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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر آستانهای نوسانهای نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی در ایران است .برای این منظور از دادههای سالهای  1396-1353و روش
خودرگرسیون آستانهای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است .بر اساس نتایج
به دست آمده ،وجود حد آستانهای در تاثیر نوسانهای نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی
در ایران تایید شد .بر این اساس با وجودی که اثر افزایش نوسانهای نرخ ارز بر سرمایهگذاری
این بخش در مقادیر کمتر از حد آستانه ،منفی است ،اما به لحاظ آماری اثر معنادار مشاهده
نشد .همچنین ،در رژیم ارزی با نوسانهای باالی حد آستانهای  2122ریال ،تاثیر منفی نرخ ارز
بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ،افزایش یافته است .بنابراین ،اگرچه اثر نوسان نرخ ارز بر
سرمایهگذاری بخش خ صوصی همواره منفی بوده است ،اما با افزایش نوسان نرخ ارز به رقم
بیش تر از حد آستانه ،تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایهگذاری بخش خصوصی ،معنیدار و
اثر کاهنده آن ،تقویت شد .عالوه بر این ،بر اساس یافتههای پژوهش ،تولید ناخالص داخلی و
سرمایهگذاری بخش خصوصی با یک وقفه ،اثر مثبت و معنادار و سرمایهگذاری دولتی ،اثر منفی
و معنیدار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارند.
واژههای کلیدی :سرمایهگذاری بخش خصوصی ،خودرگرسیون آستانهای ،نوسانات نرخ ارز.
طبقهبندی .C22 ،E22 ،F31 :JEL
 1این مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه مازندران است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
سرمایهگذاری یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل و عاملی موثر در کاهش بیکاری،
موتور رشد اقتصادی و از جمله چالشهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است.
از آنجا که سرمایهگذاری بخش خصوصی ،موتور استخدام ،تولید ،درآمد ،زیرساختها و
همچنین خدمات اجتماعی است ،نقش مهمی در تخصیص منابع ایفا میکند (ناکوبی و
برنارد ،2016 ،1ص .)151 .با وجودی که سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی ،نسبت به
سایر بخشهای تولید ناخالص داخلی ،کمتر است ،اما این بخش ،همواره با نوسانهای
شدیدی رو برو بوده و برخالف مصرف که از روند باثباتی برخوردار است ،بسیار نوسانی
است (شاکری ،1394 ،2ص .)735 .این نوسانها میتوانند منجر به خروج سرمایه از
کشور ،افزایش نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی ،اختالل در تولید ،ایجاد چرخههای
تجاری ،نوسانهای سطح عمومی قیمتها و تغییرات موازنه تراز پرداختها شوند
(طاهری فرد و همکاران ،1394 ،3ص .)258 .این موضوع ،اهمیت توجه به عوامل
تعیینکننده سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش میدهد.
در بین عوامل موثر بر سرمایهگذاری ،نرخ ارز میتواند تاثیر قابل توجهی بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته باشد .پایین بودن نرخ ارز میتواند از یکسو ،سبب
پایینبودن هزینههای تولید ،توجیهپذیری طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری بیشتر
شود ،از سوی دیگر ،کاهش نرخ ارز میتواند سبب کاهش ارزش کاالها و خدمات
صادراتی و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید شود .در نتیجه ،به نظر میرسد که اثر نرخ
حقیقی ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی به صورت نظری ،روشن نیست (سلمانپور
و همکاران ،1397 ،4ص .)90 .همچنین ،تبیین تاثیر نوسانهای نرخ ارز بر رفتار
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،عالوه بر چالش نظری با شکاف تجربی عمده نیز مواجه
است .در حالی که برخی از مطالعات نشان دادند ،افزایش نوسانات نرخ ارز ،اثر منفی بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد (باتو ،)2016( 5کریستین و جیمز،)2017( 6
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روضعی ،آخوندزاده و صامعی ،))1392( 1مطالعات عرفانی ،حسینی و ملکی،)1394( 2
جالیی ،نجاتی و باقری )1395( 3نشان دادند که افزایش نوسانات نرخ ارز بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی دارای اثر مثبت و یا بیتاثیر است .تفاوت و ابهام در
شواهد تجربی و نیز مبانی نظری مربوط به تعیین تاثیر نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی میتواند از جمله دالیلی باشد که انجام مطالعات جدید را اجتناب ناپذیر
میکند .با وجود اهمیت تبیین تاثیر نوسان نرخ ارز بر سرمایهگذاری ،پرسشهای اساسی
و مهمتری نیز وجود دارند .وجود حد آستانهای در تاثیر نوسانهای نرخ ارز بر سرمایه-
گذاری بخش خصوصی میتواند به عنوان یک پرسش اساسی ،فراروی سیاستگذاران و
برنامهریزان اقتصادی قرار بگیرد .از آنجا که انتظارات تورمی ،هزینه فهرستبها و وجود
اثرات نامتقارن میتوانند بر تحلیل اثر نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی اثرگذار
باشند ،ممکن است حد آستانهای را به وجود آورند .با توجه به اهمیت موضوع ،این
پژوهش ،وجود حد آستانهای در تاثیر نوسانهای نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی ( )1353-1396را مورد آزمون قرار میدهد .برای این منظور از روش خود-
رگرسیون آستانهای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است.
سازماندهی این مقاله به این شرح است که در ادامه ،ادبیات موضوع شامل مبانی نظری
و شواهد تجربی پرداخته می شود .بخش سوم از این مقاله به معرفی روش پژوهش
اختصاص مییابد .در بخش چهارم ،یافتههای تحقیق ارایه میشوند و در بخش پایانی به
نتیجهگیری و ارایه پیشنهاد پرداخته میشود.

 -2ادبیات موضوع
به منظور توضیح رفتار سرمایه گذاری ،مبانی مختلفی ارایه شده است که به دو دسته
تقسیم میشوند ،نخست ،نظریاتی همچون ارزش فعلی فیشر و روش کارایی نهایی
سرمایهگذاری کینز که سرمایهگذاری را تابعی معکوس از نرخ بهره در نظر میگیرند.
دسته دوم ،توضیح رفتار سرمایهگذاری ،نظریه شتاب سرمایهگذاری ،نظریه نئوکالسیک
سرمایهگذاری و نظریه  qتوبین هستند .با وجودی که نظریات مطرح شده ،به خوبی
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شرایط مکانی مربوط به خود را توضیح دادند ،اما در کشورهای در حال توسعه از جمله
ایران با فرهنگ متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیست ،بخش عمدهای از
سرمایهگذاری را نمیتوان با الگوی رفتار سرمایهگذاری توضیح داد (روضعی ،آخوند زاده
و صامعی ،1392 ،ص .)256 .در ادامه برخی از عوامل مهمی که بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی اثر میگذارند به طور خالصه توضیح داده میشوند.
رابطه سرمایهگذاری بخش خصوصی و تقاضای کل در قالب نظریه اصل شتاب مطرح
میشود .در این اصل که توسط کالرک ( 1)1917بیان شد ،فرض میشود ،تابع تولید،
دارای ضرایب ثابتی است .به ویژه ،بین سرمایه و تولید ،رابطه ثابت و پایداری وجود دارد.
همچنین سرمایهگذاری در هر دوره با مقدار مطلوب سرمایه ،تنظیم و بدون هیچ وقفهای
انجام میشود .بنابراین ،تعدیل به صورت آنی صورت میگیرد .از آنجا که تعدیل آنی و
نسبت سرمایه به تولید ،ثابت است ،سرمایهگذاری با تغییر در تقاضای کل مشخص
میشود .به عبارت دیگر ،هنگامی که تقاضا افزایش مییابد ،بنگاهها برای بیشینهسازی
سود خود ،سرمایهگذاری بیشتری انجام میدهند .قیمتها ،دستمزد ،مالیات و نرخ بهره
تاثیری در تصمیمات سرمایهگذاری بنگاهها ندارند .مطالعات تجربی بسیاری این نظریه را
تایید کردهاند ،به طوری که رابطه آماری مثبت و معناداری بین سرمایهگذاری و تولید
گزارش شد .با این وجود به این نظریه ،انتقاداتی از جمله ،فرض نسبت سرمایه به تولید
ثابت و همچنین عدم اهمیت هزینه سرمایه در تصمیمگیریها وارد شد .نظریه شتاب
انعطافپذیر و نظریه نئوکالسیک در پاسخ به این انتقادات مطرح شدند.
نظریه شتاب انعطافپذیر کالرک ( )1944فرض میکند که برای تنظیم سرمایه مورد
نظر ،زمان (بیش از یک دوره) الزم است .با توجه به این که تعدیل فوری وجود ندارد و
نسبت سرمایه به تولید ثابت نیست ،سرمایهگذاری واقعی سرمایه ،به تدریج به سمت
موجودی مطلوب تعدیل میشود .نظریه نئوکالسیک سرمایهگذاری که توسط
جورگنسون ) 1963( 2مطرح شد به اهمیت هزینه سرمایه در فرآیند تصمیمگیری
سرمایهگذاری ،تاکید میکند .در این نظریه که بر استفاده از بنیانهای خردی ،پایه-
گذاری شده است؛ هدف بنگاهها ،بیشینهسازی سود است (کومار ،2015 ،3ص.)180 .
افزایش تولید کل با افزایش تقاضای محصول صنعت ،میزان سود آوری را به ازای هر
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سطح معینی از سرمایه ،افزایش میدهد .به عبارت دیگر از آنجا که موجودی سرمایه
نمیتواند به سرعت افزایش یابد و با تقاضای جدید تطبیق داده شود ،بنابراین با استفاده
از فرصت سودآوری به دست آمده ،ارزش بازاری سرمایههای موجود ،افزایش مییابند.
افزایش ارزش بازاری ،منجر به افزایش تمایل به سرمایهگذاری میشود .به این ترتیب،
سرمایهگذاری های جدید موجب افزایش موجودی سرمایه شده و تولید صنعت را افزایش
میدهند .با عرضه تولیدات به بازار ،قیمت محصوالت صنعت کاهش یافته و بنابراین،
سودها و ارزش سرمایه کاهش مییابند .این تعدیلها تا زمانی که تعادل بلندمدت برقرار
شود و انگیزه سرمایهگذاری از بین برود ،ادامه مییابند (رومر ،2012 ،1ص .)553 .سطح
مطلوب سرمایه مطابق نظریه نئوکالسیک در سطحی خواهد بود که تولید نهایی سرمایه
با هزینه سرمایه ،برابر باشد .این امر ،به نرخ بهره ،نرخ استهالک و مالیات بستگی دارد .با
این وجود ،پشتیبانی تجربی از این نظریه ،نسبت به شتاب ساده ،کمتر است (کومار،
 ،2015ص.)181 .
از جمله متغیرهای مهم در بررسی رفتار سرمایهگذاری بخش خصوصی ،نرخ ارز است .با
توجه به وابسته بودن تولید کشورها به کاالهای واسطهای و سرمایهای وارداتی ،هرگونه
محدودیت میتوانند باعث افزایش قیمت تمامشده کاالهای داخلی شود و کاهش تقاضا،
موجب کاهش تولید و در نتیجه ،کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی شود .در عین
حال ،جلوگیری از واردات از طریق راهبرد جایگزینی وارادات ،میتواند فضایی بدون
رقیب برای تولیدکننده داخلی فراهم کرده و موجب افزایش سرمایهگذاری بخش
خصوصی شود (جالیی و صمیمی ،1393 ،2ص .)99 .در واقع ،سرمایهگذاری در سمت
تقاضای اقتصاد از طریق صادرات کاال و در سمت عرضه اقتصاد از طریق نهادههای
وارداتی کاالها ،تحت تاثیر نوسانهای نرخ ارز قرار میگیرد ،به طوری که در بازار کاال،
افزایش نرخ ارز موجب ارزان شدن صادرات میشود .بنابراین ،تقاضا برای تولیدات داخل
افزایش یافته ،تولید و سرمایهگذاری بیشتر میشود .در طرف عرضه ،با افزایش نرخ ارز
از یک سو ،به دلیل افزایش هزینه کاالهای وارداتی ،هزینه تولید افزایش یافته ،در نتیجه
تولید و سرمایهگذاری کاهش مییابد .از سوی دیگر ،بهدلیل افزایش قدرت رقابت و
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انتظارات افزایش تقاضای خارجی ،تولیدکنندگان ،تولید را افزایش داده ،در نتیجه،
سرمایهگذاری ،بیشتر خواهد شد (عرفانی ،حسینی و ملکی ،1394 ،ص.)48 .
با وجودی که در نظریههای اقتصادی به رابطه بین عدم قطعیت و سرمایهگذاری بسیار
توجه شده است ،اما ،تاثیر بیثباتی نرخ حقیقی ارز بر سرمایهگذاری نامشخص و مبهم
بوده و بستگی به فروض مربوط به درجه رقابتپذیری بازار داخلی و متقارن یا نامتقارن
بودن هزینههای تعدیل دارد (کازرونی و فشاری،1389 ،1ص .)131 .از آنجا که نوسانات
وسیع نرخ ارز ،فضای نامطمئنی را برای تصمیمگیریهای تولید و امور تجاری ایجاد
میکند ،موجب عدم اطمینان در قیمتهای آتی کاالها و خدمات میشوند (عرفانی و
جهانی ،1392 ،2ص.)74 .
بر اساس قانون جذب الکساندر ،)1952( 3دستمزدها نسبت به اثرات تورمی ناشی از
کاهش ارزش پول به طور کامل تعدیل نمیشوند .بنابراین ،درآمد واقعی کارگران کاهش
یافته و سود تولیدکنندگان افزایش مییابد .با افزایش سود ،انگیزهی سرمایهگذاری نیز
بیش تر خواهد شد .با وجود قانون جذب ،همان طور که بیان شد ،کاهش ارزش پول،
هزینهی نهادههای وارداتی را افزایش میدهد .از اینرو ،سود بنگاه و در نتیجه ،سرمایه-
گذاری نیز کاهش خواهد یافت .به این ترتیب ،نوسانات نرخ ارز میتواند منجر به
نوسانات قیمت شود .این نوسانات ،ممکن است از یک سو ،موجب افزایش سرمایهگذاری
توسط بنگاههای ریسک خنثی شود .به طوری که با افزایش عدم اطمینان قیمت،
بهرهوری درآمد مورد انتظار سرمایهگذار افزایش یابد .بنابراین ،در شرایطی که عدم
اطمینان بیشتر است ،سطح مطلوب سرمایه ،از اینرو ،سرمایهگذاری برای سرمایهگذار
ریسک خنثی افزایش یابد .در این شرایط ،بنگاهها به منظور اجتناب از عدم اطمینان در
آینده ،سرمایهگذاری را بیشتر خواهند کرد (عرفانی و وصاف ،1395 ،4ص .)18 .از
سوی دیگر ،نوسانات نرخ ارز ،ممکن است نوعی نااطمینانی در اقتصاد ایجاد کرده و از
این طریق بر عملکرد اقتصادی اثر منفی بگذارد (اصغر پور ،مهدیلو و اسماعیلی،1392 ،5
ص .)25 .هنگامی که خطر بازگشت سرمایه مورد انتظار بیشتر میشود ،سرمایهگذاران
ریسکگریز به دلیل عدم اطمینان بهوجود آمده ،نرخ سود باالتری را میپذیرند .بنابراین
1
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در شرایط اقتصادی پر نوسان ،کارگزاران اقتصادی ،نرخ تنزیل را افزایش میدهند .از این
رو ،نوسانات نرخ ارز موجب افزایش ریسک شده ،نرخ بهره واقعی را افزایش میدهد .از
آنجا که وجود هزینههای تعدیل نامتقارن سرمایهگذاری موجب کاهش تمایل بنگاهها
به سرمایهگذاری میشود ،بنابراین ،بنگاهها تنها در صورتی سرمایهگذاری میکنند که
تفاوت سودآوری پیش بینی شده و هزینه سرمایه از آستانه مشخصی فراتر رود .در غیر
این صورت ،سرمایهگذاران سعی میکنند از اشتباه غیرقابل برگشت سرمایهگذاری
اجتناب کنند .اگرچه عدم اطمینان ناشی از نوسانات نرخ ارز بیشتر ،میتواند منجر به
عدم تحمل شود و سرمایه گذاری را کاهش دهد .با این وجود ،هزینه نامتقارن برای
اطمینان از یک همبستگی منفی بین نوسانات نرخ ارز و سرمایهگذاری کافی نیست .در
شرایط خاص ،افزایش نوسانات میتواند احتمال سرمایهگذاری را افزایش دهد و از این
طریق اثر مثبتی بر سرمایهگذاری داشته باشد (داسمانا ،2017 ،1ص.)4 .
یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر رفتار سرمایهگذاری بخش خصوصی ،سرمایهگذاری
دولتی است .رابطه میان سرمایهگذاری دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی از مباحث
چالش برانگیز در ادبیات اقتصاد کالن محسوب میشود .از یکسو ،سرمایهگذاری دولتی
میتواند هزینههای کاالهای سرمایهای بخش خصوصی را بدون توجه به سازوکار تامین
مالی (از جمله از طریق جمع آوری مالیات و یا صدور بدهی) افزایش دهد .در حقیقت،
آثار منفی هزینههای دولتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند به دلیل اثر
رقابتی با بخش خصوصی در استفاده و جذب منابع بوده باشد .همچنین از طریق قوانین
و مقررات نیز می تواند بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد .از سوی دیگر ،هزینههای
دولتی در زمینه امکانات زیربنایی (مانند جادهها ،بزرگراهها و برق) ،ایجاد تقاضا برای
کاال و خدمات تولیدی بخش خصوصی ،همچنین بهداشت و آموزش و پرورش (عرضه
سرمایه انسانی کافی و ماهر) ممکن است با افزایش بهرهوری نهایی خود ،تاثیر مکمل بر
سرمایهگذاریهای خصوصی داشته باشد (بهال ،رایزی و والدیمیر ،2018 ،2ص.)323 .
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با توجه به مبانی مطرح شده در این پژوهش از الگوی ارایه شده توسط سکار )2000( 1و
کالزن )2008( 2استفاده شده است .الزم به ذکر است تعدیالتی در جهت هماهنگی و
کاربری آن با موضوع تحقیق ،صورت گرفته است .این الگوها نشان میدهند که رابطه
بین سرمایه گذاری و نوسان ،ممکن است غیرخطی باشد .همچنین این نگرش که روابط
مذکور ،همواره منفی در نظر گرفته شود ،رویکرد درستی نیست .از اینرو ،وجود اثر
آستانه به این معنا است که سرمایهگذاری نسبت به سطوح پایین و باالی نوسانات،
واکنش متفاوت نشان میدهد ،به طوری که احتمال سرمایهگذاری میتواند در ابتدا ،تابع
فزاینده نسبت به نوسان و پس از رسیدن به آستانه مشخص به اثر کاهشی تبدیل شود.
بنابراین ،در نوسان پایین ،افزایش عدم قطعیت ،باعث افزایش سرمایهگذاری میشود و از
این طریق ،اثر مثبتی بر نرخ مورد انتظار سرمایهگذاری میگذارد .با رسیدن به آستانه
مشخص ،رابطه منفی میشود .به این ترتیب ،میتوان رابطه را با یک منحنی  Uشکل
معکوس توصیف کرد( 3کالزن ،2008 ،ص .)10 .به طور کلی به منظور بررسی
سرمایهگذاری باید دو نکته را در نظر گرفت .نخست ،افزایش موجودی سرمایه در شرایط
نوسانی و نااطمینانی ،همانند هزینههای غرق شدهای هستند که قابل بازیابی نیستند.
دوم ،سرمایهگذاری میتواند به تاخیر بیفتد .به این ترتیب ،تاخیر به وجود آمده ،این
امکان را به بنگاه میدهد تا اطالعات جدیدی را در مورد قیمتها ،هزینهها و سایر
شرایط بازار به دست آورند .در این صورت ،تعدیل کاهشی ،نسبت به تعدیل افزایشی
سرمایهگذاری ،پرهزینهتر خواهد بود .بنابراین ،توانایی تاخیر در هزینههای برگشتناپذیر
سرمایهگذاری میتواند به شدت بر تصمیم سرمایهگذاری تاثیر بگذارد .از این رو ،استفاده
از گزینه تاخیر در سرمایهگذاری به دلیل افزایش نوسان نرخ ارز ،منجر به کاهش
سرمایهگذاری خواهد شد .با این وجود ،مواردی وجود دارد که به دلیل مالحظات
راهبردی ،بنگاه به سرعت اقدام به سرمایهگذاری مینماید (پیندایک ،1991 ،4ص.
.)1111
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مطالعات خارجی مختلفی در زمینه تاثیر نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ،انجام
شده است که نتایج مختلفی را بهدست آوردهاند .از جمله مطالعات اولیه در خصوص
تاثیر نرخ ارز و نوسانهای آن بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ،مطالعات ناکسی و
پوزلو ،)2001( 1بلینی و گرناوی )2001( 2و سرون )2003( 3است .ناکسی و پوزلو
( )2001رابطه نوسانهای نرخ ارز بر سرمایهگذاری بنگاههای تولیدی ایتالیا را مورد
مطالعه قرار دادند .در این مطالعه از روش دادههای ترکیبی استفاده شد .نتایج نشان
دادند ،افزایش نرخ ارز اثر منفی بر سرمایهگذاری دارد .بلینی و گرناوی ( )2001رابطه
بین نوسانهای نرخ ارز و سرمایهگذاری بخش خصوصی در  14کشور افریقایی را مورد
بررسی قرار دادند .در این پژوهش از دادههای آماری  1980-1995و روش دادههای
ترکیبی استفاده شد .بر اساس یافتههای پژوهش ،بیثباتی نرخ ارز موجب کاهش
سرمایهگذاری بخش خصوصی شده است .سرون ( )2003به مطالعه اثر نوسانهای نرخ
ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه ()1970-1995
پرداخت .سرون از متغیر توضیحی با وقفه به عنوان ابزار استفاده کرد و از این طریق به
اثرات آستانه ای نرخ ارز اشاره کرد .در این پژوهش از روش گشتاور تعمیمیافته 4استفاده
شد .نتایج نشان دادند؛ نوسانهای نرخ ارز اثر منفی شدید بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی دارد .دمیلی و فکرو )2015( 5به مطالعه اثر نوسان نرخ ارز بر سرمایهگذاری
بخش خصوصی در اتیوپی پرداختند .این پژوهشگران با استفاده از دادههای سالهای
 2011-1975و روش خودرگرسیون با وقفههای گسترده 6نشان دادند ،افزایش نرخ ارز
حقیقی ،اثر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد .باتو ( )2016اثر نرخ ارز بر
سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای منتخب افریقایی را مورد مطالعه قرار داد.
در این پژوهش از دادههای سالهای  2000-2015و روش آمار توصیفی استفاده شد .بر
اساس نتایج به دست آمده ،نرخ ارز به طور معکوس با سرمایهگذاری خصوصی ارتباط
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دش1

دارد .همچنین اثر تولید بر سرمایهگذاری خصوصی مثبت و معنیدار گزارش شد.
( )2016به مطالعه اثر سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در هند
پرداخت .در این مطالعه از روش خودرگرسیون با وقفههای گسترده و دادههای سالهای
 2013-1970استفاده شد .بر اساس نتایج ،اثر سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری
خصوصی منفی و معنیدار است .کریستین و جیمز ( ،)2017اثر نوسانهای نرخ ارز
اسمی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیجریه ( )1987 -2011را مورد بررسی قرار
دادند .در این پژوهش از روش حداقل مربعات دو مرحلهای 2استفاده شد .بر اساس
یافتههای پژوهش ،نوسانهای نرخ ارز اثر منفی و غیر قابل توجهی بر سرمایهگذاری
نیجریه داشته است .ناین و ترین )2018( 3به مطالعه تاثیر مخارج دولتی بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ویتنام پرداختند .در این پژوهش از روش خود
رگرسیون برداری و دادههای سالهای  1990-2016استفاده شد .نتایج نشان دادند،
مخارج دولتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی اثر مثبت و معنیدار دارد .ادجیو و
همکاران )2019( 4اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دادند .در
این پژوهش از روش خودرگرسیون برداری پنل 5و دادههای  2001 -2016نشان دادند،
نوسانات نرخ ارز موجب کاهش سرمایهگذاری شده است .اوالیفا و بنجامین )2020( 6به
بررسی تاثیر هزینههای سرمایهای دولت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیجریه
( )2016-1981پرداختند .در این پژوهش از روش خودرگرسیون برداری استفاده شد .بر
اساس نتایج به دست آمده ،هزینههای سرمایهای دولت ،موجب افزایش سرمایهگذاری
بخش خصوصی شده است.
در ایران نیز تحقیقاتی در زمینه بررسی نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر در سرمایهگذاری
بخش خصوصی صورت گرفته است که با توجه به الگوها و دوره زمانی منتخب به نتایج
متفاوتی رسیدهاند .روضعی ،آخوند زاده و صامعی ( ،)1392به مطالعه اثر نرخ ارز بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران ( )1358-1385پرداختند .این پژوهشگران با
استفاده از روش خودرگرسیون با وقفههای گسترده نشان دادند ،اثر نوسانهای نرخ ارز
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بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در کوتاهمدت و بلندمدت منفی است .عرفانی ،حسینی
و ملکی ( )1394اثر نوسانهای نرخ ارز حقیقی موثر بر سرمایهگذاری بخش خصوصی
در ایران را مورد مطالعه قرار دادند .در این پژوهش از دادههای فصلی سالهای -1389
 1367و روش خودرگرسیون با وقفههای گسترده و الگوی تحصیح خطا استفاده شد .بر
اساس نتایج به دست آمده ،اثرات نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی نامتقارن
است .بهطوری که تکانههای مثبت نرخ ارز ،اثرات بیشتری نسبت به تکانههای منفی
دارند .جالیی ،نجاتی و باقری ( )1395به مطالعه تاثیر تکانههای نرخ ارز بر
سرمایهگذاری در ایران پرداختند .این پژوهشگران با استفاده از دادههای سال  1385و
الگوی تعادل عمومی نشان دادند ،تکانه مثبت نرخ ارز موجب افزایش سرمایهگذاری
بخش خصوصی میشود .الیاس پور ،دشتبان و دشتبان )1397( 1تاثیر مخارج دولتی بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش از روش دادههای
ترکیبی و دادههای سالهای  1394-1368استفاده شد .نتایج نشان دادند ،مخارج
دولتی و تولید ناخالص داخلی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی به ترتیب اثرات منفی و
مثبت داشته است.

 -3طراحی الگوی مدل
 -3-1خصوصیات الگو
با استفاده از مطالعات تجربی انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه و با توجه به
مبانی نظری ،سعی شده است ،الگوی برآوردی در خصوص بررسی تاثیر آستانهای
نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران به گونهای طراحی
شود تا ضمن بررسی متغیرهای اثرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ،چارچوب آن
نیز حفظ شود .بنابراین به منظور آزمون وجود اثر آستانهای در رابطه با سرمایهگذاری
بخش خصوصی و نوسانهای نرخ ارز ،الگوی زیر برآورد میشود):
))PI = (FRER,GDP ,GI, PI (-1
()1
در الگوی فوق PI ،سرمایهگذاری بخش خصوصی FRER ،نرخ ارز واقعیGI ،
سرمایهگذاری دولتی PI )-1( ،سرمایهگذاری با یک وقفه و  GDPتولید ناخالص داخلی
)Elyaspour, Dashtban and Dashtban (2018

1
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به قیمت ثابت هستند .دادههای مورد استفاده ،از بانک مرکزی ایران و بانک جهانی به
روش کتابخانهای جمعآوری شدهاند.
 -3-2چارچوب متدولوژی
در مطالعات مختلف از معیارهای متفاوتی مانند انحراف معیار ،میانگین متحرک،
انحرافات از روند و الگوی ناهمسانی شرطی 1برای محاسبه نوسانپذیری نرخ ارز استفاده
شده است .با این وجود ،الگوی ناهمسانی شرطی ،با توجه به برتری آن نسبت به سایر
روشها ،بیش تر مورد استفاده قرار گرفته است .بر این اساس ،در این مطالعه از رویکرد
ناهمسانی شرطی برای الگوسازی نوسانهای نرخ ارز استفاده میشود .سادهترین الگوی
واریانس شرطی ،الگو ) ARCH (qاست که توسط انگل 2مطرح شد .الگو انگل به صورت
زیر است:
1/2

𝑡𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 ℎ
2
ℎ𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑌𝑡−1

() 2
که واریانس 𝑡𝜀 برابر یک است ،ℎ𝑡 .واریانس شرطی ناهمسان است .شرطی بودن
واریانس به این دلیل است که واریانس به مقادیر گذشته 𝑡𝑌 وابسته بوده و مشروط به
این مقادیر است .با اضافه کردن فرض نرمال بودن 𝑌𝑡 ،را میتوان با نماد  Ψ𝑡−1توضیح
داد که این تابع ،نشاندهنده اطالعات در دسترس در زمان  tاست:
) 𝑡𝑌𝑡 |Ψ𝑡−1 ∼ 𝑁(0, ℎ
()3
تابع واریانس میتواند به شکل عمومیتر زیر بیان شود:
)𝛼 ℎ𝑡 = ℎ(𝑌𝑡−1 , 𝑌𝑡−2 , … . , 𝑌𝑡−𝑝 ,
()4
که  pدر اینجا مرتبه فرآیند  ARCHو 𝛼 بردار پارامترهای ناشناخته است .الگو ARCH
) (qتعمیمیافته یا  GARCHتوسط بالرسلر )1986( 3به صورت زیر بسط داده شد:
p
q
()5
2
αi εt−i + ∑ βi + ht−1
i=1

i=1

∑ ℎt = α0 +

در معادله باال ℎt ،واریانس شرطی  𝜀tاست .عمومیترین فرم نوسانپذیری شرطی GARCH

) (1.1به فرم زیر است:

1

ARCH
Engel
3
Bollersler
2
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() 6
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p

q

αi − ∑ βi > 0
i=1

∑1−

i=1

حسنی،1

این نتیجه میدهد واریانس شرطی فرایند خطا ثابت نیست (لشکری ،بهنامه و
 ،1395ص.)120 .
متغیر نرخ ارز با  rerنشان داده میشود که از رابطه زیر به دست میآید:
)Rer=ner(pf/p
()7
در معادله فوق rer ،نرخ ارز حقیقی ner ،نرخ ارز اسمی pf ،شاخص قیمتها در خارج
(امریکا) و  pشاخص قیمتها در داخل (ایران) است (رود ،2012 ،2ص .)112 .به منظور
بررسی ایستایی متغیر آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شد که نشان-
دهنده نامانایی است ،اما تفاضل مرتبه اول آن ایستا است .از آنجا که در الگوهای
 ARCHو  GARCHباید از متغیرهای ایستا یا ) I(0استفاده کرد ،بنابراین ،جهت بررسی
اعتبار ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته از آزمون ریشه واحد زیوت و اندریو به هنگام
شکست ساختاری شده است (لشکری ،بهنامه و حسنی ،1395 ،ص .)123 .در واقع،
بسیاری از سریهای زمانی دچار تغییر یا شکست ساختاری میشوند .ممکن است یک
سری مانا زمانی که دچار تغییر ساختاری شده است ،به اشتباه به عنوان یک سری نامانا
در نظر گرفته شود .برای این منظور ،میتوان از آزمون ریشه واحد زیوت و اندریو
استفاده کرد .ویژگی مهم این روش آن است که نیازی به تعیین نقطه شکست ساختاری
نیست (سوری ،1394 ،3ص .)743 .با وجود سطوح آستانهای نرخ ارز ،نحوه اثرپذیری
سرمایه گذاری از نرخ ارز ،قبل و بعد از این سطوح ،متفاوت خواهد بود .الگوهای خود
رگرسیون آستانه دسته ای از الگوهای خودبازگشت غیر خطی هستند .چنین الگوهایی از
ترکیب الگوهای خود بازگشت خطی به دست میآیند .طبق بحث تانگ )1990( 4اصل
آستانه کمک میکند تا یک سیستم تصادفی پیچیده به مجموعهای از سیستمهای
جزیی و سادهتر تجزیه شود .معادله ( ،)8الگوی خود رگرسیون آستانه است .این الگو

1

)Lashkary, Behname and Hassani (2016
Rode
3
)Sori (2015
4
Tong
2
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شامل فرایند خودبازگشت مرتبه  n-1برای  nوضعیت است .برای  nوضعیت  n-1آستانه
وجود دارد.
𝑗𝑝
𝐽
()8
)𝑗(

)𝑗(

)𝑗(

)𝑗(

𝑗𝑟 ≤ 𝑑𝑌𝑡 = ∑ 𝐼𝑡 (𝑄𝑡 + ∑ 𝑄𝑡 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 ) , 𝑟𝑗−1 ≤ 𝑧𝑡−
𝑗=1

𝑖=1

)𝑗(𝑡𝐼 یک تابع شاخص برای وضعیت jام است که بر اساس آن وقتی متغیر Yدر وضعیت
 Jباشد ،مقدار)𝑗(𝑡𝐼 برابر با یک و در سایر موارد برابر صفر است .متغیر )𝑗(𝑡𝑢 نیز متغیر
تصادفی با میانگین صفر و واریانس ثابت است .در اینجا نیز متغیر 𝑑 𝑧𝑡−میتواند همان
متغیر 𝑑 𝑌𝑡−باشد 𝑝𝑗 .نیز بیانگر تعداد وقفهها یا مرتبه خود بازگشت در وضعیت jام
است .بنابراین متغیر وابسته 𝑡𝑌 از یک فرایند خود بازگشت تبعیت میکند که طبق آن
اگر مقدار متغیر تعیینکننده وضعیت 1با 𝑘 وقفه ،کمتر از مقدار آستانه 𝑟باشد ،این
معادله به صورت  𝑌𝑡 = 𝜇1 + 𝜑1 𝑌𝑡−1 + 𝑢1است .در غیر اینصورت به شکل = 𝑡𝑌
 𝜇2 + 𝜑2 𝑌𝑡−1 + 𝑢2خواهد بود (سوری ،1394 ،ص ص 857 .و  .)861مطابق مطالعات
انجام شده توسط جود ،)2010( 2جوبرته و کایا ،)2019( 3فالحتی و حیدریان4
( ،)1397سوری ( ،)1394به منظور آزمون خطی بودن رابطه بین متغیرها از آماره
الگرانژ فیشر و نسبت درستنمایی استفاده میشود .نبود رابطه غیر خطی توسط آزمون
فرضیه  H0=β1=β2=0آزمون میشود ،چنانچه این فرضیه رد شود از الگوی خود
رگرسیون آستانهای استفاده میشود .برای آزمون این فرضیه از ضریب الگرانژ  Fو نسبت
درستنمایی  LRاستفاده شد.
𝑅𝑈𝑆𝑆𝑅 𝑁 − 𝐾 𝑅𝑆𝑆𝑅 −
()9
=𝐹
(
)
𝑅𝑈𝑆𝑆𝑅

𝑀

𝑀
𝐹)𝐾LR=N(𝑁−

()10
در این معادالت ،RSSUR ،مجموع مربعات باقیمانده الگوی خطی RSSR ،مجموع مربعات
باقیمانده الگوی خود رگرسیون آستانهای K ،تعداد متغیرهای توضیحی و  Mتعداد
حدهای آستانه است.

1

Stade- Detrmining Variable
Jude
3
Jobarteh and Kaya
4
)Falahati and Heidarian (2019
2
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 -4تحلیلهای تجربی
جهت بررسی ایستایی متغیرهای مورد بررسی از آزمون دیکی فولر ،استفاده شد که در
جدول ( )1آمده است.
جدول ( :)1نتایج آزمون ریشه واحد
متغیر وابسته
PI
FRER
GI
GDP

نوع آزمون
دیکی فولر
زیوت اندریو
دیکی فولر
دیکی فولر

احتمال
0/00
0/02
0/01
0/00

مرتبه تفاضل آماره آزمون
-5/39
1
-3/07
0
-3/34
1
-4/7
1

نتایج بررسی
مانا
مانا
مانا
مانا

منبع :یافتههای تحقیق

به منظور محاسبه نوسانهای نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس شرطی ،نخست الزم
است یک معادله رفتاری مناسب برای متغیر نرخ ارز معرفی شود .بنابراین ،الگوی خود
توضیح میانگین متحرک ( )ARIMAبا مرتبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
معادله رفتاری نرخ ارز از نوع ( ARMA )1،1و به روش باکس -جنکیز ،نوشته شد .نتایج
مربوط به براورد الگو ،به صورت زیر است:
𝑡𝑢 𝑟𝑒𝑟 = 1۶340/۸4 + 0/۸۸𝑟𝑒𝑟𝑡−1 + 0/4۸𝑀𝐴𝑡−1 +
()11
𝑅 2 =./۸۸

)(0/00

)(0/00

(0/00)1

در مرحله بعدی ،به منظور بررسی وجود ناهمسانی واریانس در بین جمالت اخالل از
آزمون  ARCH LMاستفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول ( ،)2نشان میدهد
که فرض صفر ،مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین جمالت اخالل در سطح
معنادار پنج درصد ،رد میشود .بنابراین ،ناهمسانی واریانس در بین اجزا اخالل به اثبات
میرسد.
جدول ( :)2نتایج آزمون وجود اثرات ARCH
متغیر
RER

احتمال

آماره F

نتیجه نتیجه بررسی آزمون

0/03

4/9

واریانس ناهمسانی وجود دارد

منبع :یافتههای تحقیق

 1اعداد داخل پرانتز احتمال معناداری را نشان میدهند.
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از بین الگوهای مختلف با توجه به معیارهای شوارتز و حنان کویین ،الگو ()1,1
 GARCHانتخاب شد .همچنین با بازبینی باقیماندهها ،ضرایب خودهمبستگی برای باقی
ماندهها توسط نمودار همبستگی نگار جمله اختالل به دست آمد .چنانچه مقادیر آماره
 Qاز مقادیر جدول  χ2بزرگتر و احتمال گزارش شده کمتر از  0/05درصد باشد،
ضریب خود همبستگی تفاوت معنیداری از صفر دارد (سوری ،1394 ،ص .)701 .در
اینجا مقدار احتمال  0/00به دست آمد .که بیانگر صفر نبودن ضریب همبستگی در
مرتبه اول است .همچنین ،با انجام دوباره آزمون واریـانس ناهمسـانی برای این الگو،
مشخص شد الگوی نهـایی نـرخ ارز واقعی ،دارای واریانس همسان است .بر این اساس،
الگوی ( GARCH )1,1به عنوان الگوی بهینه مورد برآورد قرار گرفت .1نتایج براورد الگو
به صورت زیر است:
جدول( :)3نتایج براورد الگوی  GARCHبرای نرخ ارز واقعی
آماره z

سطح معنی
داری

C

90532/26

1/43

0/15

2
𝜀𝑡−1

0/93

2/06

0/00

ht-1

0/21

1/9

0/00

آزمون
ناهمسانی
واریانس

احتمال

آماره F

نتیجه بررسی آزمون

0/53

0/39

واریانس ناهمسانی وجود ندارد

متغیر

ضریب

متغیر
AIC=19/8
SBC=20/0
𝑅 2 = 0/44

منبع :یافتههای تحقیق

پس از طی مراحل باال ،نوسان نرخ ارز الگوسازی شده و بهعنوان یک متغیر موثر بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی معرفی میشود .نتایج مربوط به فرضیه خطی بودن در
مقابل فرضیه وجود الگوی خود رگرسیون آستانهای در جدول ( )4ارایه شده است .بر
اساس نتایج ،آماره الگرانژ فیشر و نسبت درستنمایی برای یک حد آستانه نشان
میدهد که رابطه غیر خطی وجود دارد.
 1در حالی که الگوی  GARCHبرای توصیف فرایندهای ) I(0به کار می رود الگوی گارچ انباشته ()IGARCH
فرایندهای ) I(1را در بر میگیرد اما از آنجا که الگوی  IGARCHبر این فرض استوار است که نوسانات هرگز
میرا نمیشوند ،بنابراین به نظر میرسد این الگو برای توصیف ویژگی نوسان بلندمدت ،مناسب نیست (شهرازی،
،1396ص  ،)272بر این اساس ،الگوی  IGARCHبراورد شد و ضرایب فاقد معنی داری آماری بودند.
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جدول ( :)4نتایج آزمون وجود رابطه غیر خطی باقی ماندهها
LR

احتمال

آماره F

احتمال

نتیجه نتیجه بررسی آزمون

21/95

0/05

19/45

0/05

رابطه غیر خطی وجود دارد

منبع :یافتههای تحقیق

از آنجا که رویکرد این مطالعه غیرخطی است ،باید سطحی از نااطمینانی نرخ ارز در
نظر گرفته شود تا مشخص شود که آیا اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،قبل و بعد از این سطح یکسان است یا متفاوت خواهد بود .بنابراین در این
پژوهش با استفاده از نرم افزار  Eviews9مشخص شد ،کدام مشاهده آستانه الزم را
برای اثر غیر خطی شدن نشان خواهد داد .نتایج براورد الگو در جدول آمده است.
جدول( :)5نتایج برآورد الگوی خود رگرسیون آستانه
سطح آستانه

متغیر

ضریب

آمارهt

FRER <2122/5

C

30691/3

0/32

FRER

-4/5

C

21357/8

2/24

FRER

-7/8

-1/8

GDP

0/20

2/35

)PI(-1

0/18

1/8

GI

-7/06

-5/1

FRER≥2122/5
متغیرهای غیر آستانه

DUM56
F=4/7statistic

-82795/688
Prop(F=)0/00 statistic

0/34

-3/61
𝑅 2 = 0/50

منبع :یافتههای پژوهش

به منظور اطمینان از کارایی برآورد الگو ،آزمونهای مربوط به فروض اسـتاندارد
کالسـیک در جـدول ( )6بیان شده است .با توجه به این که مقادیر احتمال تمام
آزمونهـا باالتر از عدد  0/05است ،نشان میدهد که الگوی مورد بررسی مشکلی از
لحاظ فروض کالسیک ندارد به این معنی که خودهمبستگی بین اجزای اخـالل وجـود
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نداشته ،فرم تبعی الگو به خـوبی تصـریح شـده اسـت؛ توزیـع اجزای اخالل نرمال بوده
و مشکل واریانس ناهمسانی نیز وجود ندارد.1
جدول( :)6نتایج آزمون تشخیصی الگو
آماره LM

احتمال

آماره F

احتمال

آمارهjb

تصریح الگو

0/98

0/38

0/78

0/38

عدم خود همبستگی

1/8

0/17

1/5

0/22

نوع آزمون

نرمال بودن جمالت اخالل
عدم واریانس نا همسانی

0/61

0/98
28/02

1/42

0/25

0/23

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به مقدار  19/45آماره الگرانژ فیشر و مقدار  21/95آماره نسبت درستنمایی
در جدول ( )4که بر اساس آنها ،فرضیه تاثیر غیر خطی نوسانهای نرخ ارز بر سرمایه-
گذاری بخش خصوصی رد نمیشود ،سطح آستانهای نوسانهای نرخ ارز به روش خود
رگرسیون آستانهای آزمون شد .همانطور که از اطالعات جدول ( )5مشاهده میشود،
سطح آستانهای تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران،
معادل  2122ریال برآورد شده است .بر این اساس ،با وجودی که اثر نوسان نرخ ارز بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی همواره منفی است ،اما در صورت افزایش نوسان نرخ ارز
به رقمی بیش از  2122ریال ،تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،معنادار و اثر کاهنده آن تقویت میشود .از این رو به نظر میرسد که افزایش
دامنه نوسانات نرخ ارز ،نااطمینانی در خصوص بازگشت سرمایه و قیمتهای آتی کاالها
 1بر اساس آزمون همگرایی انگل گرنجر ،مقدار آماره  tمحاسبه شده برای جمالت پسماند مورد نظر -7/38 ،با
احتمال  0/00است .بنابراین ،فرض صفر مبنی بر عدم همگرایی پذیرفته نمیشود .از آنجا که آزمون همگرایی در
صورت وجود عدم تقارن ،ممکن است به نتایج متناقضی منجر شود (محمودی و افراسیابی .)1393 ،بر اساس روش
پیشنهاد شده ،توسط اندرس و سیکالس ( )2001همگرایی بررسی شد.
فرضیه آزمون

1ρ

2ρ

F

احتمال

2ρ =1ρ=0

-0/16

0/38

27/58

0/00

2ρ =1ρ

-0/16

0/38

4/77

0/04

بر اساس نتایج حاصل از جدول فوق ،سطح احتمال گزارش شده ،نشان دهنده عدم پذیرش هر دو فرضیه است.
بنابراین ،بین نوسانات نرخ ارز و سرمایهگذاری بخش خصوصی رابطه همگرایی نامتقارن وجود دارد 1ρ .سرعت
تعدیل برای مقادیر کمتر از حد آستانه و  2ρسرعت تعدیل برای مقادیر باالتر از حد آستانه را نشان میدهد (پدرام
و دهنوی .)1392،هنگامی که|  |𝜌1 | < |𝜌2است .سرعت تعدیل برای مقادیر کوچکتر از حد آستانه ،کمتر از
سرعت تعدیل برای مقادیر باالتر از حد آستانه است .بر اساس نتایج ،سرعت تعدیل برای انحرافات کمتر از حد
آستانه  16درصد و برای انحرافات باالتر از حد آستانه  38درصد است.
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و خدمات و نیز نهادههای تولید را افزایش داده و توجیهپذیری برخی طرحهای سرمایه-
گذاری را به ویژه برای سرمایهگذاران ریسکگریز با تردیدهای جدی روبرو نماید .به این
ترتیب در شرایطی که به نظر میرسد در دنیای واقعی هزینههای اقتصادی تشدید
نااطمینانی ،ثابت نمیماند ،واکنش بخش خصوصی به صورت کاهش تمایل برای
سرمایهگذاری در پروژه هایی که تا پیش از آن ،از توجیه اقتصادی الزم برخودار بودند،
قابل انتظار است .با توجه به دادههای جدول ( ،)5ضریب شتاب بدون وقفه برآوردی،
برابر  0/2گزارش شده است .به این ترتیب به شرط ثابت بودن سایر شرایط به ازای یک
میلیارد ریال افزایش در تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی به طور
متوسط معادل  200میلیون ریال افزایش مییابد .عالوه بر این ،نتایج حاصل از برآورد
الگو بیانگر اثر جایگزینی جبری در کشور است .همان طور که از دادههای جدول ()5
مشاهده میشود ،با افزایش سرمایهگذاری بخش دولتی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی
به طور معناداری کاهش مییابد .1آثار منفی هزینههای دولتی بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی میتواند به دلیل اثر رقابتی با بخش خصوصی در استفاده و جذب منابع بوده
باشد .بنابراین به نظر میرسد به دلیل محدودیت منابع ،افزایش هزینههای دولت منجر
به ایجاد محدودیت منابع برای سرمایهگذاری بخش خصوصی شده است.

-5نتیجهگیری
سرمایهگذاری بخش خصوصی با توجه به افزایش و بهبود عملکرد و تخصیص منابع و
عوامل تولید ،اهمیت خاصی در اقتصاد هر کشور دارد .در این مطالعه سعی شده است،
عالوه بر بررسی متغیرهای اثرگذار ،اثر نوسانهای نرخ ارز به عنوان یکی مهمترین
متغیرهای اثرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی شناسایی شود .از آنجا که
نوسانهای نرخ ارز میتوانند اثرات متفاوتی بر سرمایهگذاری داشته باشد ،در این
پژوهش ،اثرات آستانهای نوسانهای نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی با الگوی

 1اثر جایگزینی جبری مخارج سرمایهگذاری دولت در داخل و خارج از کشور در برخی مطالعات تجربی مانند:
خسروی ( ،)1393الیاس پور و همکاران ( ،)1397دش ( )2016و بهال و همکاران ( )2018مورد آزمون تجربی و
تایید قرار گرفتهاند.
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خود بازگشت آستانهای بررسی شد .بر این اساس در این پژوهش برای محاسبه
نوسانهای نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شد.
نتایج بهدست آمده نشان دادند ،نوسانهای نرخ ارز اثر منفی بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی دارد .بهنظر می رسد نوسانات نرخ ارز ،فضای نااطمینانی را برای تصمیمگیری-
های تولید و امور تجاری ایجاد میکند .در واقع عدم اطمینان ناشی از نوسانات نرخ ارز،
باعث عدم اطمینان در قیمتهای آتی کاالها و خدمات میشود و در نتیجه کارگزاران
اقتصادی در شرایط نااطمینانی ،سرمایهگذاری را کاهش خواهند داد .با وجودی که اثر
افزایش نوسانهای نرخ ارز بر سرمایهگذاری این بخش ،منفی است ،اما به لحاظ آماری
اثر معنادار مشاهده نشد .در رژیم ارزی با نوسانهای باالی حد آستانه ،تاثیر منفی
نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ،افزایش مییابد .یافتههای این
پژوهش ،مبنی بر اثر منفی نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری همانند نتایج ناکسی و
پوزلو ( ،)2001سرون ( ،)2003دمیلی و فیکرو ( )2015و ادجیو و همکاران ()2019
است .همچنین پژوهش حاضر ،نشان میدهد که افزایش تولید ناخالص داخلی موجب
افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شده است .بر این اساس ،نظریه شتاب
سرمایهگذاری رد نمیشود .به طوری که اگر رشد اقتصادی در شرایط مطلوبی باشد،
عالمت دهنده مناسب برای سرمایهگذاران به منظور اقدام سرمایهگذاری است .این یافته،
هم راستا با نتایج الیاس پور و همکاران ( )1397و باتو ( )2016در زمینه اثر مثبت تولید
بر سرمایهگذاری بخش خصوصی است .بر اساس نتایج بهدست آمده ،اثر سرمایهگذاری
بخش دولتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ،منفی و معنیدار است .آثار منفی
هزینههای دولتی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند به دلیل اثر رقابتی با بخش
خصوصی در استفاده و جذب منابع بوده باشد .بنابراین به نظر میرسد به دلیل
محدودیت منابع ،افزایش هزینههای دولت منجر به ایجاد محدودیت منابع برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی شده است .از این رو ،نظریه اثر جایگزینی رد نمیشود.
این نتیجه ،مشابه نتایج الیاس پور و همکاران ( )1397و دش ( )2016است.پژوهش
حاضر نشان داد ،نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی دارد.
افزایش نوسانهای نرخ ارز ،اثر یکنواختی روی سرمایهگذاری بخش خصوصی نمیگذارد
و در نرخهای آستانهای ،میزان اثرگذاری آنها تغییر میکند .با توجه به این که نوسانات
نرخ ارز تا حد زیادی به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است و همچنین به دلیل سهم
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عمده بخش نفتی در صادرات ،سرمایهگذاری بخش خصوصی همواره در معرض
ن ااطمینانی و نوسانات نرخ ارز قرار دارد .این موضوع با در نظر گرفتن تعیین قیمت نفت
در بازارهای جهانی میتواند ،نگرانکنندهتر باشد .از این رو از کنترل برنامهریزان
اقتصادی خارج است .با این وجود ،مقام پولی و دولت میتواند با اجتناب از سیاستهایی
ک ه ممکن است نوسانات را تشدید کند ،از شدت تاثیرات نوسانات نرخ ارز بکاهد.
شفافیت در سیاستگذاری از جمله این موارد است .همچنین ،مدیریت بهینه صندوق
ذخیره ارزی میتواند ،نوسانات ناشی از عواید ارزی را کاهش دهد.
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