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  چکیده

در این مطالعه، مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاري بخش خصوصی در ایران از طریق تعیین 
سرمایه گذاري از . بررسی قرار می گیردعوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاري بخش خصوصی مورد 

، از جایگاه خاصی در رشد وتوسعه اقتصادي برخوردار رصتهاي شغلی و منابع درآمدي جدیدطریق ایجاد ف
براساس مرور مبانی نظري عوامل موثر بر سرمایه گذاري بخش خصوصی ، نتایج حاصل از بردار . است

ن بدست آمده ، بیانگر آن است که طی دوره زمانی هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانس
مورد بررسی، تغییرات نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت بر مخارج سرمایه گذاري بخش خصوصی دارد و 

نقش مهم و ) سرمایه گذاري دولتی(و مالی ) اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی(سیاستهاي پولی 
  . خصوصی در ایران، ایفا می نماینداساسی در تعیین رفتار سرمایه گذاري بخش

  
  :هاي کلیدي واژه

           گذاري بخش دولتی، نرخ واقعی ارز، نااطمینانی، گذاري بخش خصوصی، سرمایه سرمایه
  انباشتگی هم

  

                                                           
  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران)استادیار (میعضو هیأت عل -  ١
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران) مربی( عضو هیأت علمی - ٢
  مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -3
 

 »فراسوي مدیریت« 
  1391زمستان  _23 شماره _سال ششم 

  149 - 170ص ص
  15/3/91: تاریخ دریافت مقاله

 5/12/91:تاریخ پذیرش نهایی مقاله
 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 مستانز  – 23  شماره–فراسوي مدیریت 

 

150

  مقدمه
سرمایه گذاري بعد از مصرف،  مهمترین جزء تقاضاي کل می باشد کـه بـه دلیـل                  

     سـرمایه گـذاري بـا      . اددانان قـرار گرفتـه اسـت      نوسانات زیاد بیـشتر مـورد توجـه اقتـص         
سیاست هاي کالن اقتصادي نوسان پیدا می کند و چون پایه تولید جامعه را پـی ریـزي                  

سیاست گذاران اقتـصادي بـا      . کرده و توان تولیدي را باال می برد، حائز اهمیت می باشد           
رمایه بخـش  استفاده از سیاست هـاي کـالن اقتـصادي، سـرمایه گـذاري و تـشکیل سـ              

خصوصی را هدایت کرده و با ایجاد انگیزش هایی، سرمایه گـذاران را بـه انجـام پـروژه                   
تـصمیمات سـرمایه گـذاري توسـط بخـش          . مـی نماینـد    هاي سرمایه گـذاري ترغیـب    

خصوصی، به دلیل باال بودن کارایی و انگیزه هاي سود جویی، تخصیص بهینـه منـابع و                 
  ) . 1990خان و رینهارت ،(شت عوامل تولیدي را در پی خواهد دا

با عنایت به نقش موثر سرمایه گذاري در ایجاد فرصت هاي شغلی جدید، گسترش              
توسعه اقتـصادي ، بررسـی       منابع درآمدي ، افزایش درآمد ملی سرانه و بطور کلی رشد و           

عوامل موثر بر سرمایه گذاري بخش خصوصی در ایران به لحاظ شـناخت توانمنـدیهاي                
 اشـتغال زا از اهمیـت خاصـی در طراحـی و            جهت دهی فعالیت هاي مولـد و       اقتصادي و 

  .مدیریت سیاست هاي اقتصادي کارآ برخوردار است
در مورد سرمایه گذاري نظریه هاي مختلفی وجود دارد کـه هـر یـک بـه طریقـی                  
. کوشیده اند تا عوامل تعیین کننده سرمایه گذاري و تـشکیل سـرمایه را معرفـی نماینـد                 

زش فعلی براي سرمایه گذاري، به رابطه بین میزان سـرمایه گـذاري، درآمـدهاي      معیار ار 
حاصل از سرمایه گذاري، دوره زمانی طرح و نرخ بهره می پردازد که بر اساس آن، بنگاه                 

  .طرحی را براي سرمایه گذاري انتخاب می کند که باالترین ارزش فعلی را داشته باشد
اري، بنگـاه مـی خواهـد بـراي حـداکثر کـردن             در معیار کارایی نهایی سرمایه گـذ      

مطلوبیت خود باالترین خط بودجه اي که بـر منحنـی امکانـات درآمـد ممـاس اسـت را                
این معیار نرخ بهره اي را براي هر یک از طرحها انتخاب می کند که قابـل                 . انتخاب کند 

  .مقایسه با نرخ بهره بازار است
سرمایه متمرکز می شـود و بـه        نظریه شتاب روي سرعت تعدیل موجودي مطلوب        

رابطه سرمایه گذاري با تغییر سطح تولید یا درآمد ملـی  و نـسبت سـرمایه بـه بـازده یـا           
در مدل شتاب انعطاف پذیر سرمایه گـذاري کـه در           . ضریب متوسط سرمایه مربوط است    

مطالعات تجربی کابرد فراوانی دارد، فرض می شود در هر دوره قـسمتی از شـکاف بـین                   
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در ایـن مـدل موجـودي    . ي سرمایه واقعی و موجودي سرمایه مطلوب پر می شود      موجود
سرمایه جاري متناسب با میانگین وزنی تولید دوره هاي قبل است و هـر چـه بـه عقـب                    

مدل جریان نقدینه سـرمایه     .  برمی گردیم، اهمیت تولید در این میانگین کاهش می یابد         
 سرمایه گذاري را بهتر از تأمین مـالی خـارجی           گذاري، استفاده از جریان نقدینه داخلی بر      

در این مدل، هزینه هاي سرمایه گذاري نسبت متغیري از جریان نقدینه داخلـی        . می داند 
پـس موجـودي مطلـوب    . است و عرضه وجوه داخلی بستگی به سـطح سـود بنگـاه دارد       

برانسون، (ست سرمایه نه تنها به سطح تولید بلکه به مقدار سودهاي انتظاري نیز وابسته ا       
1382.(  

اکثر تئوري هاي مطرح شده در مورد سرمایه گذاري با فرض صفر بودن جانـشینی          
 مطرح شده 1عوامل تولید صورت گرفته که این مشکل نظري اولین با توسط جورگنسون 

مطالعاتی که توسط وي و همکارانش انجام گرفت به مـدل نئوکالسـیک معـروف               . است
یه گذاري از عامل سرمایه نشأت گرفته است که قیمت سرمایه           در این مدل، سرما   . گردید

 توبین، نگـاه    qتئوري  . در تصمیم گیري براي میزان سرمایه گذاري اهمیت فراوانی دارد         
عدم شفافیت در درآمدها ( جدیدي بر سرمایه گذاري دارد و نقاط ضعف نظریه هاي قبلی        

. را مـی پوشـاند    )  طرحها و ریـسک    و هزینه هاي انتظاري، تأخیرها یا هزینه هاي تعدیل        
می کند این است که اگر         مهمترین جنبه تئوري توبین که از مدل نئوکالسیک استفاده          

هزینه هاي جایگزینی سرمایه و ماشین آالت سرمایه اي در دست باشد، می تـوان ارزش       
 )1993چرینکو،( بازاري سهام موسسه را پیدا کرد و در مورد سرمایه گذاري تصمیم گرفت 

.  
در واقع هر نظریه سرمایه گذاري تالش می کند تا جـواب مشخـصی بـه ایـن دو                   

 مقدار مطلوب موجودي سرمایه چگونه تعیین می شود، عوامـل مؤثر بر -1موضوع بدهد؛ 
 بنگاه چه سرعت تعدیلی را در رسیدن به موجودي -2آن کدامند و مقدار آن چقدر است؟       

  ـلی این سرعت تعدیل را تعیین می کنند؟مطلوب سرمایه اتخاذ می کند و چه عوام
این نظریه ها بیشتر براي کشورهاي پیشرفته طراحی شده اند که نمی توان آنها را               

پژوهشهاي متعددي نیز در مورد نظریـه هـا و   . براي کشورهاي در حال توسعه به کار برد  
الگوهاي سرمایه گذاري بخـش خـصوصی صـورت گرفتـه، کـه اکثـر آنهـا مربـوط بـه                     

 .صادهاي پیشرفته اي می باشد که اتکاء آنها به اقتصاد بازار، از ویژگیهاي بارز آنهاست       اقت
                                                           

1 . Jorgenson 
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عدم وجـود بازارهـاي مـالی بـا کـارکرد مناسـب،       ، به دلیل کشورهاي در حال توسعه     در  
 ،کمبـود اطالعـات آمـاري     اختالالت ایجاد شده در اثر محدودیت هاي مبادلـه خـارجی،            

          ، مایه گـذاري و مـدلهاي بکـار رفتـه وجـود دارد     شکاف عمیقـی بـین نظریـه هـاي سـر          
        که این امر کـاربرد نظریـه هـاي کالسـیک اقتـصادي را بـا مـشکل روبـرو مـی سـازد                       

  ).1984بلجر وخان،(
تاکنون مطالعات متعددي در زمینه تعیـین رفتـار سـرمایه گـذار بخـش خـصوصی                 

تیجـه  ومشخص نمودن عوامل موثر برآن در کشورهاي مختلف صورت گرفته است که ن            
آن نمایان شدن متغییرهاي موثر بر رفتار سرمایه گذاري بخش خصوصی از قبیـل تولیـد               
ناخالص داخلی ، سـرمایه گـذاري بخـش دولتـی، اعتبـارات اعطـایی بانکهـا بـه بخـش           

  . می باشد... خصوصی، ریسک ونااطمینانی و
رســی  ، با استفاده از مدل نئوکالسیک جورگنسون به بر     )1980 (ساندراجان و تاکـر  

آنهـا   .رابطه سرمـایه گذاري بخش خصـوصی و دولتی در دو کشور هند و کره پرداختنـد              
   .گردد ه را به دو صورت برآورد میالگوي مورد نظر براي هند و کر

  
برآورد الگو با تفکیک تولید ناخالص داخلی به تولید بخش خصوصی و تولید بخش ) الف 

  ) مورد هند (  دولتی
ن تفکیک تولید ناخالص داخلی به تولید بخش خصوصی و دولتی به برآورد الگو بدو) ب 

  ) مورد کره ( علت عدم آمار تولید بخش خصوصی و دولتی 
  

نـشان  ،  انجـام گرفـت      ) OLS( نتایج برآورد که با روش حداقل مربعات معمولی          
. خصوصی با دولتـی در هـر دو کـشور اسـت    مکـمل بودن سرمـایه گذاري بخش    دهنده

  و  با استفاده از یک مدل شتاب انعطاف پـذیر سـرمایه گـذاري             نیز  ،  )1984 (نبلجر و خا  
 کـشور   24را براي   سرمایه گذاري بخش خصوصی     ،   1روش حداقل مربعات معمولی مقید    

ثر از سه عامل نوسانات تجاري و اقتصادي که به صورت تفـاوت بـین               در حال توسعه متأ   
تبـارات اعطـایی شـبکه بـانکی بـه بخـش            تولید بالفعل و بالقوه در نظر گرفتـه شـده، اع          

  .به نتایج  مشابهی رسیدندمعرفی کردند و  خصوصی و سرمایه گذاري دولتی
                                                

                                                           
1 . Restricted Least Squares Method 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاري بخش خصوصی در ایران
   

 

153

، با اسـتفاده از سیـستم معـادالت         )1989(در مطالعه اي براي کشور شیلی سلیمانو        
، سرمایه گذاري بخش خصوصی را متأثر از متغیرهاي تولیـد ناخـالص             3SLSان با   همزم

، )واریانس سودآوري و واریـانس تولیـد ناخـالص داخلـی          (داخلی، ریسک و عدم اطمینان      
و حجم اعتبارات   ) نسبت شاخص قیمت سهام به شاخص قیمت عمده فروشی        (سودآوري  

می دهد که بین سودآوري، تولید      مطالعه وي نشان    . اعطایی به بخش خصوصی  می کند      
ناخالص داخلی، حجم اعتبارات اعطایی بـه بخـش خـصوصی و سـرمایه گـذاري بخـش        

ریسک و عدم اطمینان نیز از طریق واریانس سودآوري         . خصوصی رابطه مثبت وجود دارد    
و واریانس تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی و قابل تـوجهی بـر سـرمایه گـذاري بخـش                 

  .خصوصی دارد
 اسـتفاده از    بـا  کشور در حال توسـعه       22، در تحقیقی براي     )1990(گرین و ویالنو    

ریسک پـروژه هـاي بلنـد مـدت         نرخ تورم    نشان دادند که     روش حداقل مربعات معمولی   
     سرمایه گذاري را افزایش می دهد و بـه عنـوان شـاخص بـی ثبـاتی در اقتـصاد مطـرح                      

ارز بـر سـرمایه گـذاري بخـش         عـی   همچنین سرمایه گذاري دولتی و نـرخ واق       . می شود 
  .ثیر مثبت داردخصوصی تأ
، به تعیین رفتـار سرمــایه گـذاري بخـش خـصـوصی در پاکـستان      1993(شاکر 

نتیجه مطالعه وي نـشان داد کـه میـان سـرمایه گـذاري بخـش خـصوصی در                   . پرداخت
ه مثبتـی   پاکستان و تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانک ها و سرمایه گذاري دولتی رابط            

، نیز به نتایج مشابهی در کـشورهاي صـحراي           )1995 (هاجیمیچل و دانشور  . وجود دارد 
همچنین نشان دادند که اثـرات عـدم اطمینـان اقتـصادي کـه از طریـق                 . آفریقا رسیدند 

انحراف معیار نرخ تورم و تغییر درصدي در نرخ ارز مؤثر واقعی انـدازه گیـري مـی شـود،          
حـداقل مربعـات     ، در تحقیقـی، بـا اسـتفاده از روش         )2002(ار  لیزال و سوجن  . منفی است 
صوصی، بـراي  تأثیر تولید ناخالص داخلی و سود بنگاهها را بر سرمایه گذاري خـ  معمولی

نتایج نشان دهنده آن است که اثر تولیـد ناخـالص داخلـی بـر       . کشور چک بررسی کردند   
  .خصوصی مطابقت با اصل شتاب داردبخش سرمایه گذاري 

ارتباط نرخ واقعـی ارز را    2003 (حقیقی براي کشورهاي در حال توسعه سروین      در ت 
، مورد بررسی قرار داده     GARCH-Mبا سرمایه گذاري بخش خصوصی به کمک روش         

مهمترین نتیجه تحقیق تأثیر منفی قوي نرخ واقعی ارز بر سـرمایه گـذاري بخـش              . است
آفریقایی به این سوال پاسـخ      در تحقیقی براي کشورهاي     ) 2007(الرتی  . خصوصی است 
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می دهد که آیا نرخ واقعی ارز بر سرمایه گـذاري مـستقیم خـارجی تـأثیردارد؟ مقالـه بـا                     
 تخمین 1980-2000استفاده از تکنیک پانل دیتا مدلی را براي نرخ واقعی ارز براي دوره             

 همانند نتایج بیانگر آن است که نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاري مستقیم خارجی  . می زند 
، در مطالعـه اي بـراي       )2008( رامیـرز    .ثیر مثبـت دارد    بخش خصوصی تأ   سرمایه گذاري 

آمریکاي التین ارتباط تجربی و تئوري بین متغیرهاي کلیدي اقتصاد از جمله پـس انـداز               
نتایج تخمـین  . ملی و نرخ واقعی ارز با سرمایه گذاري بخش خصوصی را بررسی می کند          

پـس انـداز     رگرسیون به ظاهر نامرتبط، نشان دهنده آن است کـه         با استفاده از معادالت     
  .   ملی تأثیر مثبت و نرخ واقعی ارز تأثیر منفی بر سرمایه گذاري بخش خصوصی دارد

در ایران نیز مطالعات معدودي در زمینه سرمایه گـذاري بخـش خـصوصی انجـام                 
  : گرفته که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است

در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی چگـونگی رفتـار            ) 1374 (خاوري نژاد 
پردازد و با استفاده از آزمونهاي جدید در عرصه ادبیات    نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران می      

دکترین برابري قدرت خرید، ازجمله همگرایی بین نرخ اسمی و نسبت قیمتهاي داخل به              
  به ARIMAباشد یا خیر، و روش   اراي ریشه واحد می  خارج و اینکه آیا نرخ واقعی ارز د       

. باشـد  این نتیجه می رسد که نرخ واقعی ارز داراي خاصـیت بازگـشت بـه میـانگین مـی                  
همچنین نرخ تعادلی بلندمدت و مقدار تعادلی و نیمه عمر اثر انحرافات ایجاد شده در نرخ            

  .واقعی ارز را محاسبه کرده است
به بررسی تأثیر کـاهش ارزش      نامه کارشناسی ارشد خود     در پایان   ،  )1378(جعفري  

از دیدگاه نظري، تأثیر . پردازد می) 1338-75(خارجی ریال بر رشد اقتصادي طی سالهاي        
نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادي در بلند مدت مبهم است ولی  نتایج تجربی تحقیق فـوق                 

 . در اقتصاد ایران است بیانگر تاثیر منفی نرخ واقعی ارز بر رشد تولید غیرنفتی
، در پایان نامه کارشناسی ارشد خـود بـه بررسـی عوامـل مـؤثر بـر                  )1378(طالبی  

نتایج . ه است پرداخت) 1338-75(تغییرات میزان سرمایه گذاري بخش خصوصی در ایران         
 ک ها به بخش خصوصی بیشترین تأثیر       است که اعتبارات اعطایی بان     تحقیق وي حاکی    

تولید ناخالص داخلی با درجه اهمیـت کمتـري         همچون  ر آن متغیرهاي     و در کنا   مستقیم  
  .  بر سرمایه گذاري خصوصی مؤثرند

                                                                                          

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاري بخش خصوصی در ایران
   

 

155

ه رفتار سرمایه گـذاري بخـش خـصوصی در صـنعت از             ، براي توجی  )1381(پژوتن  
وي میزان سرمایه گذاري بخش خصوصی و . مدل شتاب انعطاف پذیر استفاده کرده است

سطح مطلوب انباشت سرمایه در بخش صنعت را تابعی از اعتبارات اعطایی بانک هـا بـه             
هـاي  بـر اسـاس داده      . بخش خصوصی و سرمایه گذاري زیربنایی دولت معرفی می کند         

    ، سیاسـت هـاي مـالی از سیاسـت هـاي پـولی در رونـد        )1338-78(آماري سـال هـاي    
  .سرمایه گذاري بخش خصوصی صنعت مؤثرتر بوده اند

مطالعات تجربی مطرح شده بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلـی، نـرخ تـورم،                
         مانـده اعتبـارات اعطـایی واقعـی بـه بخـش خـصوصی              گذاري بخش دولتـی و       سرمایه
      همچنـین نـرخ واقعـی ارز آثـار متفـاوتی           . ثیر دارد یه گذاري بخش خصوصی تـأ     بر سرما 

بر سرمایه گذاري این بخش دارد که این آثار متفاوت وابسته به شرایط اقتـصادي کـشور          
 عوامل موثر بر سرمایه گـذاري    لذا هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی مدیریت        .است

       تعیــین عوامــل تعیــین کننــده  شناســایی و. بخــش خــصوصی در اقتــصاد ایــران اســت
  .سرمایه گذاري بخش خصوصی از دیگر اهداف این مطالعه به شمار می آید

  

  ابزار وروش
  تصریح مدل) الف

فته و با استفاده از مطالعات تجربی انجام گربا توجه به مبانی نظري در این مطالعه 
در کشورهاي در حال توسعه و منابع کتابخانه اي، سرمایه گذاري بخش خصوصی در 

  :ثر از متغیرهاي زیر معرفی می شودایران متأ
پوشاك و  در فعالیت هاي تولیدي نظیر صنعت اگر دولت:  سرمایه گذاري بخش دولتی-

    می تواندنیز صنایع کوچک که بخش خصوصی
ذاري کند، به عنوان جانشین بخش خصوصی عمل آنها را انجام دهد، سرمایه گ

سبب کاهش بازدهی سرمایه گذاري بخش خصوصی شده و سرمایه گذاري این  کرده،
ولی اگر سرمایه گذاري دولت در . )1376خلیلی عراقی ، (بخش را در حاشیه قرار می دهد

صورت .. .حیطه کاالهاي عمومی مانند احداث فرودگاهها، بزرگراهها، بنادر، راهها و 
می آید و مشکالت موجود بر سر  گیرد، مکمل سرمایه گذاري بخش خصوصی به حساب
در واقع اگر چنین مخارجی را دولت . راه فعالیت هاي بخش خصوصی را کاهش می دهد

تقبل نکند، بسیاري از فعالیتهاي اقتصادي بخش خصوصی انجام نمی شود و در صورت 
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هد داشت و انجام آن توسط دولت، هزینه تولید بخش انجام، هزینه بسیار باالئی خوا
   ).2006سوریز،( دهد خصوصی را کاهش می

در کشورهاي در حال توسعه، سرمایه گذاري بخش دولتی به عنوان مکمل سرمایه 
دالیل متعددي  نیز براي این ارتباط وجود دارد از . گذاري بخش خصوصـی مطرح است

امع در اشتغال کامل نیستند، افزایش در سرمایه جمله این که چون در این کشورها جو
گذاري دولتی، درآمد ملی را از طریق ضریب فزاینده، تحت تأثیر قرار داده و سبب 
افزایش سـودآوري سرمایـه گذاري بخش خصوصی به دلیل افزایش در تقاضاي انتظاري 

  شود و این پدیده سرمایه گذاري بخش خصوصی را به  براي محصول نهایی می
         ز طرف دیگر، بیشتر ا .)2006سوریز،( دنمای می گذاري بیشتر ترغیب سرمـایه
گذاري هاي دولتی در پروژه هاي سـاختاري و زیربنایی می باشد که  به کـاهش  سرمایه

هـزینه تولید و یا افزایش درآمدها با توجه به بازده نسبت به مقیاس و در نتیجه افزایش 
  . واهد شد خي براي بخش خصوصی سودآور

افزایش تقاضا براي کاالهاي بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاري دولتی در 
 یکی دیگر از دالیل ارتباط با تأسیس کارخانجات جدید نیز) انویه ث( صنایع مکمل 

  .  سرمایه گذاري بخش خصوصی و دولتی است
گذاري بخش خصوصی  در مطالعات تجربی مربوط به سرمایه: تولید ناخالص داخلی -

تولید  با خصوصی، رابطه سرمایه گذاري بخش و در حال توسعهدر کشورهاي صنعتی 
 مورد تأیید قرار گرفته که از ...مد ملی، درآمد سرانه و ناخالص داخلی و ملی، درآ

آنچه که بیش از همه مورد تأکید . مباحث تئوریک سرمایه گذاري حاصل شده است
 و تقاضاي کل است که در قالب نظریه بخش خصوصیسرمایه گذاري است، رابطه 

   .اصل شتاب جاي می گیرد
بر قیمت کاالهاي سرمایه اي وارداتی و ثیر آن نرخ ارز به دلیل تأ: رخ واقعی ارز ن-

هچنین قیمت کاالهاي صادراتی تولید شده در داخل، نقش مهم و اساسی در تعیین 
ل توسعه ایفا می نماید و اثر رفتار سرمایه گذاري بخش خصوصی در کشورهاي در حا

بر . مستقیم قابل مشاهده از طریق بخش تجارت خارجی و تقاضاي کل داردغیر
 مفهوم که به( یه هاي اقتصاد کالن، هر افزایشی در نرخ واقعی ارز اساس نظر

باید به افـزایش صـادرات و کاهش واردات کشور ) کـاهش ارزش پول داخلی است
از آنجائیکه خالص صادرات یکی . منجر شود و در نتیجه خالص صادرات افزایش یابد
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به افزایش تقاضاي کـل از اجـزاي تقاضـاي کـل می باشد، افزایش خـالص صادرات 
تولید ناخـالص داخلی منجر خواهد شد و با توجه به تـأثیر مستقیم تقاضاي کل بر یا 

سرمایه گذاري بخش خصوصی، هر افزایشی در تقاضاي کل به افزایش سرمایه 
  ).1382،برانسون( گذاري این بخش منجر می شود

ین تفاوت را دارد که ا...  نرخ  ارز با شاخص هایی نظیرتولید ناخالص داخلی و 
ثیر دو نوع تغییر قیمت قرار می گیرد؛ تورم داخلی و تورم کشورهاي خارجی که تحت تأ

از این بعد این نگرش را می توان . ارز مزبور پول رایج در آن کشور محسوب می شود
بنابراین براي محاسبه نرخ واقعی ارز، . دانستبرگرفته از تئوري برابري قدرت خرید 

ر نرخ اسمی باید به گونه اي انجام پذیرد که تورم داخل و خارج را به طور تعدیل د
  .همزمان مد نطر قرار دهد

  
 / RER = NER    شاخص قیمت مناسب

NER  =نرخ اسمی ارز    
RER      = نرخ واقعی ارز  

  
شاخص قیمت مناسب براي نرخ ارز، نسبت دو شاخص قیمت داخل به خارج 

یگر، از تورم داخلی، تورم خارجی کسر می شود تا خالص تورم به عبارت د. خواهد بود
  ).2004لور بالدي ، ( ایجاد شده در نرخ ارز به دست آید

                                                                                                            
PD / PF  =شاخص مناسب براي نرخ ارز    

PDنگر شاخص قیمت کاالهاي تولید و مصرف شده در داخل کشور بیا   
PFبیانگر شاخص قیمت کاالهاي غیر وارداتی در جهان خارج   

  : بر این اساس، نرخ واقعی ارز به صورت زیر خواهد بود
     

RER = NER. PF / PD  
  

در کشورهاي توسعه یافته، بازارهاي مالی گسترده، بازار : محدودیت هاي اعتباري
   هاي سرمایه گذاري فراوانی وجود دارند که پروژه هاي  س پیشرفته و شرکتبور

سرمایه گذاري را تأمین مالی می کنند و نقش بازار پول و بانک ها را در این امر، 
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می سازند، بطوریکه وام ها و اعتبارات بانکی نمی تواند به عنوان یک متغیر  کمرنگ تر
اما با توجه به کمبود بازار . ی مطرح شودتأثیر گذار بر سرمایه گذاري بخش خصوص

سرمایه و نیز گسترش نیافتن بازار سهام، شرکت ها و موسسات اقتصادي در کشورهاي 
در حال توسعه، امکان تأمین منابع سرمایه گذاري براي موسسات اقتصادي از بازار 

همچنین  سرمایه و نیز انتشار سهام و اوراق مشارکت به طور قابل قبولی وجود ندارد،
برخالف جانشینی کامل بازار پول و سرمایه در کشورهاي توسعه یافته، در کشورهاي در 

به عبارت دیگر، تأمین . حال توسعه و از جمله ایران، پول و سرمایه مکمل یکدیگرند
        و تأمین مالی از منابع خارج ) سود قابل تقسیم(بع داخلی بنگاه مالی پروژه ها از منا

جانشین کاملی براي یکدیگر نیستند و منابع خارج از بنگاه، )  اعتباراتاوراق سهام و(
، اکثر  بر این اساس.)1381سلیمی فر،(خود، مجرایی براي انباشت سرمایه خواهد بود

سرمـایه گـذاران بخش خصوصی براي تأمین مالی پروژه هاي سرمایه گذاري خود 
بهره از طرف دیگر، پایین بودن نرخ . مایندناگزیرند از اعتبارات اعطایی بانک ها استفاده ن

   سرمایه گذاران را به استفاده از این منابع مالی ترغیب وامهاي بانکی در این کشورها 
  .  )1983رانی وروسدو، ( می نمایند

متغیرهایی که نشان دهنده هزینه استفاده از سرمایه یا هزینه در مورد : نرخ تورم
در .  اشاره نمودو نرخ تورمی توان به نرخ بهره فرصت سـرمایه گذاري می باشـد، م

مطالعات انجام شده علیرغم تأیید تأثیر معنی دار نرخ بهره بر سرمایه گذاري خصوصی، 
         در مواردي نیز این موضوع مطرح شده است که محدودیت اصلی فرا روي 
سرمایه گذاري بخش خصوصی در کشورهاي در حال توسعه، هزینه سرمایه و نرخ بهره 

 در ).1984بلجر وخان،( نیست بلکه، مقدار منابع مالی و دسترسی به اعتبارات می باشد
مورد ایران نیز نرخ بهره، به یک عنوان یک عامل توجیه کننده رفتار سرمایه گذاري، از 

زیرا در ایران و برخی کشورهاي در ) 1370 ،طبیبیان(اهمیت چندانی برخوردار نیست 
یستم بانکی، تحت کنترل دولت و نظام سیاسی بوده و به صورت حال توسعه، نرخ بهره س

بوروکراتیک تعیین شده و با قواي بازار ارتباطی ندارد و نمی توان از نرخ بهره به عنوان 
هزینه فرصت سرمایه گذاري استفاده کرد، با توجه به مطالعات انجام شده در ایران، به 

که به  )1383کشاورزیان پیوستی ، (ی شود، جاي شاخص نرخ بهره از نرخ تورم استفاده م
                                    .نظر می رسد نرخ تورم شاخص مناسبی در این زمینه باشد
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با توجه با استفاده از مطالعات تجربی انجام گرفته در کشورهاي در حال توسعه و 
در خصوص مین منابع کتابخانه اي، سعی شده است مدل مورد تخنظري و به مبانی 

 به گونه اي طراحی شود تا بررسی تأثیر نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاري بخش خصوصی
ضمن آنکه متغیرهاي تأثیرگذار بر سرمایه گذاري بخش خصوصی در اقتصاد ایران، از 

مدل مذکور به . جمله نرخ واقعی ارز وارد مدل می شوند، چارچوب اصلی آن حفظ شود
    :یر می باشدصورت ز

                                                            
LPI = 
β0+ β1LGI + β2LGDP + β3LRER + β4LBC + β5LP + β6D53 + β7D57 
 

:LPI 1376به قیمتهاي ثابت سال ) ناخالص (  لگاریتم سرمایه گذاري بخش خصوصی  
:LGI1376 ش دولتی به قیمتهاي ثابت سال لگاریتم هزینه هاي سرمایه گذاري بخ                                                               

:LGDP 1376 لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمتهاي ثابت سال  
:LRER          که با اسـتفاده از فرمـول        1376لگاریتم نرخ وافعی ارز به قیمتهاي ثابت سال 

  :زیر محاسبه شده است
  

RER = NER. PF / PD  
 

:LBC                لگاریتم مانده اعتبارات اعطایی واقعی به بخش خـصوصی بـه قیمتهـاي ثابـت 
                                                      1376سال 

: LP  نرخ تورملگاریتم  
 :D57 متغیر مجازي انقالب اسالمی ایران که کمیت آن براي سالهاي قبل از انقالب

  .قالب یک می باشدصفر و بعد از ان
D53:   یک و بقیه 53، که کمیت آن براي سال 1353 شوك نفتی سال مجازيمتغیر 

  .باشد سالها صفر می
 زمانی مورد استفاده در این مطالعه، از آمارهاي بانک مرکزي جمهوري سریهاي

  .، استخراج شده اند1338 - 84براي سـالهاي  IFS اسالمی و نشریه
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  روش برآورد مدل )ب 
- راي تخمین رابطه بین متغیرها از روش آزمون هم انباشتگی جوهانسنب

استفاده از روشهاي سنتی در اقتصاد سنجی، مبتنی بر .  استفاده می شود1جوسیلیوس 
بررسیهاي انجام شده در این زمینه، نشان می دهد که در .  متغیرهاست2 فرض پایایی

 فرض نادرست بوده و اغلب این مورد بسیاري از سریهاي زمانی کالن اقتصادي، این
بنابـراین، طبق نظریه هم انباشتگی در اقتصاد سنجی نوین، .  هستند3متغیرها ناپـایـا 

ضروري است براي جلوگیري از ایجاد رگرسیون کاذب و سایر مشکالت مرتبط با آن، 
ورد بدین منظور، رتبه انباشتگی متغیرهاي م. ماهیت متغیرها از نظر ایستایی بررسی شود

مورد آزمون قرار  4ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته آزمون استفاده در مدل، با استفاده از 
 به ترتیب براي سطح داده ها و 2 و 1نتایج نهائی این آزمون در جدولهاي  (گرفته است

  .) تفاضل مرتبه اول آنها منعکس شده است
داده ها غیر ساکن بوده نتایج حاکی از آن است که تمامی متغیرهاي مدل در سطح 

دیکی شده قدر مطلق آماره محاسبه و همواره ) با روند زمانی و بدون روند زمانی(
با تکرار این آزمون در . از مقادیر بحرانی مک کینون کوچکتر می باشدفولرتعمیم یافته 

مورد تفاضل داده ها مشخص می شود که تمامی متغیرها پس از یک بار تفاضل گیري 
 و فرضیه صفر مبنی بر ناپایایی رد و فرضیه مقابل مبنی بر پایایی، در سطح ساکن شده

 مطابق این )با روند زمانی و بدون روند زمانی. ( درصد پذیرفته می شود95اطمینان 
  .هستند I)1(آزمون تمامی متغیرهاي لحاظ شده در مدل، انباشته از درجه یک، 

  

                                                           
1 .  Johansen-Juselius 
2 . Stationary 
3 . Nonstationary 
4 . Augmented Dichey-Fuller Test 
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  روي سطح متغیرها ADFنتایج آزمون  -1جدول 
  مدل  داراي عرض از مبدا بدون روند  داراي عرض از مبدا و روند

  وقفه  مقدار بحرانی  آماره  وقفه  مقدار بحرانی  آماره  متغیر
LPI 59/2-  51/3  1  69/1-  92/2-  1  
LGI  94/1-  51/3  1  53/2-  92/2-  1  

LGDP 29/1-  50/3  0  11/2-  92/2-  0  
LRER  55/1-  51/3  1  13/1-  92/2-  1  
LBC  48/2-  50/3  0  82/2-  92/2-  0  
LP  72/2-  51/3  1  59/1-  92/2-  1  

  
   روي تفاضل مرتبه اول متغیرهاADF نتایج آزمون -2جدول 

  مدل  داراي عرض از مبدا بدون روند  داراي عرض از مبدا و روند
  وقفه  مقدار بحرانی  آماره  وقفه  مقدار بحرانی  آماره  متغیر

DLPI 54/5-  51/3 1  58/5-  92/2-  1  
DLGI 84/3-  51/3  1  65/3-  92/2-  1  

DLGDP 02/4-  51/3  0  93/3-  92/2-  0  
DLRER  40/4- 51/3  1  47/4-  92/2-  1  
DLBC  52/3-  51/3  0  48/3-  92/2-  0  
DLP  45/6- 51/3 1  56/6- 92/2-  1  

 
تعیین  VARیکی از مراحل اصلی در تخمین مدل هم انباشتگی بر اساس مدل 

در این .  مدل می باشد تا معنی دار بودن الگوي تعیین شده را تضمین کندوقفه بهینه
براساس نتایج عملی بدست آمده،   و بیزین استفاده شده است-تحقیق از معیار شوارتز 

معموأل آماره شوارتز  بیزین  در مقایسه با آماره  (این معیار وقفه یک را نشان می دهد
  .)ک رتبه پائین تري را ارائه می کند و کم هزینه ترین مدل را پیشنهاد می کندآکائی

  
  و بردارهاي هم انباشتگی تعیین الگوي مناسب) ج 

 در روش جوهانسن لزوم وارد کردن متغیرهاي قطعی مانند عرض از مبدأ و روند در
براي . دبردارها، با تعیین رتبه ماتریس ضرایب بلند مدت مورد آزمون مشخص می شو

هم انباشتگی باید با آن الگو انجام شود، از آماره حداکثر تعیین الگوي مناسبی که آزمون 
بر این . مقدار ویژه و آماره اثر بر اساس اعمال کمترین محدودیت استفاده شده است

ت که  اسmax λ= 5582/32مقدار ویژه، کمیت آماره حداکثر ،  پنجماساس، در الگوي
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کوچکتر می باشد و )  07/37( درصد 95و ) 16/34( درصد 90 از مقدار بحرانی در سطح 
 درصد 90 است که از مقدار بحرانی در سطح trace λ= 1913/81، کمیت آماره اثر

 پنجمکوچکتر می باشد بنابراین فرضیه صفر در الگوي ) 2300/87( درصد 95و ) 55/82(
) عرض از مبدأ نامقید و روند نامقید(هم انباشتگی با الگوي مذکور آزمون  شده و  پذیرفته

زیرا ) r=1(الگوي مذکور وجود یک بردار هم انباشته را تأیید می کند . انجام می گیرد
 درصد کوچکتـر است، به عبارت 90 درصد و 95کمیت آماره از مقادیر بحرانی در سطح 

که نتایج این آزمون . هاي مدل وجود دارد که پایا هستنددیگر یک ترکیب خطی از متغیر
  : ارائه شده است4 و 3ول ادر جداز بخش ب ضمیمه استخراج گردیده، 

  
   آزمون هم انباشتگی براساس آزمون آماره حداکثر مقادیر ویژه-3جدول 

   فرضیه صفرH0   فرضیه مقابلH1  آماره آزمون  %95ارزش بحرانی   %90ارزش بحرانی 
9000/39  6700/42  3813/57  1=r 0=r  
1600/34  0700/37  5582/32  2=r  1=r<  
3200/28  0000/31  3069/26  3=r  2=r<  
2600/22  3500/24  8612/14  4=r  3=r<  
2800/16  3300/18  8894/4  5=r  4=r<  
7500/9  5400/11  5756/2  6=r  5=r<  

  
   آزمون هم انباشتگی براساس آزمون آماره اثر-4جدول 

   فرضیه صفرH0   فرضیه مقابلH1  آماره آزمون  %95ارزش بحرانی   %90ارزش بحرانی 
2700/104  1800/109  5726/138  1=r 0=r  
5500/82  2300/87  1913/81  2=r  1=r<  
0100/55  9300/58  6332/48  3=r  2=r<  
2800/36  3300/39  3262/22  4=r  3=r<  
2300/21  8300/23  4650/7  5=r  4=r<  
7500/9  5400/11  5756/2  6=r  5=r<  

  
یکی از اهداف اصلی چون بررسی تأثیر نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاري خصوصی 

عمل نرمال کردن روي بردار بدست آمده، بر اسـاس سرمایه گذاري است، این مطالعه 
بخش خصوصی انجام می شود که بردارهاي همجمعی نرمال نشده و نرمال شده در 

  : اندشده    ارائه5جدول 
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  دارهاي هم انباشتگی نرمال نشده و نرمال شده بر-5جدول 

LP LBC  LRER  LGDP  LGI  LPI  
  متغیر

  بردار
بردار نرمال   56428/0  -063032/0  -87038/0  -35741/0  -33690/0  075287/0

  نشده

بردار نرمال   1  -11170/0  -5425/1  -63339/0  -59704/0  13342/0
  شده

  
 :نوشتر به صورت زیرا بردار نرمال شده می توان بنابراین 

LP13342/0– LBC59704/0 + LRER63339/0 +LGDP5425/1 + LGI11170/0 = LPI 

  
:                                                                               برآورد شده می توان نتایج اقتصادي زیر را تفسیر نمودمدلبر اساس 

ت به سرمایه گذاري بخش دولتی      کشش مخارج سرمایه گذاري بخش خصـوصی نسب       -
 است؛ به این تعبیر که یک درصد افزایش در سرمایه گـذاري       11/0در بلند مدت برابر     

.  درصد افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصی مـی گـردد    11/0بخش دولتی موجب    
در کشورهاي در حال توسعه و به ویژه ایران سرمایه گذاري بخش دولتی عموما یـک        

مار می آید و محرك مناسب و مؤثري براي سرمایه گذاري بخـش        ابزار سیاستی به ش   
خصوصی بوده و در نتیجه ابزار قدرتمندي براي سیاست هاي رشد و ثبـات اقتـصادي           

به عبارت دیگر سرمایه گذاري بخش دولتی  مکمل سرمایه گذاري بخـش             . می باشد 
بـا  خصوصی بوده و به تسهیل فعالیت هاي بخش خصوصی کمک می کند، همچنین         

 تنهـا  ،توجه به توان مالی دولت، اینگونه سرمایه گذاري ها به دلیل وسعت و سـنگینی  
 نمی تواند مشمول بحث جایگــزینی اجبـاري ســرمایه           واز عهده دولت ساخته است      

گذاري بخش دولتی به جاي سـرمایه گذاري بخش خصوصی شود بلکه سبب حمایت        
یش بـازدهی سـرمایه گـذاري    و گسترش بخش خصوصی شده و حتی منجر به افــزا      

بـر ایـن اسـاس دولـت بـا سـرمایه گـذاري خـود در            .  نیز می گـردد    بخش خصوصی 
زیرساخت ها زمینه را براي سرمایه گذاري بخش خـصوصی فـراهم نمـوده و باعـث                  

  . تقویت آن می شود
 کشش مخارج سرمایه گذاري بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی در بلنـد               -

ست؛ به این تعبیر که یک درصد افزایش در تولیـد ناخـالص داخلـی                ا 54/1مدت برابر 
 هرابطـ .  درصد افزایش مخارج سرمایه گذاري بخش خصوصی می گـردد          54/1موجب
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مثبت سرمایه گذاري بخش خصوصی با تولید ناخالص داخلی مورد تأیید قرار گرفته و              
اصـل  ( بهبود شرایط اقتصادي باعث افزایش سرمایه گذاري خـصوصی مـی شـــود              

به عبارت دیگر هر قدر رشد اقتصادي کشور در حد مطلوبی قرار داشته باشد،              ). شتاب  
    گـذاري جدیـد   ه  سرمایه گذاران براي منتفع شدن از وضعیت بـازار، اقـدام بـه سـرمای              

  .می کنند و سرمایه گذاري بخش خصوصی افزایش می یابد
ارز در بلنـد مـدت    کشش سرمایه گـذاري بخـش خـصوصی نـسبت بـه نـرخ واقعـی          -

   درصد می باشد؛ به ایـن مفهـوم کـه یـک درصـد افـزایش در نـرخ واقعـی ارز،            63/0
نـرخ واقعـی ارز اثـر    .  درصد افزایش می دهد    63/0سرمایه گذاري بخش خصوصی را      

      . غیر مستقیم قابل مـشاهده از طریـق بخـش تجـارت خـارجی و تقاضـاي کـل دارد                   
ـ        بر شی در نـرخ واقعـی ارز کـه بـه مفهـوم      اساس نظریه هاي اقتصاد کالن، هر افزای

کاهش ارزش پول داخلی است، باید به افزایش صادرات و کاهش واردات کشور منجر              
از آنجائیکه خـالص صـادرات   . افزایش یابد( X-M) شود و در نتیجه خالص صادرات 

یکی از اجزاي تقاضاي کل می باشد، پس افزایش خالص صادرات به افزایش تقاضاي   
  .  ناخالص داخلی منجر خواهد شدکل یا تولید

  
با توجه به ضریب نرخ واقعی ارز در رابطه بلند مدت، به نظر می رسد که مسأله 

بدیهی است با توجه به اثر مستقیم تقاضاي کل بر . مذکور در ایران نیز رخ داده است
سرمایه گذاري بخش خصوصی، هر افزایشی در تقاضاي کل، به افزایش سرمایه گذاري 

                                                       .صوصی منجر می شودبخش خ
  
کشش مخارج سرمایه گذاري بخش خصوصی نسبت به مانده اعتبارات اعطایی واقعی             -

که یک درصد  است؛ به این تعبیر 59/0شبکه بانکی به این بخش در بلند مـدت برابر 
 درصـد افـزایش     59/0افزایش در مانده اعتبارات اعطایی واقعی شبکه بانکی موجـب           

  . سرمایه گذاري خصوصی می گردد
این ضریب نشان دهنده نقش مهم شبکه بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاري 
بخش خصوصی بوده و بیانگر آن است که مقامات پولی و بانکی کشور از طریق ایجاد 

        ت الزم و افزایش اعتبارات اعطایی، می توانند زمینه را براي افزایش تسهیال
  . بخش خصوصی در اقتصاد، مهیا سازندسرمایه گذاري
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کشش مخارج سرمایه گذاري بخش خصوصی نسبت به نرخ تورم در بلند مدت برابـر                -
 درصـد  13/0 است؛ به این تعبیر که یک درصد افزایش در نرخ تـورم، موجـب       -13/0

   .خارج سرمایه گذاري بخش خصوصی می گرددکاهش م
  

تـورم، ریسک و هزینه فرصت سرمایه گذاري بخش خصوصی را  افزایش می دهد 
و از طریق افزایش هزینه هاي تولید، سود انتظاري سرمایه گذاري را کاهش داده و 

  .مخارج سرمایه گذاري را محدود می سازد
ایه گذاري به نفع فعالیت هاي در شرایطی که نرخ تورم باال است، ترکیب سرم

. که بازدهی سریع دارند و به زیان سرمایه گذاري هاي مولد، تغییر می کندرانه سوداگ
همچنین تورم باعث کاهش رفاه بخش وسیعی از جمعیت شده و موجب افزایش نسبت 
جمعیت آسیب پذیر در جامعه می گردد و دولت براي حمـایت از این اقشار آسیب پذیر، 

چار بر هزینه هاي جاري خود جهت جلوگیري از کاهش شـدید رفاه می افزاید و این به نا
از طرف دیگر، تورم باعث . موضوع توان تشکیل سرمایه دولت را کاهش می دهد

هزینه هاي پروژه هاي دولتی گشته و چـون این پروژه ها با یک اعتبار  افـزایش
ار و منابع مالی براي تکـمیل مواجه خواهند مشخصی انجـام می گیرند، به کمبود اعتب

  .بود
  
  )ECM  (برآورد الگوي تصحیح خطا )د

 از مدل هاي تعدیل جزئی است که در آنها با وارد کردن پسماند پایا نوعیاین الگو 
از یک رابطه بلند مدت، نیروهاي مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار 

 بخش ث  نتایج مربوط به الگوي تصحیح خطا در .ي می شودتعادلی بلند مدت اندازه گیر
  برآورد شده - 29/0در این جدول ضریب جمله تصحیح خطا . ضمیمه ارائه شده است

 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت ســرمایه گذاري 29است که نشان می دهد در هر دوره 
  .دبخش خصــوصی در جهت رســیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شـو
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    و بحث یجانت
در این مطالعه پس از بررسی مبانی نظري، عوامل مؤثر بر سرمایه گذاري بخش 

 نتایج 1338-84خصوصی مورد بررسی قرار گرفته، و از مدل ارائه شده براي دوره زمانی 
                        :                                                                             ذیل حاصل گردید

افزایش سرمایه گذاري بخش دولتی به عنوان یکی از ابزارهاي سیاست مالی، 
افزایش مانده اعتبارات اعطایی واقعی به بخش خصوصی به عنوان اهرم سیاست هاي 

، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش )از بعد تأمین منابع مالی سرمایه گذاري ( پولی 
ز از طریق افزایش خالص صادرات و رشد تقاضاي کل تأثیر مثبت و متغیر نرخ واقعی ار

.                                                                                                                               ساختاري مانند نرخ تورم تأثیر منفی بر سرمایه گذاري بخش خصوصی دارد
بر این اساس رابطه تنگاتنگ سیاست هاي کالن اقتصادي و سرمایه گذاري بخش 

   براي رسیدن به اهداف کالن اقتصادي، . خصوصی در اقتصاد ایران نمایان می گردد
  :   هاي اقتصادي ارائه نمود می توان پیشنهادات زیر را در چارچوب سیاست گذاري

                           
 به منظور افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصی، افزایش سرمایه گذاري دولتی -

  .توصیه می گردد
 اقداماتی جهت ثبات تقاضاي کل براي کاهش ریسک، نااطمینانی و مهار تورم براي -

  .افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصی مفید است
اینکه ضریب نرخ واقعی ارز پس از تولید ناخالص داخلی بزرگترین ضریب   با توجه به-

در بین سایر ضرایب است همچنین تأثیر مثبت بر سرمایه گذاري بخش خصوصی 
مکانیزم عرضه (ادامه سیاست تک نرخی و کمک به افزایش کارایی بازار آزاد ارز دارد، 

                 .صی مطلوب است، براي افزایش سرمایه گذاري بخش خصو)و تقاضاي ارز
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