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چکیده
اهمیت سرمایه گذاری و تسهیالت اعطایی و نقش آن ها در رشد اقتصادی ،مسئله ای است که حجم قابل توجهی از نظریه های
اقتصاد کالن و توسعه را به خود اختصاص داده است زیرا تاثیر معنی داری بر رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ها دارد .هدف
اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی در ایران می باشد .جامعه آماری تحقیق حاضر از
نوع علی -تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد .و روش نمونه گیری به دلیل ماهیت استنباطی مطالعه و با استفاده از داده های
سری زمانی  1931الغایت 1939به صورت ماهانه و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی نمونه گیری مدنظر نمی باشد و
همچنین از مرکز اطاعات و آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جمع آوری شده است و به وسیله رگرسیون خطی چند متغیره
و روش رگرسیونی خود توضیحی با وقفه های گسترده ) )ARDLو روابط کوتاه مدت تجزیه و تحلیل شده است و همچنین با استفاده
از روش خود رگرسیون برداری ( )VARنسبت به تحلیل روابط کوتاه مدت اقدام می شود نتایج تحقیق گواه آن است که در کوتاه
مدت رابطه انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی در ایران منفی و معنی دار بوده و برای بدست آوردن روابط با استفاده از نرم
افزار های  EViews 9و  Microfit 4.1مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :انباشت سرمایه ،تسهیالت اعطایی بانکیVAR ،ARDL ،
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مقدمه
سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید .انباشت سرمایه و سرمایه گذاری می
تواند منبع رشد و فرصت های شغلی در آینده باشند که می توان در بخش های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد .سرمایه_
گذار ی در بخش های مختلف (تولید،خدمات و بازرگانی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بنابراین می توان گفت انباشت سرمایه از
متغیرهای مهم می باشد ،از طرف دیگر کمبود سرمایه یکی از مهمترین عوامل در بخش بانکی می باشد بنابراین برای تامین مالی
انباشت سرمایه نیازمند تسهیالت اعطایی بانکی می باشد .تسهیالت اعطایی بانکی همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که از
طریق آنها نقدینگی های سرگردان جامعه ،به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود .بدین معنی که یک بانک با
تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده
به مصرف می رساند .به لحاظ لغوی کلمه تسهیالت از ریشه سهل کردن (آسان کردن) می آید.
نرخ ارز از متغیر های نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قیمت عمده از درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از
صدور مواد معدنی تامین می شود .اهمیت نرخ ارز به مراتب بیشتر است .نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول کشور های دیگر،
منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشور ها است.
تورم ،روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است .هر چند بر پایه نظریه های گوناگون ،تعریف های متفاوتی از تورم ارائه
می شود ،اما تمامی آن ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت ها اشاره دارند .نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص
قیمت که معموال شاخص قیمت مصرف کننده است .شاید مناسب ترین تعریف از تورم ،این تعریف باشد « :افزایش مداوم و پیوسته
سطح عمومی قیمت ها» .
نرخ سود بانکی نقش بسیار مؤثری در تعیین درآمد ملی دارد .در واقع نرخ سود بانکی عاملی است که در مقایسه با بازده نهایی
سرمایهگذاری حجم سرمایهگذاری مستقل را تعیین میکند و با فرض اینکه تابع مصرف ثابت است ،سطح تعادل درآمد ملی بهدست
میآید.
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اقتصاددانهای کالسیک معتقدند ،نرخ سود بانکی تحت تأثیر نیروهای بازار در نقطهای قرار میگیرد که میزان سرمایهگذاری به آن
نرخ ،با میزان پسانداز به همان نرخ برابر میشود .به اعتقاد آنها نرخ سود بانکی توسط عرضه پسانداز و تقاضا برای سرمایهگذاری
مشخص میشود .تقاضا برای سرمایهگذاری ،تابع غیر مستقیم نرخ سود بانکی است .زمانیکه نرخ سود بانکی باال رود ،در شرایط برابر،
مقدار مورد تقاضا برای سرمایهگذاری کاهش مییابد و بالعکس ،با کاهش نرخ سود بانکی مقدار مزبور افزایش پیدا میکند .از طرف
دیگر فرض میشود که پسانداز تابع مستقیم نرخ سود بانکی است؛ یعنی با افزایش نرخ بسود بانکی حجم پسانداز افزایش یافته و با
کاهش نرخ سود بانکی مقدار پسانداز کم میشود .زمانیکه عرضه پسانداز با تقاضای سرمایهگذاری برابر شود ،نرخ سود بانکی تعادلی
بهدست میآید.
ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه پول و بانکداری از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی در دنیا می باشند و کیفیت وام داده شده نقش مهمی در مورد تسهیالت
بانک دارد که از کاهش کیفیت دارایی خودداری می کنند) دیفالت (1999 ،به طوری که وام بهبود خود را تعیین نمی کند بنابراین
بانک ها مجبور به جبران هزینه هستند .قدرت بازار به طور مستقیم تعیین کننده ی خطر در بانک ها هستند پس اگر در یک بازار
مالی تنها یک بانک به دیگران پیشنهاد دهد این بانک می تواند بین وام با ریسک باال و بازده باال و وام با ریسک پایین و بهره وری
پایین معامله کند) باراجاس.( 1999،
نوآوری این مطالعه نسبت به نمونه های مشابه تمرکز بر رابطه ما بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی با استفاده از تکنیک
اقتصاد سنجی  ARDLو  VARمی باشد .از آنجایی که در زمینه بررسی رابطه بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی در
ایران طی مطالعات ،محقق در سایت ها  ،منابع و کتابخانه ها چنین موضوعی برای دوره مورد مطالعه یافت نشده است این سوال
پیش می آید آیا رابطه معنی داری بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی وجود دارد؟ همچنین مطالعات انجام گرفته به
ارتباط یک طرفه انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی پرداخته اند ولی دراین مطالعه قصد داریم به رابطه ما بین آن ها بپردازید.
همچنین اثر متغیرهای انباشت سرمایه ،نرخ تورم ،نرخ سود بانکی ،نرخ ارز رسمی را بر تسهیالت اعطایی بانکی بررسی می کند.

مرور ادبیات
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مطالعات داخلی
شعبانی و همکاران ( )1939با عنوان بررسی میزان تأثیر تسهیالت اعطایی اسالمی شبکه بانکی بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی
در سالهای  1938-58را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است در این پژوهش به عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی ایران پرداخته
شده و پس از آن با استفاده از روش اقتصاد سنجی به کمک مدل خود توضیح با وقفه های گسترده ( )ARDLبه بررسی تجربی
تأثیر تسهیالت اعطایی اسالمی شبکه بانکی بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور ایران پرداخته است .نتایج حاصل از تخمین
الگوی مورد بحث ،بیانگر تأثیر معنی دار تسهیالت اعطایی اسالمی شبکه بانکی بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
اقدامی کویچ( ، )1939با عنوان بررسی تأثیر تسهیالت اعطایی بانکها بر سطح اشتغال بخش مسکن و ساختمان با روش غیر خطی
مارکف-سویچینگ میپردازد .این مطالعه برای نمونه کشور ایران طی دوره  1981-1931در فضای نرم افزار OXMETRICS6.3
انجام شده است .نتایج برآورد شده حاکی از دو رژیمه بودن رفتار متغیر اشتغال بخش مسکن و ساختمان طی دوره مورد بررسی و
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در رژیم یک (رژیم رونق) متغیرهای تسهیالت بانکی ،موجودی سرمایه بخش مسکن و ساختمان،
ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان و حداقل دستمزد حقیقی سرانه به ترتیب باالترین تأثیر را بر رشد اشتغال بخش مسکن و
ساختمان دارند .در رژیم دو (فاز رکود) متغیرهای حداقل دستمزد حقیقی سرانه ،موجودی سرمایه بخش مسکن و ساختمان ،ارزش
افزوده بخش مسکن و ساختمان و تسهیالت بانکی به ترتیب باالترین تأثیر را بر رشد اشتغال بخش مسکن و ساختمان دارند .رژیم
غالب در بخش اشتغال مسکن و ساختمان در تحقیق حاضر ،رژیم رکود تشخیص داده شد.
خان گلی ( ،) 1939در پایان نامه خود با عنوان رابطه تنوع پرتفوی تسهیالت اعطایی با کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد .برای این منظور رابطه کارایی با سه متغیر :ریسک پرتفوی تسهیالت اعطایی ،تنوع
پرتفوی تسهیالت اعطایی و درجه تمرکز ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمامی متغیرها رابطه
معنیداری با متغیر وابسته دارند .متغیر ریسک پرتفوی ( ،)PROVبا متغیر وابسته کارایی( )EFFرابطه معکوس دارد.

توحیدی نیا ( )1931با عنوان اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی های سرمایه ای کشوررا مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است،
بر این اساس تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین
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نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کالن ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و
گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین
عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد .نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت
و گاز کشور باعث بهبود قابل مالحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال
های متمادی نوید می دهد.

حسین زاده ،پایتختی( )1931با عنوان هم انباشتگی پانلی از اثرات تورم و شاخص های حکومتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی
پرداخته است ،در این مقاله به بررسی تأثیر تورم ،شاخص های حکومتی در قالب یک شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق
اعتراض و پاسخگویی ،ثبات سیاسی بدون خشونت ،اثر بخشی دولت ،کیفیت مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد( و سرمایه گذاری
بخش دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی با رویکرد هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل
مربعات معمولی ( ) OLSبرای  11کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2112تا  2112پرداخته است  ،که براساس نتایج
رگرسیونی ،تورم و سرمایه گذاری بخش دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشند ،ولی
شاخص ترکیبی حکومتی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشند.
اسدی ( ،) 1931در تحقیق خود با عنوان تاثیر تسهیالت اعطایی بانک ها بر صادرات غیر نفتی در ایران بدنبال بررسی اثر تسهیالت
صادراتی بانک ها بویژه بانک های منتخب مانند صادرات ،توسعه صادرات  ،ملت ،صنعت و معدن و پاسارگاد که  51درصد حجم
تسهیال ت صادراتی را پرداخت نموده اند بر روند رشد حجم صادرات غیر نفتی از سال های  1951تا  1932می باشیم .نتایج تحقیق
نشان دهنده رابطه معنا داری بین متغیرهای مستقل تحقیق به غیر از سایر بانک ها و میزان صادرات غیر نفتی می باشد.
قربانی( ،)1931با عنوان بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی
دوره  1931-32پرداخته شده است .نتایج حاصل از این مطالعه نشاندهنده این است که بخش اعظم تغییرات در سهم سپردههای
دیداری ،بلندمدت ،تسهیالت اعطایی و سود بانکها توسط عوامل خارج از بانک و بخش اعظم سهم سپرده های کوتاهمدت توسط
عوامل داخل بانکها توضیح داده می شود .همچنین نتایج نشان می دهد ادوار تجاری و متغیرهای کالن اقتصادی مورداستفاده در
این مطالعه (نرخ تورم و سرمایهگذاری) بر ترکیب منابع و مصارف بانکها تأثیرگذار هستند .در دورههای رونق ترکیب منابع بانکها
به نفع سپردههای بلندمدت و دیداری تغییر میکند و میزان تسهیالت اعطایی و سود بانکها نیز در این دوره افزایش مییابد.
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رکنی ( ،)1931در پژوهش خود با عنوان بررسی نحوه توزیع سپرده های بانکی در برخی از استان های منتخب کشور .در این تحقیق
تالش شده است که اثرات متغیرهای تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری ،درآمدهای مالیاتی اخذ شده توسط دولت ،ارزش
سهام خریداری شده توسط مردم ،متوسط درآمدخالص خانوارهای شهری ،شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری،
شاخص قیمت مسکن و نرخ مشارکت اقتصادی بر میزان سپرده های بانکی بخش غیردولتی در  19استان کشور طی سال های
 1931-1932بر اساس داده های فصلی با استفاده از مدل تجربی بوسیله آزمون های اقتصادسنجی پرداخته شده است ضمن بررسی
مدل از حیث اثرات ثابت و یا متغیر و تخمین آزمون هاسمن ،نتایج بدست آمده موید این مطلب است که متغیرهای تسهیالت اعطایی،
ارزش سهام خریداری شده ،متوسط درآمدخالص خانوارهای شهری و نرخ مشارکت اقتصادی دارای اثر مثبت و معنی داری بر حجم
سپرده های بانکی بخش غیردولتی این استان ها می باشند و سایر متغیرها فاقد اثر معنادار می باشند.
رضا پور( ،) 1931با عنوان تعیین رابطه سیاست های پولی و مالی با رویکرد درونزایی عرضه پول در ایران را مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرار داده است  .نتایج تحقیق حاکی از آن است که کسری بودجه و نرخ بهره(نرخ سود علیالحساب تسهیالت اعطایی بانکها)
هم در بلندمدت و هم در کوتاهمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر عرضه پول دارد .همچنین فروش اوراق مشارکت دولتی به بخش غیر
بانکی هم در بلندمدت و هم در کوتاهمدت تأثیر منفی و معنیداری بر عرضه پول در اقتصاد ایران دارد .به عبارت دیگر عرضه پول در
اقتصاد ایران درونزا است.
اگنیسکا )2119 ) 1با عنوان مقاله رشد ،بهره وری و انباشت سرمایه ،که در این مقاله به تاثیر رشد آزاد سازی مالی در یک پانل پویا
و اثرات رشد مستقیم و غیر مستقیم و یکپارچگی مالی ما بین سه گروه کشور های اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می دهد .نتایج
نشان می دهد که بین رشد بهره وری و انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی را بطه مستقیم و مثبتی وجود دارد عالوه بر این ،شواهدی
از یک سهم مثبت به روند ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا وجود دارد.
کوهن )2111( 2در مقاله ای تحت عنوان بانک ها و سرمایه مورد نیاز چنین بیان کرده است که نسبت سرمایه بانک پس از بحران
مالی به طور پیوسته افزایش یافته است،کوهن از  101بانک پیشرفته و نو ظهور اقتصادی به این نتیجه دست یافته است که پرداخت
سود سهام پایین تر و گسترش وام به توانایی بانک ها به استفاده از سود انباشته برای ایجاد سرمایه کمک کرده است.

1 Agnieszka

cohan

www.SID.ir

2

Archive of SID

پیرگیوم و سکت  )2118(9در مقاله ای با عنوان چارچوب رسمی و غیر رسمی سازمان انباشت سرمایه ،این مقاله تاثیر اعتماد اجتماعی
و نهادهای قانونی رسمی در پایتخت تجمع در یک پانل از کشور را مورد بررسی قرار می دهد که نتایج نشان می دهد که هر دو
عامل ،اعتماد اجتماعی و کیفیت نهادهای قانونی و رسمی تاثیر مثبتی بر انباشت سرمایه دارد.
ابوبکر و همکاران  )2118(1در مطالعه ای با عنوان توسعه مالی ،انباشت سرمایه و رشد اقتصادی به این نتیجه دست یافته ان که
توسعه مالی ،نشان پول گسترده به عنوان یک نسبت از تولید ناخالص داخلی در تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی به طور مستقیم معنی
دار نبوده بلکه به صورت غیر مستقیم از طریق کانال انباشت سرمایه انسانی است که معنی پیدا می کند.
الساندرینی ) 2118 ) 8در مقاله ای با عنوان رابطه انباشت سرمایه انسانی چرخه کسب و کار و اثر آن بر نوسانات ساعات کار را مورد
تجزیه و تحلیل قرار می دهد .نتایج نشان می دهد که اگر افراد به جای سرمایه انسانی ،در رکود اقتصادی سرمایه گذاری کنند .با این
حال ،انباشت سرمایه انسانی بیشتر ضد ادواری خواهد بود چرا که یک هزینه فرصت پایین تر از آموزش و پرورش و یک چهره تولید
نهایی باالتر از سرمایه انسانی است .این نتایج تجربی تایید می کند که با استفاده از اطالعات آمریکا از بررسی جمعیت فعلی و سروی
استفاده زمان آمریکایی است .این مقاله عالوه بر نشان دادن کسب و کار مدل خواص چرخه ،در نوسانات ساعت خاص کار به مفروضات
ناهمگونی می پردازد .معرفی ناهمگنی بهره وری را افزایش می دهد.

مدل تحقیق
یک مدل هیچگاه قادر به توصیف دقیق واقعیت (آنطور که هست) نمی باشد .برای توصیف واقعیت نباید مدل پیچیده ای ارائه شود
که فاقد ارزش علمی باشد .ساده سازی و تجز به و تحلیل در هر مدلی برای دستیابی به نتایج منطقی امری ضروری است .در این
رابطه اصل « قلت متغیرهای توضیحی» حکم می کند که یک مدل تا حد امکان ساده در نظر گرفته شود .از سوی دیگر الزم است
برای جلوگیری از خطای تورش ناشی از حذف متغیرها ی مهم و وارد کردن متغیر های غیرضروری ،متغیرهای کلیدی و مهم را بر
مبنای چارچوب تئوریک و تحلیل نظری در مدل وارد نمود و تمام اثرات تصادفی و جزئی را به جزء اخالل مدل ( )Utمحول کرد .با
توجه به مبانی نظری بررسی شده در بخش گذشته ،در این قسمت برای بررسی رابطه انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی در
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ایران ابتدا فرم تابعی مدل مورد نظر معرفی شده و سپس با مرور اجمالی بر مباحث اقتصادسنجی موجود در این ارتباط مدل مورد
نظر برازش میگردد.
مدل مورد مطالعه به شکل زیر تصریح شده است:
BFS𝑡 = 𝑎0+𝑎1CACt+𝑎2IFHt +𝑎3EREt + 𝑎4IREt +U0
𝑡 = BFSمیزان تسهیالت اعطایی سیستم بانکی کشوردر دورهt
 =CACtانباشت سرمایه در دوره t
 =ERVtنرخ ارز رسمی دورهt
 =IREtنرخ سود بانکی در دورهt
 =IFHtنرخ تورم در دورهt
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در مطالعات سری زمانی هرگاه مجموعه ای از متغیرهای مورد نظر براساس آزمون های ریشه واحد رفتار دوگانهای داشته باشند به
این صورت که برخی از آنها در سطح ایستا باشند و برخی دیگر از متغیرها با یکبار تفاضلگیری ایستا گردند استفاده از آزمون های
هم انباشتگی معمول از جمله انگل-گرنجر برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها دیگر کارساز نخواهد بود .در این قبیل موارد
استفاده از روش 6 ARDLپیشنهاد میگردد .از مزایای الگوی خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی این است که پویایی کوتاه مدت
را نیز در خود لحاظ می نماید و باعث می شود که ضرایب الگو با دقت بیشتری برآورد شوند .استفاده از روش های سنتی اقتصاد
سنجی در مطالعات تجربی ،مبتنی بر فرض مانایی متغیرها است .بررسی های انجام شده در این زمینه نشان دهنده این است که در
مورد بسیاری از سری های زمانی کالن اقتصادی این فرض برقرار نیست و اغلب این متغیرها نامانا هستند .بنابراین طبق نظریه هم
انباشتگی در اقتصادسنجی ،ضرورت دارد تا از مانایی و نامانایی متغیرها اطمینان حاصل نماییم .بنابراین در تحقیق حاضر از مدل

Autoregressive Distributed Lag Model
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 VARو  ARDLاستفاده شده است .دلیل استفاده از هر دو مدل را می توان چنین بیان کرد که چون وقفه دار الگوی  ARDLدر
بلند مدت تایید نشده است ما می توانیم استناد کنیم به نتایج کوتاه مدت  ARDLکه در کوتاه مدت معنی دار شده است و برای
تکمیل کردن بررسی رابطه متغیر از تکنیک کنش و واکنش الگوی  VARاستفاده شده است و همچنین برای تجزیه و تحلیل اطالعات
از نرم افزار های  Eviwes 9و  Microfit 4.1استفاده شده است.

آزمون ریشه واحد دیکی فولر
روش های معمول اقتصاد سنجی در کارهای تجربی ،مبتنی بر فروض ایستایی متغیرهای مورد مطالعه می باشد .از طرف دیگر اکثر
سری زمانی های زمانی اقتصاد کالن ناایستا می باشد .از این رو قبل از استفاده از متغیرهای سری زمانی الزم است نسبت به مانایی
و نامانایی آن اطمینان حاصل کرد .برای اطمینان از مانایی و نامانایی متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در مدل آزمون دیکی فولر
تعمیم یافته استفاده می شود .آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته به صورت های مختلف و ممکن و براساس معنی دار بودن
هر یک از عوامل جبری (مقادیر ثابت و روند) و معنی دار بودن متغیر های وابسته با وقفه داده برای کلیه متغیرهای موجود در مدل
آزمون گردید .جدول شماره( )1نشان دهنده نتایج دیکی فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مورد نظر می باشد.
جدول شماره( :)1آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای سطح متغیرهای مورد نظر
مرتبه تفاضل

مقدار بحرانی در مقدار بحرانی در مقدار بحرانی سطح آماره ADF
سطح %10

سطح %8

%1

)I(0

3.204699

-3.544284

-4.243644

-6.657812

BFS

)I(1

-1.610907

-1.951000

-2.634731

-5.744563

LCAC

)I(0

-3.204699

-3.544284

-4.243644

3.172177

LCPI

)I(1

-1.610907

-1.951000

2.634731

-5.731211

LREV

)I(1

-1.610907

-1.951000

-2.634731

-5.744563

LIRE

ماخذ :محاسبات ایویوز-
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نتایج آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول نشانگر این است که تسهیالت اعطایی بانکی و نرخ تورم مانا هستند و
بقیه متغیرها با یکبار تفاضل گیری مانا می باشند.
تجزیه و تحلیل از روش ( ،) ARDLمبتنی بر تفسیر سه معادله پویا ،بلند مدت ،تصحیح خطا می باشد .نتایج حاصل از معادله پویا،
معادله ای است که در آن متغیر وابسته به شکل با وقفه سمت راست معادله ظاهر شده است ،در جدول شماره( )2خالصه شده است.
جدول شماره()2
ARDL(2,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
Dependent variable is BFS
to 1393M12

43observations used for estimation from 1391M3

]T-Ratio[prob

Standard Error

Coefficient

Regressor

].67204[.507

0.1853

0.12453

)BFS(-1

]2.0289[.052

0.21828

0.44286

)BFS(-2

]1.6526[.109

157571.6

260399.1

LCPI

]-2.2871[.030

381209.2

-871871.5

LCAC

]2.0880[.046

606874.6

1267161

LERV

)F(4 ،29

F-Stat.

R-squared : 001700.

]17 - 7547[.000
2.2931

DW-Statistic :

-511.8885

Criterion

Schwats Bayesin

نتایج تخمین کوتاه مدت نشان می دهد که


رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیالت اعطایی بانکی یک ماه قبل وجود ندارد و از طرف دیگر رابطه مثبت و معنی
داری بین تسهیالت اعطایی بانکی دو ماه قبل وجود دارد.
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رابطه معنی داری بین نرخ تورم با تسهیالت اعطایی بانکی وجود ندارد.
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رابطه منفی و معنی داری بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی وجود دارد بدین ترتیب فرضیه اول که بیان می
کند بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی رابطه وجود دارد را تایید می کند.



رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز رسمی با تسهیالت اعطایی بانکی وجود دارد.

تعیین مدل  1731نشان دهنده توانایی خوب متغیرهای توضیحی در خصوص تغییرات متغیر وابسته هست .همچنین احتمال آماره
 Fنیز نشانگر معنی دار بودن کل رگرسیون می باشد.
نتایج آزمون های تشخیص که در جدول شماره( )3به اختصار نشان داده شده است .برقراری فروض کالسیک مدل را تایید می کند.
یعنی حکایت از عدم وجود خود همبستگی در جمالت اخالل ،وجود همبستگی واریانس در تغیرات طول دوره ،تایید فرم تابع تعریف
شده و نرمال بودن اجزای اخالل مدل دارد.
جدول شماره()3
F Version

LM Version

Test Statistics

=)F( 12, 17
].80199[.645

]12.2902[.423

Serial Correlation

(F
=)1, 28
]1.1430[.294
Not applicable

]1.3334[.248

Functional Form

(F
=)1, 32
]2.5292[.122

]527.2740[.000
]2.4904[.115

Normality
Heteroscedasticity

ماخذ  :محاسبات میکروفیت
در تحقیق حاضر از پنج متغیر استفاده شده است متغیر مستقل ،تسهیالت اعطایی بانکی و متغیر وابسته شامل انباشت سرمایه ،نرخ
سود بانکی ،نرخ ارز رسمی و همچنین نرخ تورم می باشد به دلیل وجود ارتباط منفی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی با استفاده از
نرم افزار میکروفیت مدل معنی داری بدست نیامد به همین دلیل می باشد که ما در مدل ARDLنرخ سود بانکی را حذف کردیم
که در صورت وجود نرخ بهره نتایج جدول شماره ( )4بدست می آید.
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جدول شماره( :)4نتایج مدل تسهیالت اعطایی بانکی
ARDL(0,0,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
Dependent variable is BFS
to 1393M12

43observations used for estimation from 1391M3

]T-Ratio[prob

Standard Error

Coefficient

Regressor

]1.1413[.263

1638309

0.1869858

LCAC

].55705[.582

127442.3

.70991.7

LCPI

]4.7051[.000

426842.2

.2008317

LERV

]-2.1270[.042

6702467

-14300000

LIRE

)F(3 ،30

F-Stat.

R-squared : .68668

]21.9165[.000
1.7820

DW-Statistic :

-511.4432

Criterion

Schwats Bayesin

ماخذ :محاسبات میکروفیت
بنابراین در تحقیق حاضر از مدل  VARو  ARDLاستفاده شده است .دلیل استفاده از هر دو مدل را می توان چنین بیان کرد که
چون وقفه دار الگوی  ARDLدر بلند مدت تایید نشده است ما می توانیم استناد کنیم به نتایج کوتاه مدت  ARDLکه در کوتاه مدت
معنی دار شده است و برای تکمیل کردن بررسی رابطه متغیر از تکنیک کنش و واکنش الگوی  VARاستفاده شده است .در جدول
شماره( )5به نتایج مدل تحقیق به روش  VARرا نشان می دهد.
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الگوی ()VAR
جدول شماره()5
Vector Autoregression Estimates
Date: 05/23/16 Time: 11:29
Sample (adjusted): 1391M06 1393M12
Included observations: 31 after adjustments
] [ Standard errors in ( ) & t-statistics in

DLIRE

0.097289
)(1.11095

DLERV

LCPI

DLCAC

BFS

نام متغیر

____

____

0.062341
)(0.91359
][ 0.06824

____

)DLCAC(-1

___

____

____

____

)DLCAC(-3

][ 0.08757
___
0.000526
-0.02232

0.000526
)(0.02232
][ 0.02356

____

____

____

____

____

)LCPI(-2

)LCPI(-3

][ 0.02356
0.052159
)(0.86179
][ 0.06052

0.312593
-3.50254
][ 0.08925

ماخذ :نرم افزار ایویوز
نتایج الگوی )  (VARنشان می دهد که
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رابطه مثبت و معنی داری بین انباشت سرمایه با انباشت سرمایه یک ماه قبل وجود دارد.



رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ سود بانکی و انباشت سرمایه سه ماه قبل وجود دارد.



رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ تورم با نرخ تورم دو ماه قبل وجود دارد.



رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز رسمی با نرخ تورم سه ماه قبل وجود دارد.

)DLIRE(-3
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رابطه مثبت و معنی داری بین انباشت سرمایه با نرخ سود بانکی سه ماه قبل وجود دارد بدین ترتیب فرضیه سوم که بیان
می کند بین انباشت سرمایه با نرخ سود بانکی رابطه وجود دارد را تایید می کند.



رابطه متبت و معنی داری بین نرخ سود بانکی با نرخ سود بانکی سه ماه قبل وجود دارد.

با مقایسه الگوی ( )ARDLو ( ) VARچنین حاصل می شود
که در هر دو مدل رابطه معنی داری بین نرخ تورم با تسهیالت اعطایی بانکی وجود ندارد.
 در الگوی  ARDLرابطه معنی داری بین نرخ ارز با تسهیالت اعطایی بانکی وجود دارد در حالی که در الگوی  VARرابطه معنی
داری بین نرخ ارز با تسهیالت اعطایی بانکی وجود ندارد.
 در الگوی  ARDLرابطه معنی داری بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی وجود دارد در حالی که در الگوی VAR
رابطه معنی داری بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی وجود ندارد.
 در الگوی  ARDLرابطه معنی داری بین تسهیالت اعطایی بانکی با تسهیالت اعطایی بانکی یک ماه قبل وجود ندارد در که
در دو ماه قبل رابطه معنی داری وجو دارد و در الگوی  VARچنین رابطه ای بین انباشت سرمایه یک ماه و دو ماه قبل وجود
ندارد.
 در الگوی  VARرابطه معنی داری بین انباشت سرمایه با انباشت سرمایه یک ماه قبل وجود دارد و از طرف دیگر چنین رابطه
ای در الگوی  ARDLوجود ندارد.
 در الگوی  VARرابطه معنی داری بین ترخ تورم با نرخ تورم دو ماه قبل وجود دارد در حالی که چنین رابطه معنی داری
داری در الگوی  ARDLوجود ندارد
 در الگوی  VARرابطه معنی داری بین انباشت سرمایه با نرخ سود بانکی رابطه وجود دارد در حالی که چنین رابطه معنی
داری در الگوی  ARDLوجود ندارد.
 در الگوی  VARرابطه معنی داری بین تورم با نرخ تورم دو ماه قبل وجود دارد در حالی که چنین رابطه معنی داری در الگوی
 ARDLوجود ندارد.
 در الگوی  VARرابطه معنی داری بین نرخ ارز رسمی با نرخ تورم سه ماه قبل وجود دارد در حالی که چنین رابطه معنی داری
در الگوی  ARDLوجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری
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در این تحقیق با ارائه یک مدل اقتصاد سنجی در قالب روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده ( )ARDLو الگوی خود رگرسیون
برداری( ،) VARبه بررسی رابطه بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی در ایران پرداخته شده است .بر همین اساس ابتدا
مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی – فولر مورد بررسی قرار گرفت که که تسهیالت اعطایی بانکی و نرخ تورم مانا هستند و
بقیه متغیرها؛ انباشت سرمایه ،نرخ سود بانکی ،نرخ ارز رسمی با یکبار تفاضل گیری مانا می باشند .سپس مدل تحقیق با استفاده
از الگوی  ARDLبرای تخمین مدل استفاده شده است که نتایج تحقیق به صورت زیر می باشد:


رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیالت اعطایی بانکی یک ماه قبل وجود ندارد و از طرف دیگر رابطه مثبت و معنی
داری بین تسهیالت اعطایی بانکی دو ماه قبل وجود دارد.



رابطه معنی داری بین نرخ تورم با تسهیالت اعطایی بانکی وجود ندارد.



رابطه منفی و معنی داری بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی وجود دارد بدین ترتیب فرضیه اول که بیان می
کند بین انباشت سرمایه با تسهیالت اعطایی بانکی رابطه وجود دارد را تایید می کند.



رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز رسمی با تسهیالت اعطایی بانکی وجود دارد.

همچنین در تحقیق حاضر از پنج متغیر استفاده شده است متغیر مستقل ،تسهیالت اعطایی بانکی و متغیر وابسته شامل انباشت
سرمایه ،نرخ سود بانکی ،نرخ ارز رسمی و همچنین نرخ تورم می باشد به دلیل وجود ارتباط منفی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی با
استفاده از نرم افزار میکروفیت مدل معنی داری بدست نیامد به همین دلیل می باشد که ما در مدل ARDLنرخ سود بانکی را حذف
کردیم .ودر نهایت ،از مدل  VARاستفاده شده است .دلیل استفاده از هر دو مدل را می توان چنین بیان کرد که چون وقفه دار
الگوی  ARDLدر بلند مدت تایید نشده است ما می توانیم استناد کنیم به نتایج کوتاه مدت  ARDLکه در کوتاه مدت معنی دار
شده است و برای تکمیل کردن بررسی رابطه متغیر از تکنیک کنش و واکنش الگوی  VARاستفاده شده است .که نتایج به دست
آمده به صورت زیر می باشد:
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رابطه مثبت و معنی داری بین انباشت سرمایه با انباشت سرمایه یک ماه قبل وجود دارد.



رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ سود بانکی و انباشت سرمایه سه ماه قبل وجود دارد.



رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ تورم با نرخ تورم دو ماه قبل وجود دارد.



رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز رسمی با نرخ تورم سه ماه قبل وجود دارد.
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رابطه مثبت و معنی داری بین انباشت سرمایه با نرخ سود بانکی سه ماه قبل وجود دارد بدین ترتیب فرضیه سوم که بیان
می کند بین انباشت سرمایه با نرخ سود بانکی رابطه وجود دارد را تایید می کند.



رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ سود بانکی با نرخ سود بانکی سه ماه قبل وجود دارد.

با توجه به نتایج بدست آمده افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش تسهیالت اعطایی بانکی باعث رونق اقتصاد ایران می گردد
همچنین موجب رقابت بانک در جهت ارائه تسهیالت اعطایی بانکی را فراهم می کند ،ارائه اعتبار به کارآفرینان موجب افزایش
انگیزه آنان خواهد شد پس بین انباشت سرمایه و تسهیالت اعطایی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد که با دادن تسهیالت
موجب موفقیت پروژه های سرمایه گذاری و بهبود آنها و همچنین موجب رشد اقتصادی ،اقتصاد ایران خواهد شد.

پیشنهاد ها
 - 1تنوع شیوههای پرداخت :بانکها افزون بر شیوة پرداخت متعارف میتوانند از طریق اعتبار در حساب جاری و کارتهای
اعتباری اعطای تسهیالت کنند.
 - 2تناسب با اهداف و روحیات مشتریان :قراردادهای مبادلهای به جهت ویژگیهای پیشین بیشترین تناسب را با اهداف و روحیات
مشتریان
 - 9حلّ مشکل نظارت و کنترل :با حذف قراردادهای مشارکتی ،مشکل نظارت و کنترل به حداقل ممکن میرسد.
 - 1امکان استفاده از نوآوریهای بانکداری متعارف :به جهت تناسب قراردادهای مبادلهای با بانکداری بینالملل ،زمینه برای
بهرهبرداری از نوآوریهای بانکداری متعارف و بومیسازی آنها بیشتر میشود
 - 8اجرای دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت برحسن اجرای آن در استان ها
 - 6نظارت دقیق بر مصرف تسهیالت اعطایی در بخش های اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابجایی آن به دیگر بخش ها
 - 3اخذ وثایق و تضمین های الزم و کافی و شناسایی سایر دارایی های مشتریان
 - 5اعتبار سنجی مشتری بر اساس تفکیک شخصیت حقیقی یا حقوقی جهت پرداخت هر نوع تسهیالت با راه اندازی سیستم اعتبار
سنجی مشتریان
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 - 3توجه دقیق به صورت های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیالت و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و
تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیالت
 - 10تقویت کادر کارشناسی بانک ها یا اجازه استفاده از خدمات شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری

منابع
اسدی ( ،)1931در تحقیق خود با عنوان تاثیر تسهیالت اعطایی بانک ها بر صادرات غیر نفتی در ایران
تیمور زداده ،نسیم -شیخی گرجان ،مینا -محمدی ،رضا )1939(،بررسی تاثیر تسهیالت اعطایی بنگاه های زود بازده بر اشتغال زایی
در استان اردبیل
توحیدی نیا( )1931اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی های سرمایه ای کشور
جعفری یانسری ،فاطمه ،)1931( ،رابطه ی میان پس انداز خصوصی و عمومی ،آزمون برابری ریکاردویی در ایران
حسین زاده ،پایتختی( )1931هم انباشتگی پانلی از اثرات تورم و شاخص های حکومتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی
خان گلی ( ،) 1939بررسی رابطه تنوع پرتفوی تسهیالت اعطایی با کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رضا پور( ،)1931تعیین رابطه سیاست های پولی و مالی با رویکرد درونزایی عرضه پول در ایران
رکنی ( ،)1931بررسی نحوه توزیع سپرده های بانکی در برخی از استان های منتخب کشور
رامشگر و یحیی تبار )  ( 1393تبیین اثر بخشی تسهیالت اعطایی بانک ملی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی استان
مازندران
شعبانی ،وحید و وحیده ،میرآقایی ،سید مجتبی ،)1939( ،بررسی تاثیر تسهیالت اعطایی اسالمی شبکه بانکی بر رشد سرمایه گذاری
بخش خصوصی؛ مطالعه موردی :ایران ()58-1938
قجری شموشکنی( ،)1931شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق در بانکها-بانک انصار شهر تهران
قربانی( ،) 1931بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره -32
1931
نجفی ،حمید )1939( ،بررسی اثرات تسهیالت بانکی بر بهبود مدیریت باغات زیتون شهرستان طارم
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جداول پیوستی
BFS LCAC LCPI LERV
Autoregressive Distributed Lag Estimates
ARDL(2,0,0,0) selected based on Schwarz Bayesian Criterion
*******************************************************************************
Dependent variable is BFS
43observations used for estimation from 1391M3 to 1393M12
*******************************************************************************
Regressor
Coefficient
Standard Error
T-Ratio[Prob]
BFS(-1)
.12453
.18530
.67204[.507]
BFS(-2)
.44286
.21828
2.0289[.052]
LCAC
-871871.5
381209.2
-2.2871[.030]
LCPI
260399.1
157571.6
1.6526[.109]
LERV
1267161
606874.6
2.0880[.046]
*******************************************************************************
R-Squared
.71005
R-Bar-Squared
.67006
S.E. of Regression
698609.2
F-stat.
F( 4, 29)
17.7547[.000]
Mean of Dependent Variable
5083033
S.D. of Dependent Variable
1216236
Residual Sum of Squares
1.42E+13
Equation Log-likelihood
-503.0726
Akaike Info. Criterion
-508.0726
Schwarz Bayesian Criterion
-511.8885
DW-statistic
2.2931
*******************************************************************************
Diagnostic Tests
*******************************************************************************
*Test Statistics *
LM Version
*
F Version*
*******************************************************************************
*
*
*
*
*A:Serial Correlation*CHSQ( 12)= 12.2902[.423]*F( 12, 17)=
.80199[.645*]
*
*
*
*
*B:Functional Form
*CHSQ(
1)=
1.3334[.248]*F(
1, 28)=
1.1430[.294*]
*
*
*
*
*C:Normality
*CHSQ(
2)= 527.2740[.000]*
Not applicable*
*
*
*
*
*D:Heteroscedasticity*CHSQ(
1)=
2.4904[.115]*F(
1, 32)=
2.5292[.122*]
*******************************************************************************
A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation
B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values
C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals
D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted valu

Vector Autoregression Estimates
Date: 05/27/16 Time: 18:08
Sample (adjusted): 1391M06 1393M12
Included observations: 31 after adjustments
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Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
BFS

DLCAC

LCPI

DLERV

DLIRE

BFS(-1)

0.658204
(0.30495)
[ 2.15838]

-1.28E-07
(4.4E-08)
[-2.87944]

5.51E-07
(2.3E-07)
[ 2.34572]

1.37E-08
(2.4E-08)
[ 0.57384]

-1.75E-07
(5.8E-08)
[-3.02042]

BFS(-2)

0.006437
(0.02464)
[ 0.26126]

-1.75E-09
(3.6E-09)
[-0.48775]

-1.24E-06
(1.9E-08)
[-65.1287]

-7.37E-10
(1.9E-09)
[-0.38310]

-1.29E-10
(4.7E-09)
[-0.02763]

BFS(-3)

0.170411
(0.14714)
[ 1.15814]

6.39E-08
(2.1E-08)
[ 2.97417]

-2.44E-07
(1.1E-07)
[-2.14772]

-4.75E-09
(1.1E-08)
[-0.41373]

8.55E-08
(2.8E-08)
[ 3.06491]

BFS(-4)

0.162446
(0.14227)
[ 1.14178]

6.45E-08
(2.1E-08)
[ 3.10677]

9.74E-07
(1.1E-07)
[ 8.88248]

-4.11E-09
(1.1E-08)
[-0.37012]

8.44E-08
(2.7E-08)
[ 3.12910]

DLCAC(-1)

-705746.0
(6261635)
[-0.11271]

0.062341
(0.91359)
[ 0.06824]

-5.227016
(4.82524)
[-1.08326]

-0.068670
(0.48896)
[-0.14044]

0.525828
(1.18723)
[ 0.44290]

DLCAC(-2)

805605.2
(6007534)
[ 0.13410]

-0.064021
(0.87651)
[-0.07304]

0.493746
(4.62943)
[ 0.10665]

-0.017464
(0.46912)
[-0.03723]

0.308966
(1.13905)
[ 0.27125]

DLCAC(-3)

-15726339
(5859316)
[-2.68399]

-0.201063
(0.85489)
[-0.23519]

2.015416
(4.51521)
[ 0.44636]

-55.46537
(0.45755)
[-121.223]

0.097289
(1.11095)
[ 0.08757]

DLCAC(-4)

-26543135
(2.1E+08)
[-0.12831]

-49.73617
(30.1827)
[-1.64784]

-72.04388
(159.414)
[-0.45193]

11.20385
(16.1542)
[ 0.69356]

-60.98554
(39.2232)
[-1.55483]

LCPI(-1)

128300.3
(115851.)
[ 1.10746]

0.052693
(0.01690)
[ 3.11739]

0.781391
(0.08928)
[ 8.75260]

-0.003325
(0.00905)
[-0.36753]

0.068854
(0.02197)
[ 3.13459]

LCPI(-2)

-6004.939
(28958.4)
[-0.20736]

0.000962
(0.00423)
[ 0.22774]

0.000526
(0.02232)
[ 0.02356]

0.000405
(0.00226)
[ 0.17899]

-0.000248
(0.00549)
[-0.04511]

LCPI(-3)

-3926.258
(21681.9)
[-0.18108]

-0.000123
(0.00316)
[-0.03891]

-0.005512
(0.01671)
[-0.32992]

3.68E-05
(0.00169)
[ 0.02173]

-0.000246
(0.00411)
[-0.05978]

LCPI(-4)

-4072.413
(18694.3)
[-0.21784]

0.000510
(0.00273)
[ 0.18704]

-0.003073
(0.01441)
[-0.21330]

0.000351
(0.00146)
[ 0.24053]

-0.000793
(0.00354)
[-0.22361]

DLERV(-1)

-371468.6
(3726221)
[-0.09969]

-0.852250
(0.54366)
[-1.56760]

-1.392519
(2.87144)
[-0.48495]

0.197051
(0.29098)
[ 0.67721]

-1.045438
(0.70651)
[-1.47973]
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DLERV(-2)

131488.1
(128932.)
[ 1.01982]

0.043141
(0.01881)
[ 2.29334]

0.232727
(0.09936)
[ 2.34236]

-0.009363
(0.01007)
[-0.92995]

0.052239
(0.02445)
[ 2.13688]

DLERV(-3)

63342.21
(113898.)
[ 0.55613]

0.024119
(0.01662)
[ 1.45137]

0.279060
(0.08777)
[ 3.17945]

0.003476
(0.00889)
[ 0.39083]

0.027780
(0.02160)
[ 1.28640]

DLERV(-4)

-8339.497
(101557.)
[-0.08212]

0.015839
(0.01482)
[ 1.06891]

0.050939
(0.07826)
[ 0.65089]

-0.007500
(0.00793)
[-0.94574]

0.016514
(0.01926)
[ 0.85763]

DLIRE(-1)

837237.9
(4927467)
[ 0.16991]

-0.421445
(0.71893)
[-0.58621]

1.289425
(3.79713)
[ 0.33958]

0.169648
(0.38478)
[ 0.44090]

-0.856570
(0.93427)
[-0.91683]

DLIRE(-2)

-610433.1
(4617470)
[-0.13220]

0.134592
(0.67370)
[ 0.19978]

-2.044818
(3.55824)
[-0.57467]

0.042904
(0.36057)
[ 0.11899]

-0.105622
(0.87549)
[-0.12064]

DLIRE(-3)

12077549
(4545192)
[ 2.65721]

0.243552
(0.66315)
[ 0.36726]

0.312593
(3.50254)
[ 0.08925]

41.97568
(0.35493)
[ 118.265]

0.052159
(0.86179)
[ 0.06052]

DLIRE(-4)

20078232
(1.6E+08)
[ 0.12822]

37.55186
(22.8474)
[ 1.64359]

54.92674
(120.672)
[ 0.45517]

-8.671675
(12.2282)
[-0.70915]

46.04098
(29.6908)
[ 1.55068]

C

-422607.3
(512580.)
[-0.82447]

-0.247788
(0.07479)
[-3.31326]

1.043691
(0.39500)
[ 2.64228]

-0.007141
(0.04003)
[-0.17840]

-0.290020
(0.09719)
[-2.98413]

0.998034
0.994101
4.43E+10
66556.57
253.7990
-370.7304
25.27293
26.24434
5309157.
866597.9

0.566495
-0.300514
0.000943
0.009711
0.653390
117.2198
-6.207726
-5.236315
-0.001897
0.008515

0.999159
0.997477
0.026305
0.051289
593.9322
65.62842
-2.879253
-1.907842
5.457113
1.021005

0.999432
0.998296
0.000270
0.005197
879.6237
136.5976
-7.457909
-6.486498
0.026634
0.125894

0.552265
-0.343205
0.001592
0.012619
0.616732
109.0977
-5.683724
-4.712313
-0.001956
0.010889

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

8.73E-08
3.05E-10
119.6872
-0.947560
3.909494
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