرای فرمولبنــدی چنیــن مــواردی اســتفاده از مدلهــای خودتوضیــح بــرداری اســت کــه در
جــدول  1ارائــه شــده اســت.
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جدول  .1تعیین درجۀ بهینۀ مدل VAR

(منبع :نتایج تحقیق)

وقفه

Adjusted LR test

5

.............

4

(5/4470 )0/791

3

(17/4128 )0/495

2

(27/3411 )0/446

1

(40/2410 )0/288

0

(63/5049 )0/036
تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

با توجه به جدول  ،1الگو بهصورت مدلهای  ،2گسترش مییابد:
a15 D SANC t-1 +e1 + a14 D GOV t-1 + + a13 D R t-1 + a11 D K t-1+ a12 D M t-1 = C1 D K t

e1 a15 D SANC t-1 + + a14 D GOV t-1 + + a13 D R t-1 + a12 D K t-1 + a11 D M t-1 = C1 D M t

()2

a15 D SANC t-1 +e1 + a14 D GOV t-1 + + a13 D K t-1 + a12 D M t-1 + a11 D R t-1 = C1 D R t

e1 a15 D SANC t-1 + + a14 D R t-1 + + a13 D M t-1 + a12 D K t-1 + a11 D GOV t-1 = C1 D GOV t

e1 a15 D GOV t-1 + + a14 D R t-1 + + a13 D M t-1 + a12 D K t-1 = C1+ a11 D SANC t-1 D SANC t

مطابــق الگویهــای ارائهشــده ،پنــج معادلــۀ مذکــور تشــکیلدهندۀ سیســتم مــورد نظــر
شناســایی اثــرات متغیرهــا بــر یکدیگرنــد .در ادامــه شــیوۀ اندازهگیــری یــا همــان تعریــف عملیاتــی
متغیرهــای پژوهــش بیــان شــده اســت:
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موجودی سرمایه ( )Kکه متغیر وابستۀ پژوهش حاضر است ،برابر است با موجودی سرمایۀ خالص
واقعی به قیمت سال پایۀ  1390و برحسب میلیارد ریال (کریمی و حیدریان.)1397 ،
سیاست پولی ( )Rکه برای آن دو متغیر تعریف شده است :یکی نرخ سود سپردههای درازمدت
بانکی است .نرخ سود سپردههای درازمدت بانکی که در مدل  3ارائه شده است (:)Gang & Dai, 2017
()3
سیاســت پولــی ( )Mمتغیــر سیاســت پولــی دیگــر حجــم یــا انــدازۀ نقدینگــی اســت که سیاســت
کنتــرل حجــم پــول درنظــر گرفتــه شــده اســت و مقــدار آن بــا لگاریتــم حجــم نقدینگــی در کشــور
نشــان داده میشــود (.)Zhao et al., 2018
درجــۀ کنتــرل دولتــی ( )GOVکــه از ســاختار بودجــهای دولــت بهعنــوان شــاخصی بــرای
اندازهگیــری درجــۀ کنتــرل دولتــی کــه معــادل نســبت بودجــۀ دولــت (اعتبــارات پرداختــی از طریــق
سیســتم بانکــی) بــه تولیــد ناخالــص داخلــی اســت ،اســتفاده شــده اســت (صادقــی و جلیلپــور.)1394 ،
تحریــم ( )SANCکهــ در پژوهــش حاضــر ،متغیــر مجازی اســت که بــه آن از آغــاز تحریمهــای اقتصادی
بـهازای هــر نــوع از تحریمهــای تجــاری ،نفتــی و مالــی (بانکــی) یــک واحــد بــه متغیر تحریــم افزوده میشــود
و بــر ایــن پایــه ،متغیــر تحریــم عددهــای صفر تــا  3را به خـ�ود میگیـ�رد (اخــوی و حســینی.)1396 ،
تعــداد نیــروی کار ( )Lکــه برابــر اســت بــا جمعیــت شــاغل برحســب هــزار نفــر (کریمــی و
حیدریــان.)1397 ،

 .4روش تحقیق

روش گــردآوری دادههــا در ایــن بررســی روش اســنادی اســت و منبــع دادههــای اصلــی ســایت بانــک
مرکــزی شــامل ســریهای زمانــی دادههــای آمــاری بانــک مرکــزی ،خالصــۀ تحــوالت اقتصــادي
کشــور و ترازنامههــای بانــک مرکــزي اس��ت .جامع��ۀ بررســی اقتصــاد ایــران و دورۀ مــورد بررســی
بــازۀ زمانــی  1358تــا  1397اس��ت .روش تجزی��ه و تحلیـ�ل نیزــ اقتصادس�نـجی اس��ت .بــا اســتفاده از
نرماف��زار ایوی��وز ،ب��رآورد م��دل ص��ورت گرف��ت و یافتهه��ا تفس��یر ش��د.

 .5یافته های تحقیق
5ـ .1ﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدلۀ رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﺿﺮاﯾﺐ آن

نتایج ﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﺿﺮاﯾﺐ در جدول  2آمده است.
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جدول  .2نتایج ﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدﻟۀ رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﺿﺮاﯾﺐ آن
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آمارۀ T

سطح معناداری

سیاست پولی (نقدینگی)

0/181798

0/072107

2/521216

0/0167

سیاست پولی (نرخ سود سپردههای درازمدت بانکی)

0/255105

0/822410

0/310192

0/7584

درجۀ کنترل دولتی

-2/040287

1/411067

-1/445918

0/1576

تحریم

1/032581

0/258255

3/998294

0/0003

0/188130

0/108547

1/733176

0/0924

0/136498

0/029772

4/584775

0/0001

C

4/366244

1/333606

3/274015

0/0025

موجودی سرمایه
تعداد نیروی کار

ضریب تعیین

0/951124

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ

12/71550

ضریب تعیین تعدیلشده

0/942237

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ

2/575328

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﺎدﻟۀ رﮔﺮﺳﯿﻮن

0/618950

ﻣﻌﯿﺎر آﮐﺎﺋﯿﮏ

2/036044

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎﻫﺎ

12/64227

ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻮارز

2/331598

ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻨﺎن ﮐﻮﺋﯿﮏ

2/142907

دوربین واتسون

1/870539

نسبت درستنمایی
Fآمارۀ

-33/72088
107/0297

سطح معناداری

(منبع :نتایج تحقیق)

0/000000
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در گام نخســت ،تخمین ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ و ﺑﺎ روش ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  OLSانجــام شــد کــه ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  2آمــده اســت .ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺪود  95/11درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده شــده اســت .بــا
توجــه بــه مقــدار آمــارۀ  Fرگرســیون بهطــور کامــل ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.
5ـ .2آزمون علیت انگل ـ گرانجر
نتایج آزمون علیت انگل ـ گرانجر در جدول  3بیان شده است.
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جدول  .3علیت انگل ـ گرانجر ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﻗﻔﻪ مدل ()1
فرضیۀ صفر

سیاست پولی (نقدینگی) اثر علیت گرنجری بر موجودی سرمایه ندارد

آمارۀF

احتمال

3/15102

0/0843

سیاست پولی (نرخ سود سپردۀ درازمدت بانکی) اثر علیت گرنجری بر موجودی سرمایه ندارد 2/82141

0/1017

موجودی سرمایه اثر علیت گرنجری بر سیاست پولی (نقدینگی) ندارد

0/34725

موجودی سرمایه اثر علیت گرنجری بر سیاست پولی (نرخ سود سپردههای درازمدت بانکی) ندارد 3/44150

0/5594
0/0718

درجۀ کنترل دولتی اثر علیت گرنجری بر موجودی سرمایه ندارد

1/03410

0/3160

تحریم اثر علیت گرنجری بر موجودی سرمایه ندارد

3/43504

0/0720

موجودی سرمایه اثر علیت گرنجری بر درجۀ کنترل دولتی ندارد
موجودی سرمایه اثر علیت گرنجری بر تحریم ندارد
(منبع :نتایج تحقیق)

3/63020

2/04780

0/0648
0/1611

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ،3در وقفــۀ کوتاهمــدت یــک رابطــه دوطرفــه بیــن سیاســت پولــی
(نقدینگــی) ،سیاســت پولــی (نــرخ ســود ســپردههای درازمــدت بانکــی) ،درجــۀ کنتــرل دولتــی،
تحریــم بــر موجــودی ســرمایه و برعکــس وجــود نــدارد .در اینجــا الزم اســت وقفههــای مختلــف
بررســی شــود؛ زیــرا ممکــن اســت بیــن دو متغیــر در وقفههــای کوتــاه ،رابطــۀ علیــت وجــود نداشــته
باشــد؛ ولــی بــا وقفــۀ طوالنیتــر بیــن آنهــا رابطــۀ علیــت بهوجــود آیــد .در مرحلــۀ بعــد ،آزمــون
بررســی رابطــۀ بیــن سیاســت پولــی (نقدینگــی) ،سیاســت پولــی (نــرخ ســود ســپردههای درازمــدت
بانکــی) ،درجــۀ کنتــرل دولتــی ،تحریــم بــه موجــودی ســرمایه و ضرایــب بــا وقفــۀ طوالنــی (در اینجــا
چهــار وقفــه منظــور شــده اســت بــا توجــه بــه نمونــه) در جــدول  4انجــام میشــود.
جدول  .4علیت انگل ـ گرانجر ﺑﺎ بیشترین وﻗﻔﻪ مدل ()1
فرضیۀ صفر

آمارۀF

1/93136
سیاست پولی (نقدینگی) اثر علیت گرنجری بر موجودی سرمایه ندارد
1/47565
موجودی سرمایه اثر علیت گرنجری بر سیاست پولی (نقدینگی) ندارد
سیاست پولی (نرخ سود سپردۀ درازمدت بانکی) اثر علیت گرنجری بر موجودی سرمایه ندارد 1/09973
موجودی سرمایه اثر علیت گرنجری بر سیاست پولی (نرخ سود سپردۀ درازمدت بانکی) ندارد 1/83572
4/34124
درجۀ کنترل دولتی اثر علیت گرنجری بر موجودی سرمایه ندارد
5/17075
موجودی سرمایه اثر علیت گرنجری بر درجۀ کنترل دولتی ندارد
1/81114
تحریم اثر علیت گرنجری بر موجودی سرمایه ندارد
4/19015
موجودی سرمایه اثر علیت گرنجری بر تحریم ندارد
(منبع :نتایج تحقیق)
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0/1340
0/2372
0/3768
0/1511
0/0077
0/0032
0/1558
0/0091
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بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  4وقفههــا ،رابطــۀ دوطرفــۀ مثبــت و بلندمــدت بیــن متغیرهــا غیــر
از موجــودی ســرمایه و درجــۀ کنتــرل دولتــی وجــود نــدارد؛ بدیــن معنــا کــه در وقفههــای بلندمــدت
سیاســت پولــی (نقدینگــی) ،سیاســت پولــی (نــرخ ســود ســپردههای درازمــدت بانکــی) و تحریــم
موجــب رشــد موجــودی ســرمایه و برعکــس نشــده اســت.
5ـ .3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل خودرگرسیون ﺑﺮداري
ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﻔۀ ﺑﻬﯿﻨۀ ﻣﺪل ،ﺗﺼﺮﯾﺢﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش خودرگرســیون ﺑﺮداري  VARﺑﺮآورد ﺷﺪه اســت.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل در ﺟﺪول  5آمــده اســت.
جدول  .5ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل  VARمدل ()1
SANC

GOV

تحریم

درجۀ کنترل
دولتی

R

M

سیاست پولی
سیاست پولی
(نقدینگی)

۰/ ۰۳۳۶۳۳ -۰/ ۰۰۴۱۹۴ ۰/ ۰۸۲۳۳۴

)(۰ /۰۲۲۸۳) (۰/ ۰۱۰۵۳) (۰/ ۰۷۴۹۵

][۱/ ۴۷۲۸۹] [-۰/۳۹۸۳۴] [۱ /۰۹۸۵۳

۰/ ۰۵۳۴۶۴

)(۰ /۱۸۸۸۸

K
موجودی سرمایه
-۰/ ۱۵۶۱۳۵
)(۰/ ۱۹۴۵۶

-۰/ ۰۱۳۶۳۵ -۰/ ۰۱۸۲۰۶ -۰ /۰۱۶۰۷۲

][۰/ ۲۸۳۰۶
۰ /۴۱۹۲۳۴

][-۰ /۸۰۲۵۲

)(۰/ ۰۱۶۴۳) (۰/ ۰۰۷۵۷) (۰/ ۰۵۳۹۲

)(۰/۱۳۵۸۸

)(۰ /۱۳۹۹۶

][-۰/۸۳۰۰۴] [-۲/۴۰۳۹۳] [-۰/۲۹۸۰۹

][۳/۰۸۵۴۳

][-۰/ ۹۱۹۶۵

)(۰/ ۲۰۱۴۱) (۰/ ۰۹۲۸۶) (۰ /۶۶۱۰۸

)(۱/۶۶۶۰۱

)(۱/ ۷۱۶۰۶

۰/ ۰۴۲۸۳۱ -۰/ ۱۹۸۶۲۸ ۰/ ۶۷۲۲۱۴

۰/۷۴۸۲۳۹

][۰/ ۲۱۲۶۵] [-۲/۱۳۸۹۸] [۱/ ۰۱۶۸۴

][۰/ ۴۴۹۱۲

)(۰ /۳۰۱۲۱) (۰ /۱۳۸۸۷) (۰ /۹۸۸۶۳

)(۲/ ۴۹۱۴۸

۰ /۶۶۸۴۴۸ -۰/ ۹۶۳۹۵۷

۲/ ۶۱۵۸۹۰

][۱/ ۵۲۴۳۶

-۱ /۶۲۳۰۱۹

-۲/ ۵۹۲۵۶۷

][-۰/۶۵۱۴۳] [۰ /۱۵۰۶۱] [۴/ ۸۱۳۴۱] [-۰/۹۷۵۰۴

][-۱/۰۱۰۲۲

)(۰/ ۳۸۹۹۲

)(۰/ ۴۰۱۶۳

۰/ ۰۰۳۵۳۳ ۰/ ۸۷۶۲۵۸

۰/ ۰۴۵۳۶۶

-۰ /۱۲۸۷۱۲

۰/ ۰۳۳۰۶۳

)(۰ /۰۴۷۱۴) (۰/ ۰۲۱۷۳) (۰/ ۱۵۴۷۲

][۰ /۷۰۱۳۹] [۰/ ۱۶۲۵۵] [۵ /۶۶۳۴۲
۰/ ۳۰۸۴۹۳ ۰/ ۶۱۹۶۷۴

۰/ ۰۹۱۴۱۴

)(۰/ ۲۳۶۹۴) (۰ /۱۰۹۲۴) (۰ /۷۷۷۶۸

۱ /۲۰۲۳۲۸

][۳ /۰۸۳۵۳
۵/ ۶۸۳۹۸۸

)(۱ /۹۵۹۸۵

)(۲ /۵۶۶۳۳

۳/ ۷۴۴۷۱۵
)(۲/۰۱۸۷۳

][۰/ ۳۸۵۸۲] [۲ /۸۲۴۰۰] [۰/ ۷۹۶۸۳

][۲/ ۹۰۰۲۲

][۱ /۸۵۴۹۹

-۰/۰۰۹۳۰۵

۰/ ۷۸۷۷۵۰

۰ /۰۵۸۴۰۶

۰ /۷۹۹۱۲۴ ۰/ ۸۲۳۷۵۱

۰ /۱۲۳۴۹۸

۰ /۱۳۴۴۶۹ ۶ /۸۱۴۹۶۰

۰/ ۶۳۲۵۹۱

۰ /۷۶۸۶۸۸ ۰ /۷۹۷۰۴۷

۰/ ۸۱۵۶۷۸

۴۳ /۲۸۲۰۸

تحریم

سیاست پولی
(نقدینگی)

سیاست پولی

درجۀ کنترل دولتی

-۰ /۳۷۱۰۸۲
][-۰ /۹۲۳۹۳

۰ /۱۸۲۳۰۰
۴۵ /۹۲۱۸۱

)K(1

)MIT(-1

)RIT(-1

)GOV(-1

)SANC(-1
تحریم

عرض از مبدأ

C
ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬور ﺧﻄﺎﻫﺎ
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۰/ ۰۶۳۸۳۴ ۰ /۴۵۴۴۳۸

۰/ ۱۳۸۴۵۴

۵۵ /۲۲۶۰۵ -۲۱/۳۲۲۰۰

۲۵ /۰۳۰۴۹

۲۶ /۲۵۶۰۴ ۳۰ /۸۴۷۰۳

۰/ ۹۲۹۹۳۵

۱ /۱۴۵۲۴۱

۱/ ۱۷۹۶۴۸

-۵۷/۳۷۰۰۵

-۵۸ /۵۲۴۴۸

نسبت درستنمایی

۳ /۵۰۵۶۷۹

۳ /۵۶۴۸۸۰

ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻮارتز

۲۹ /۲۰۶۹۰

-۰/۹۷۵۹۲۳ -۲/۵۲۴۴۱۳ ۱ /۴۰۱۱۲۸

۳/ ۲۴۹۷۴۶

۰/ ۰۱۳۸۴۶

۱۲ /۴۸۶۱۵

-۰/۷۱۹۹۹۰ -۲ /۲۶۸۴۸۰ ۱ /۶۵۷۰۶۱
۰ /۲۵۲۰۷۷ ۱ /۶۶۶۶۶۷

۰/ ۱۳۷۸۱۴ ۰ /۱۳۲۷۲۶ ۱ /۰۰۸۷۳۴
4.36E-06

۲ /۴۸۵۸۴۳

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻌﺎدﻟۀ رﮔﺮﺳﯿﻮن

۱ /۴۷۱۴۱۵

آمارۀF
ﻣﻌﯿﺎر آﮐﺎﺋﯿﮏ

۳/ ۳۰۸۹۴۸

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ

۰/ ۸۲۰۲۵۶

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ

۱/ ۲۱۵۶۸۴

کوواریانس باقیماندۀ تعیینکننده )(dof adj.

-36/024542

کوواریانس باقیماندۀ تعیینکننده

4/665582

معیار اطالعات آﮐﺎﺋﯿﮏ

3/385919
30

نسبت درستنمایی
معیار شوارتز

(منبع :نتایج تحقیق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

بــرای تفســیر خروجیهــای ایــن روش آمــاری و اقتصادســنجی از واكنــش و تجزیــۀ واریانــس
اســتفاده میشــود .در ادامــه بــه مقــوالت مذكــور پرداختــه شــده اســت .البتــه قبــل از ایــن مباحــث در
ابتــدا الزم اســت بــه ثبــات مــدل بــرآوردی و كاذب نبــودن آن اطمینــان کــرد.
5ـ .4نتایج آزمون پاسخ به شوك
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮك موجودی سرمایه در جدول  6بیان شده است.
در جــدول  ،6تغییــر تکانـهای بهانــدازۀ یــک انحــراف معیــار در متغیــر موجــودی ســرمایه در دورۀ
اول ،باعــث افزایــش شــاخص موجــودی ســرمایه بهانــدازۀ  1/18واحــد میشــود .ایــن اثــر در فصــل
دوم موجــب کاهــش موجــودی ســرمایه بهمیــزان  -0/18واحــد شــده؛ یعنــی مقــدار  0/18واحــد تنــزل
در موجــودی ســرمایه پدیــد آمــده اســت .اثــر ایــن تکانــه تــا دورههــای ششــم نیــز بــه همیــن ترتیــب
افزایــش و کاهــش مییابــد .ســتون دوم جــدول فــوق نشــاندهندۀ اثــر تکانــۀ وارد بــر موجــودی
ســرمایه از طــرف متغیــر سیاســت پولــی (نقدینگــی) اســت؛ بهطــوری کــه اگــر یــک تغییــر ناگهانــی
یــا تکانــهای بهانــدازۀ یــک انحــراف معیــار در متغیــر توضیحــی سیاســت پولــی (نقدینگــی) ایجــاد
شــود و آن را بهانــدازۀ یــک انحــراف معیــار افزایــش دهــد ،در دورۀ اول اثــري بــر موجــودی ســرمایه
نــدارد ،ولــی ایــن اثــر در فصــل دوم افزایــش سیاســت پولــی (نقدینگــی) مقــدار  0/18واحــد موجــودی
ســرمایه را افزایــش میدهــد .بهطــور کلــی نکتــۀ قابــل ذکــر ایــن اســت کــه شــوک وارد بــر سیاســت
پولــی (نقدینگــی) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دورۀ دهــم ﺑﺎ روﻧﺪ کاهشــی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي روبهروســت.
ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ﺟﺪول ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻧۀ وارد ﺑﺮ موجــودی ســرمایه از ﻃﺮف ﻣﺘﻐﯿﺮ سیاســت پولــی
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(نــرخ ســود ســپردههای درازمــدت بانکــی) اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،ﺗﮑﺎﻧۀ وارد ﺑﺮ سیاســت پولــی (نــرخ
ســود ســپردههای درازمــدت بانکــی) از اﺑﺘﺪا و در دورۀ اول ﺗﺎ انتهــای دوره روﻧﺪ کاهشــی دارد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
دوره اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪ بهتدریــج کاهــش مییابــد .ﺳﺘﻮن ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن میدهــد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ درجــۀ کنتــرل دولتــی ،ﻫﻤﭽﻮن تعرفههــای دﯾﮕﺮ در دورۀ اول ،اﺛﺮي ﺑﺮ موجــودی ســرمایه
ﻧﺪارد و در دورههــای ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ میشــود و ایــن اثــر در دورۀ دوم موجــب کاهــش
درجــۀ کنتــرل دولتــی بهانــدازۀ  -0/076واحــد میشــود و تــا اﻧﺘﻬﺎي دورۀ ششــم باعــث افزایــش
درجــۀ کنتــرل دولتــی و از دورۀ هفتــم بــه بعــد ضمــن کاهــش موجــودی ســرمایه ،بــه مــرور تــا پایــان
دوره ،اثــر ایــن تکانــه بهتدریــج تعدیــل میشــود و روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ میگیــرد.
جدول  .6ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮك موجودی سرمایه
Period

SANC

GOV

R

دورۀ زمانی

تحریم

درجۀ کنترل دولتی

سیاست پولی

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

()۰/۰۰۰۰۰
()۰/۰۰۰۰۰
-۰ /۱۲۰۷۷۹
()۰ /۱۳۱۴۴
-۰/ ۱۱۲۱۷۵
()۰ /۰۹۲۲۴
-۰/ ۱۱۷۱۶۹
()۰/ ۰۷۹۷۲
-۰/ ۰۹۶۱۴۶
() ۰/۰۶۵۵۸
-۰ /۰۷۸۶۷۷
()۰ /۰۵۷۴۲
-۰/ ۰۶۲۷۳۵
()۰/ ۰۵۲۵۲
-۰ /۰۵۱۳۰۱
()۰ /۰۴۹۰۵
-۰/ ۰۴۳۰۸۸
()۰ /۰۴۵۹۹
-۰/ ۰۳۷۴۱۷

()۰/۰۰۰۰۰
()۰/۰ ۰۰۰۰
-۰ /۰۷۶۵۳۷
()۰ /۱۲۵۱۲
۰ /۰۳۲۴۳۴
()۰/ ۰۷۰۸۹
۰/ ۰۵۵۷۱۸
()۰/ ۰۶۵۹۷
۰/ ۰۷۵۶۴۰
()۰/ ۰۶۲۲۰
۰ /۰۷۶۷۰۴
()۰/ ۰۶۱۵۱
۰/ ۰۷۴۰۶۵
()۰/۰۶۰۷۳
۰ /۰۶۸۵۰۳
()۰ /۰۵۹۶۲
۰/ ۰۶۲۷۹۵
()۰/ ۰۵۸۰۹
۰/ ۰۵۷۳۶۹

()۰/ ۰۴۳۱۰

()۰/ ۰۵۶۳۸

(منبع :نتایج تحقیق)

M

K

سیاست پولی (نقدینگی) موجودی سرمایه

()۰/۰۰۰۰۰
()۰/۰ ۰۰۰۰
۰/۳۶۲۹۴۵
()۰ /۲۲۰۶۷
۰/ ۰۳۰۴۴۰
()۰/ ۱۰۳۵۹
۰ /۰۶۶۳۹۹
()۰/ ۰۷۳۳۱
۰/ ۰۱۲۱۸۲
()۰ /۰۵۱۵۳
۰ /۰۰۵۴۱۴
()۰ /۰۴۱۹۳
-۰ /۰۰۶۳۱۰
()۰ /۰۳۵۹۴
-۰ /۰۰۹۳۲۲
()۰ /۰۳۲۰۱
-۰ /۰۱۱۱۰۹
()۰/ ۰۲۹۰۶
-۰/ ۰۱۱۰۶۳

()۰/۰۰۰۰۰
() ۰/۰۰۰۰۰
۰ /۱۸۴۴۰۰
()۰ /۱۵۵۳۴
۰ /۰۷۰۳۸۷
()۰/ ۰۸۴۲۳
۰/ ۰۴۹۷۴۱
()۰/ ۰۶۵۸۱
۰ /۰۲۴۸۴۱
()۰/ ۰۵۵۷۴
۰/ ۰۱۹۷۲۰
()۰/ ۰۴۷۱۹
۰/ ۰۱۷۰۳۶
()۰/ ۰۴۱۳۰
۰ /۰۱۷۱۸۶
()۰/ ۰۳۶۷۶
۰/ ۰۱۷۳۶۱
()۰/ ۰۳۳۴۱
۰/ ۰۱۷۴۰۹

۱ /۱۷۹۶۴۸
()۰ /۱۳۳۵۷
۰ /۱۷۷۱۷۶()۰ /۱۹۴۵۸
۰ /۱۶۸۸۵۱
()۰ /۱۱۸۰۰
۰/ ۰۰۷۶۲۵()۰ /۰۶۸۴۲
۰ /۰۱۹۰۲۱
()۰/ ۰۴۳۴۵
۰ /۰۰۶۷۷۸()۰/ ۰۳۱۴۳
۰/ ۰۰۵۶۳۰()۰/ ۰۲۶۳۷
۰/ ۰۰۸۶۱۶()۰/ ۰۲۳۲۰
۰ /۰۰۷۸۲۷()۰/ ۰۲۰۸۹
۰/ ۰۰۷۳۴۱-

()۰/ ۰۲۶۵۴

()۰/ ۰۳۰۸۷

()۰/ ۰۱۸۹۶

تاهیراهبردیوکالن
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ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺟﺪول ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﺛﺮ ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺑﻪاﻧﺪازۀ ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر در تحریــم اقتصــادی اﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ تحریــم اقتصــادی ﻫﻤﭽﻮن تعرفههــای دﯾﮕﺮ در دورۀ اول اﺛﺮي ﺑﺮ
موجــودی ســرمایه ﻧﺪارد و در دورههــای ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ایــن اثــر در دورۀ
دوم موجــب کاهــش تحریــم بهانــدازۀ  -0/12واحــد میگــردد؛ یعنــی افزایــش درجــۀ کنتــرل دولتــی
مقــدار  0/12واحــد موجــودی ســرمایه را تنــزل میدهــد .بهطــور کلــی تکانــۀ وارد بــر شــاخص
تحریــم از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دورۀ دهــم ﺑﺎ روﻧﺪ کاهشــی تحریــم روﺑهﺮوســت.
5ـ .5ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾۀ وارﯾﺎﻧﺲ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾۀ وارﯾﺎﻧﺲ در جدول  7درج شده است.
جدول  .7ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾۀ وارﯾﺎﻧﺲ
Period

SANC

GOV

R

M

دورۀ زمانی

تحریم

درجۀ کنترل
دولتی

سیاست پولی

سیاست پولی
(نقدینگی)

S.E.

K

موجودی سرمایه خطای استاندارد

۱

۰/ ۰۰۰۰۰۰

۰ /۰۰۰۰۰۰

۰ /۰۰۰۰۰۰

۰/ ۰۰۰۰۰۰

۱۰۰/۰۰۰۰

۱ /۱۷۹۶۴۸

۲

۰ /۳۶۴۰۴۲

۰ /۹۰۶۵۴۳

۸/ ۱۸۶۳۱۰

۲ /۱۱۳۱۳۳

۸۸/ ۴۲۹۹۷

۱/ ۲۶۸۵۱۸

۳

۰ /۴۱۶۹۷۰

۱ /۶۳۹۵۹۳

۸ /۰۰۴۹۷۴

۲ /۳۵۰۸۵۵

۸۷ /۵۸۷۶۱

۱ /۲۸۷۳۱۰

۴

۰ /۵۹۵۷۶۰

۲ /۴۳۳۱۲۶

۸ /۱۵۴۰۴۱

۲ /۴۶۴۷۹۴

۸۶ /۳۵۲۲۸

۱ /۲۹۶۵۱۱

۵

۰ /۹۲۷۲۵۴

۲/ ۹۵۴۷۷۴

۸ /۰۸۵۴۶۲

۲/ ۴۷۷۷۸۳

۸۵/ ۵۵۴۷۳

۱ /۳۰۲۷۰۲

۶

۱ /۲۶۴۶۰۳

۳ /۲۹۵۱۸۸

۸/ ۰۲۷۸۷۹

۲ /۴۸۲۳۵۹

۸۴/ ۹۲۹۹۷

۱ /۳۰۷۵۰۵

۷

۱/ ۵۷۶۴۶۰

۳ /۵۰۵۳۴۱

۷ /۹۸۴۵۱۷

۲ /۴۸۵۱۱۵

۸۴ /۴۴۸۵۷

۱/ ۳۱۱۲۴۱

۸

۱ /۸۴۱۰۵۹

۳ /۶۴۱۹۲۸

۷/ ۹۵۳۵۷۷

۲/ ۴۹۱۰۲۰

۸۴ /۰۷۲۴۲

۱/ ۳۱۴۲۰۵

۹

۲/ ۰۶۱۸۶۱

۳/ ۷۳۵۸۲۶

۷/ ۹۳۱۸۵۵

۲/ ۴۹۹۳۷۵

۸۳ /۷۷۱۰۸

۱/ ۳۱۶۵۹۴

۱۰

۲ /۲۴۵۰۳۲

۳/ ۸۰۵۲۴۱

۷/ ۹۱۵۳۰۶

۲ /۵۰۹۳۷۳

۸۳ /۵۲۵۰۵

۱/ ۳۱۸۵۵۶

(منبع :نتایج تحقیق)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

در جــدول  ،7ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در دورۀ اول ﺑﻪاﻧﺪازۀ  1/18و در دورۀ دوم  1/26ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻃﯽ زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ،ﺧﻄﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺪود  1/318ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ســتونهای ﺑﻌﺪي درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻧۀ ﻣﺸﺨﺺ را ﻧﺸﺎن میدهــد .ﺳﺘﻮن
دوم ﻧﺸﺎن میدهــد ﮔﺮﭼﻪ در دورۀ اول  100درصــد ﺗﻐﯿﯿﺮات موجــودی ســرمایه ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ
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ﺑﻮده ،در دورۀ دوم ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ  88/42درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ موجــودی ســرمایه و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﺮاي ســتونهای ﺑﻌﺪي  2/11درصــد سیاســت پولــی (نقدینگــی) 2/18 ،درصــد سیاســت پولــی (نــرخ
ســود ســپردههای درازمــدت بانکــی) 0/90 ،درصــد درجــۀ کنتــرل دولتــی و  0/36درصــد تحریــم ﺑﻮده
اﺳﺖ .ایــن روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد و در ﻃﯽ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﭼﺮﺧۀ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ (ﺗﻐﯿﯿﺮات موجــودی
ســرمایه)  83/52درصــد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد موجــودی ســرمایه 2/51 ،درصــد سیاســت پولــی (نقدینگــی)،
 7/91درصــد سیاســت پولــی (نــرخ ســود ســپردههای درازمــدت بانکــی) 3/81 ،درصــد درجــۀ کنتــرل
دولتــی و  2/24درصــد تحریــم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول ،درصــد تحریــم در موجــودی ســرمایه
در ﻃﻮل دورۀ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ
درجــۀ کنتــرل دولتــی ،در ﻣﺮﺣﻠۀ ﺑﻌﺪ درصــد سیاســت پولــی (نقدینگــی) و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓۀ ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ سیاســت پولــی (نــرخ ســود ســپردههای درازمــدت بانکــی) اســت .ﭘﺲ ﻧﮑﺘۀ ﻣﻬﻢ برآمــده از
نتایــج ایــن اســت کــه موجــودی ســرمایه از  100درﺻﺪ دورۀ اول ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد ،در
دورۀ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ بــه  83/52درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿۀ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ سیاســتهای پولــی و تولیــد اســت.
سیاس ـتهای پولــی در قالــب تنظیــم نــرخ بهــرۀ (ســود) بانکــی بــر ســرمایهگذاری و تولیــد در
بخشهــای اقتصــادی اثرگــذار اســت و تأثیــر منفــی بــر موجــودی ســرمایه دارد .سیاسـتهای پولــی در
قالــب تغییــر حجــم نقدینگــی بــر ســرمایهگذاری و تولیــد در بخشهــای اقتصــادی تأثیــر میگــذارد
و تأثیــر مثبــت بــر موجــودی دارد .کنتــرل دولتــی بــر ســرمایهگذاری و تولیــد تأثیــر مثبــت دارد و
برحریــم اقتصــادی تأثیــر منفــی میگــذارد.
 .6نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر بهدنبــال بررســی آثــار سیاســت پولــی ،کنتــرل دولتــی و تحریــم بــر نــوع
س��رمایهگذاری اســت .بــا توجــه بــه آزمونهــا و تحلیلهــای انجامشــده ،سیاســتهای پولــی در
قالــب تنظیــم نــرخ بهــرۀ (ســود) بانکــی بــر ســرمایهگذاری در بخشهــای اقتصــادی اثــر میگــذارد.
نتایــج نشــاندهندۀ اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻧۀ وارد ﺑﺮ موجــودی ســرمایه از ﻃﺮف ﻣﺘﻐﯿﺮ سیاســت پولــی (نــرخ ســود
ســپردههای درازمــدت بانکــی) اﺳﺖ و ﺗﮑﺎﻧۀ وارد ﺑﺮ سیاســت پولــی (نــرخ ســود ســپردههای درازمــدت
بانکــی) از اﺑﺘﺪا و در دورۀ اول ﺗﺎ انتهــای دوره روﻧﺪ کاهشــی دارد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
کاهــش مییابــد .در ایـــن راســـتا ،کینــز دربـــارۀ نفــی اثــر نــرخ بهــرۀ بــاال در جهــش اقتصــادي بیــان
میکنــد کــه بهمنظـــور جهـــش اقتصـــادي بایـــد نـــرخ بهــرۀ پولــی پاییــن باشــد تــا ســرمایهگذاري
صــورت گیــرد و نــرخ بهــرۀ بــاال باعــث میشــود بخشــی از ســرمایهگذاري کــه کارایــی نهایــی آنهــا
از نـــرخ بهـــره پایینتــر اســـت ،اتــاف شــود .فریـــدمن ،)1968( 30اقتصــاددان پولــی و مخالــف کینــز،
بــاور دارد کــه شــرط الزم و کافــی بـــراي مواجـــهه بــا بحــران اقتصــادي زمانــی بهدســت میآیــد کــه
نــرخ بهــره برابــر بــا صفــر باشــد .نــرخ بهــره در اقتصــاد اکثــر کشــورهاي درحــال توســعه ،نظیــر ایــران،
30. Friedman
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بهدلیل ایـنکـــه توســـط مقامـــات پـــولی و بدون ارتباط با عرضه و تقاضـــاي پـــول مشـخص مـیشـود
و حالـــت دســـتوري دارد ،کـــاربرد وســیعی در مکانیسـمهاي اثرگــذاري پولــی ،بهمعنــای شــاخصی از
ارزش داراییهــای قابـــل تبـــدیل بــه پــول ،نــدارد .درواقــع سیاس ـتهای پولــي انقباضــي (افزایــش
نــرخ بهــره) تقاضــاي کل را افزايــش میدهــد و بــا افزايــش تقاضــا و درآمــد ملــي ،تقاضــاي پــول نيــز
افزايــش مییابــد؛ بنابرايــن در بــازار پــول ،اضافهتقاضــاي پــول بهوجــود میآیــد کــه درنتيجــۀ آن،
نــرخ بهــره بــاال م ـیرود و بــر اثــر افزايــش نــرخ بهــره ،ســرمايهگذاري و تولیــد کاهــش مییابــد .در
ایــن راســتا مالمبــو و اوشــیکویا )2001( 31و تابیــاس و چیلــوو ( )2012نشــان دادهانــد کــه سیاسـتهای
پولــی تأثیــر معنــاداری در ســرمایهگذاری خصوصــی دارد کــه بــا نتایــج پژوهــش حاضــر همســو اســت.
بــا توجــه بــه آزمونهــا و تحليــل فرضیــۀ دوم ،بــه ايــن نتيجــه رســيديم كــه سیاس ـتهای پولــی
در قالــب تغییــر حجــم نقدینگــی بــر ســرمایهگذاری در بخشهــای اقتصــادی تأثیرگــذار اســت .نتایــج
نشــان میدهــد تغییــر سیاســت پولــی (نقدینگــی) در دورۀ اول بــر موجــودی ســرمایه اثــر نــدارد ،ولــی
ایــن تأثیــر در دورۀ دوم موجــب افزایــش شــاخص ســرمایه بهانــدازۀ  0/18واحــد میشــود؛ یعنــی
افزایــش سیاســت پولــی (نقدینگــی) مقــدار  0/18واحــد موجــودی ســرمایه را افزایــش میدهــد .نتـــایج
حـــاکی از این است کـــه در طـــول برنامههای توســـعه ،هـــر زمـــان در اقتـــصاد کـــشور سیاستهای
پـــولی انبســاطیتری ا ِعمــال شــده ،ســرمایهگذاری بخشهــای مختلــف صنعــت نیــز رشـــد بیـــشتری
داشـــته اســـت .درواقــع وقتــي کــه نقدینگــی زیــاد شــود ،ايــن قــدرت اســمي خريــد اســت کــه افزايش
مییابــد و میتوانــد مصــرف و پسانــداز را نيــز ازديــاد بخشــد .درنتيجــه میتــوان آن را بهوســیلۀ
سیاســتهای پولــي بهســمت ســرمايهگذاري ســوق داد؛ پــس انتظــار مــیرود کــه بــا افزايــش
نقدينگــي ،ســرمايهگذاري بخــش خصوصــي و تولیــد نيــز افــزاش يابــد .در ایــن راســتا ،یانــگ و
دیگــران ( )2017نشــان دادنــد کــه عرضــۀ پــول از ســال  2003تــا  2013ســرمایهگذاری شــرکتهای
چینــی را افزایــش داده اســت .در ایــران نیــز ،پیکارجــو و امیرخانــی ( )1391اثبــات کردنــد کــه رابطــۀ
مثبــت معنــاداري بيــن نقدينگــي و ســرمایهگذاري بخــش خصوصــي وجــود دارد .بهگفتــۀ ادیبپــور
و دیگــران ( )1392نیــز ،نوســانات عناصــر پولــی سیاس ـتگذاری بــر ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی
در ماشــینآالت تأثیرگــذار اســت .درنهایــت کرمــی و دیگــران ( )1398نشــان دادنــد کــه حجــم پــول
تأثیــر مثبــت و معنـاداری بــر ارزشافــزودۀ بخــش کشــاورزی دارد.
بــا توجــه بــه تحليــل فرضیــۀ ســوم ايــن نتيجــه حاصــل شــد کــه کنتــرل دولتــی بــر ســرمایهگذاری
در بخشهــای اقتصــادی تأثیرگــذار اســت .نتایــج ﻧﺸﺎن میدهــد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ
درجــۀ کنتــرل دولتــی ،ﻫﻤﭽﻮن تعرفههــای دﯾﮕﺮ در دورۀ اول ،اﺛﺮي ﺑﺮ موجــودی ســرمایه نــدارد و در
دورههــای ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ایــن اثــر در دورۀ دوم موجــب کاهــش موجــودی
ســرمایه بهمیــزان  -0/076واحــد میگــردد؛ یعنــی افزایــش درجــۀ کنتــرل دولتــی مقــدار 0/076
31. Mlambo & Oshikoya
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واحــد موجــودی ســرمایه را تنــزل میدهــد .بــر ایــن اســاس ،دانســتن ایــن نکتــه کــه اعتبــارات اعطایــی
بانکهــا چــه انــدازه در ایجــاد و تغییــر ســرمایهگذاری در بخشهــای مختلــف اقتصــادی مؤثــر اســت،
نقــش بــارزی در توســعۀ هریــک از بخشهــا دارد .نکت ـهای کــه در راســتای ایــن نتایــج بایــد بــه آن
اشــاره کــرد ،تأثیــر منفــی رشــد مانــدۀ تســهیالت بانکــی بــر ســرمایهگذاری اســت .براســاس یافتههــا،
اعطــای تســهیالت بانکــی تــا چنــد دوره بــر رشــد ســرمایهگذاری و تولیــد مؤثــر نیســت؛ امــا پــس
از چنــد دوره ،ســرمایهگذاری را کاهــش میدهــد .الپورتــا ،ســیالنز و شــلیفر )2002( 32بیــان کردنــد
هرچــه کنتــرل دولتــی بانکهــا بیشــتر باشــد ،ایــن حالــت بــه کارایــی و توســعهیافتگی کمتــر کشــور
خواهــد انجامیــد .ژائــو و دیگــران ( )2018نیــز نشــان دادنــد کــه کنتــرل دولتــی بــر ســرمایهگذاری
اثرگــذار اســت.
براســاس فرضیــۀ چهــارم ،تحریــم اقتصــادی بــر ســرمایهگذاری تأثیــر منفــی دارد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ تحریــم اقتصــادی ،ﻫﻤﭽﻮن تعرفههــای دﯾﮕﺮ در دورۀ اول ،اﺛﺮي ﺑﺮ موجــودی ســرمایه
ﻧﺪارد و در دورههــای ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ایــن اثــر در دورۀ دوم موجــب کاهــش
موجــودی ســرمایه بهمیــزان  -0/12واحــد میشــود؛ یعنــی افزایــش درجــۀ کنتــرل دولتــی ،مقــدار
 0/12واحــد موجــودی ســرمایه را تنــزل میدهــد .در ایــن راســتا ،بهگفتــۀ حســینی ( ،)1392بهســبب
تغییــر جهتگیریهــا و سیاســتهای دولــت در خصوصىســازى ،راديكالیــزه شــدن فضــاى سیاســى
کشــور و ســرانجام تشــديد مناقشــۀ هســتهای ايــران بــا غــرب ،محدوديــت زیــادی ،هــم در عملكــرد و
هــم در ســرمايهگذارى ،بهوجــود آمــده اســت.

 .7پیشنهادها

بــا توجــه بــه نتایــج بررســی فرضیــۀ اول ،پيشــنهاد ميشــود بــا کاهــش نرخهــای بهــرۀ بانکــي کــه در
ايــران بهصــورت دســتوري تعييــن میشــود ،انگيــزۀ مضاعفــي بــراي ســرمايهگذاران در بخشهــای
خصوصــي ايجــاد گــردد تــا افزايــش در ســرمايهگذاري موجــب ايجــاد انگيــزه بــراي ســرمايهگذاران در
تمامــي دورههــا گــردد .همچنيــن سیاســتگذاران میتواننــد بــا برنامهریزیهــای دقيــق در تمامــي
ابعــاد سياســتگذاري ،از شــوکهای ناگهانــي پدیدآمــده کــه ممکــن اســت باعــث بهوجــود آمــدن
بیثباتــی اقتصــادي و درنتيجــه نااطمينانــي در ســرمايهگذاري گــردد ،بکاهنــد.
بــا توجــه بــه نتایــج بررســی فرضیــۀ دوم ،شــناخت شــرايط و تشــخيص سياســت متناســب بــا آن
بــراي رفــع مشــکل از اهميــت زيــادي برخــوردار اســت .جمـعآوري ســرمایههای ســرگردان يــا جــذب
ســرمايه بــه تدابيــري نیــاز دارد تــا درنهايــت بــه اهــداف کالن اقتصــادي جامــۀ عمــل بپوشــاند .درنهایت
از آنجــا کــه بانکهــا مهمتریــن شــریان هدایــت نقدینگــی در اقتصــاد ایــران هســتند ،هدایــت صحیــح
نقدینگــی بهســمت فعالیتهــای تولیــدی از طریــق اصــاح ســاختار نظــام بانکــی در دســتور کار
32. Laporta, Lopez De-Silanes & Shleifer
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مقامــات پولــی کشــور قــرار گیــرد.
براســاس نتایــج بررســی فرضیــۀ ســوم ،بهمنظــور تســهیل فراینــد تأمیــن مالــی ،اصالحــات
گســتردهای در حــوزۀ سیســتم مالــی و ارزیابــی ریســک (در بازارهــای متشــکل و غیرمتشــکل) مــورد
نیــاز اســت تــا از ایــن طریــق چالشهــای سیســتم مالــی بهتدریــج مرتفــع گــردد .توجــه بــه نقــش
ســرمایه در گــردش و ابزارســازی بــرای تأمیــن ســرمایه در گــردش بنگاههــا نقــش مهمــی در رشــد
اقتصــادی دارد .افزایــش ســرمایۀ بانکهــا ،مخصوص ـاً از محــل وصــول مطالبــات معوقــه ،نظــارت بــر
مصــارف تســهیالت بانکــی بخــش تولیــدی در راســتای اســتفاده در بخــش مولــد و متنوعســازی منابــع
تأمیــن مالــی در بخــش مولــد و تولیــدی اقتصــاد پیشــنهاد میشــود.
برمبنــای نتایــج بررســی فرضیــۀ چهــارم ،بــا توجــه بــه تأثیــر تحریمهــا بــر افزایــش فقــر مطلــق
در کشــور و درنتیجــه کاهــش ســرمایهگذاری ،اتخــاذ اقدامــات فــوری مجامــع جهانــی و حقــوق بشــری
جهــت لغــو تحریمهــای شــدید تجــاری ،مالــی ،نفتــی و بانکــی علیــه ایــران مســئلهای ضــروری و
حیاتــی اســت .همچنیــن سیاســت دولــت جمهــوری اســامی ایــران در حفــظ توافــق هســتهای بــا
ســایر طرفهــای مذاکــرۀ برجــام ،امــری منطقــی و صحیــح اســت کــه میتوانــد از طریــق ایجــاد
شــکاف بیــن اروپــا و آمریــکا موجــب تضعیــف موضــع ضدبرجامــی آمریــکا در جامعــۀ جهانــی
شــود .هـــرچند تحریمهــای اقتصــادی تـــأثیر بســیاری بــر ســرمایهگذاری دارد ،تصمیمگیـــران بـــا
برنامهريــزی بلندمــدت ،بهويــژه بــرای تحریمهــای متوســط ،میتواننــد تأثیــر تحریمهــا را خنثــی
کننــد و ســاختارهای اقتصــادی را دربرابــر آنهــا مقــاوم ســازند.
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