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 در بخش صنعت استان کرمان یبخش خصوص یگذار هیموانع سرما یبررس

  الهام حمزه کهنوجی

 دکترمحسن زاینده رودی     

 دکترعلی رئیس پور   

 :چكیده

 متما در اغلب و است توسعه متخصصین و رکشو ارانسیاستگذ از ریبسیا لمشغولید آن هیندآ و صنعت بخش توسعه

های فراوان استان کرمان در با توجه به پتانسیل. دارد ارقر توجه ردمو ها شبخ یگرد از بیش رکشو کالن یهاییزربرنامه

بخشهای مختلف اقتصادی علی الخصوص بخش صنعت و معدن، این استان در شاخه های مختلف تولیدات صنعتی و 

موانع سرمایه گذاری در  اثرات که است شده تالش تحقیق این در. جزء استانهای پیشرو می باشدمعدنی در کشور 

 و ها داده از استفاده با منظور این برای. گردد بررسی 3173-3129 سالهای طی در بخش صنعت استان کرمان

 گسترده توزیعی های وقفه با خودرگرسیونی تكنیک و روش بوسیله اقتصادی مدل برآورد به موجود اطالعات

(ARDL )تسهیالت  متغیرهای که است مطلب این مؤید مدل تخمین از آمده بدست نتایج .است شده پرداخته

میزان  هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت بر داری معنی اثر اعطایی بانكها ،نرخ تورم، نرخ ارز و ارزش افزوده دارای

بدست آمده در این  ECMضریب  .هستند استان کرمان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن

 .می باشد که نشان دهنده ی تعدیل نسبتا کند عدم تعادل در بلند مدت می باشد -942/3تحقیق برابر با 

 

 سرمایه گذاری، ارزش افزوده،  نرخ تورم: کلیدی کلمات
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Abstract  

 

It concerns the future development of the industry and many policymakers and 

development professionals, often in large programs more than other sectors considered. 

Given the huge potential of the province in different economic sectors, especially 

industry and mining sector, the province in various branches of manufacturing and 

mining in the country is among the leading provinces This research is the effects of 

barriers to investment in the industrial sector in the province during the 1392-1370 

review. For this purpose, using the data available to estimate the economic model by 

technique Autoregressive Distributed Lag (ARDL), has been The results of model 

estimation confirms the fact that the variables of facilities granted by banks, inflation, 

labor productivity and has a positive effect and significant added value both in the short 

and long-term private sector investments in the industrial sector and mining is the 

province. ECM coefficient obtained in this study  924/3- , which represents a relatively 

slow adjustment of imbalances in the long term. 
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 مقدمه

اسننت و اغلننب در   توسعه متخصصینو  رکشو ارانگذ سیاستاز  یربسیا مشغولی لآن د هیندصنننعت و آ بخش توسعه

 دقتصادر ا یصنعت اتتولید همیتا غمربه. دارد ارقر توجه ردمو ها شبخ یگراز د بیش رکشوکالن  یهاییزربرنامه متما

 ننشا شناسیرکا یهننا سننیربر. ستا فعلی هشد گرفته ربكا انتواز  ترافر ربسیا بخش نینندر ا هبالقو ظرفیتکشننور، 

، (علمی کامالً رتصو به نه نهمآ)اسنننتان  یصننننعت بخش نهفته یپتانسیلهااز  نیمیاز  کمتر حاضر لحادر  هددمی

 بخش  نینندر ا هننا یارگذ سرمایه سطح دنبو پایین ضعیتو ینا دیجاا عامل مهمترین. دمیگیر ارقر یداربرهبهر ردمو

کیلومترمربنع   797هنزار و  383استان کرمنان بنا مسناحتی حندود    ( 3123حمصیان، ). است دهبو گذشته انیسال طی

 یبهره منند  ارای ویژگی های منحصربه فردی استد ،یراهبرد یهزار نفر با موقعیت212میلیون و 9وجمعیتی بالغ بر 

 ،یاجتمناع  ،یفرهنگن مناسب  یتهایبعنوان گلوگاه شمال جنوب کشور، وجود ظرف متازم ییایوجغراف یمكان تیازموقع

و  یتن یجمع یکانونهنا  نیبنا عمنده تنر    یهمجوار، همجنوار  یاستانها یاقتصاد یزهایتوان جذب سرر ،یاسیس یوحت

تهنا در  یو قابل تهنا یوجنود ظرف  ،یمختلنف صننعت   یفنرآورده هنا   یمصرف بنرا  یکشور، وجود بازارها یصنعت یقطبها

 ،یو معندن  یکارآمند ومتخصن ، محصنوکت کنان     یانسنان  یروین ن ،یمختلف مانند صنعت، معندن، کشناورز   یبخشها

و سنرمایه گنذاری    هیاز مزیتهایی است که موقعیت بسیار مناسبی برای جذب سرما یگردشگر یصادرات، و جاذبه ها

دارد کنه   یبستگ یمتعدد یبه پارامترها عتصن کیدر  یگذار هیجذب سرما تیظرف. در این استان فراهم آورده است

 هیسنرما  یبنه فضنا   گرید یجامعه است و برخ یاقتصاد یمربوط به فضا یربوط به همان صنعت و برخاز آنها م یبرخ

جنذب   تیباشد ظرف شتریدر جامعه ب یگذار هیسرما تیهر چه امن یدارد به طور کل یبخش ها بستگ ریدر سا یگذار

 یهنا  لیو پتانسن  یبخش خصوصن  یگذار هیگردد که روند سرما یتالش م قیتحق نیدر ا. دشو یم شتریب زین هیسرما

 قین تحق نین سؤاکت مطرح شده در ا .گردد نییو موانع موجود مطرح و تب یبخش صنعت و معدن استان کرمان بررس

 :ذکر نمود ریموارد ز تتوان بصور یشكل گرفته است را م قیتحق نیبه آن ها ا ییکه جهت پاسخ گو

بر  یدار یبه بخش صنعت و معدن استان، توانسته است اثر معن یعتباربانک ها و موسسات ا ییاعطا التیتسه راتییتغ ایآ -3

 بخش داشته باشد؟ نیدر ا یبخش خصوص یگذار هیروند جذب سرما

 یبخش خصوص یگذار هیروند جذب سرما راتییبر تغ یدار یاثر معن ریاخ انیسال ینرخ تورم استان کرمان ط شیافزا ایآ -9

 در بخش صنعت و معدن داشته است؟

به امید به ( که معموکً مشخ  است)عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر  3سرمایه گذاری :سرمایه گذاری

به عبارتی سرمایه گذار در حال (. که معموکً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است)دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده 

ر قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد؛ مثل پرداخت حاضر، ارزش مشخصی را فدا می کند تا د

 (3189شریف آزاده و دیگران، ). وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده
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تورم عموماً به معنی . است قیمت اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا اقتصاد از نظر علم: 9نرخ تورم

ها  تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمتبه عبارتی دیگر  .دشو در نظر گرفته می قیمت افزایش غیرمتناسب سطح عمومی

فزآینده و  گیرد، اما، تمامی آنها به روند های مختلف، تعاریف متفاوتی از تورم صورت می هر چند طبق تئوری. است اقتصاد در

قبل از آن مفهوم دیگری از . مفهوم امروزی تورم، در قرن نوزدهم میالدی متداول شد. ها اشاره دارند نامنظم افزایش در قیمت

در بیان امروزی  .شد های غیرقابل تبدیل به طال به کار برده می تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسكناس

 (3177فرجی، ) .کننده است که معموکً شاخ  قیمت مصرف شاخ  قیمت برابر است با تغییر در یک نرخ تورم

 3129-3184استان طی سال های  کارگاههای صنعتی بخش خصوصی در سرمایه گذاریمیزان 

 

 3129تا  3184سالنامه های آماری استان سال های : مأخذ

لبته روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در کارگاه های صنعتی استان نشان از نوسانات زیاد این متغیر  ا

به طوریكه بیشترین میزان سرمایه گذاری طی سال های اخیر در سال . طی سال های مختلف می باشد

ر  3182 ر و به  3182میلیارد ریال و کمترین میزان سرمایه گذاری در سال  2217و به مقدا  9312مقدا

نوسانات سرمایه گذاری در کارگاه های صنعتی استان به علل مختلفی . میلیارد ریال به ثبت رسیده است

به عبارت دیگر با وجود پتانسیل های فراوان بخش صنعت و معدن استان کرمان در . صورت می پذیرد

افزایش  سهم سرمایه گذاری این زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، فرایند تشكیل سرمایه و همچنین 

ز تولید ناخال  داخلی استان با مشكالت و  اقتصاد بخش صنعت و معدن ا بخش در سطح استان و سهم 

به  یریگ میبه نقطه تصم دنیرس یگذار برا هیسرما کی (3182)رهبر براساس مطالعه موانع متعددی روبرو می باشد 

حاصل  نانیخود اطم هیو عدم تعرض به سرما تیخود و حفظ مالك تیفعال یاز سود آور ستیبا یم یگذار هیمنظور سرما
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در بخش صنعت منطقه آزاد اروند  یگذار هیعوامل موثر بر جذب سرما ینامه خود به بررس انیدر پا (3123) ایک یمیکر. دینما

مناسب  یگذار هیعدم سرما ،ییربناینكته است که؛ عدم وجود امكانات ز نیا نیمب قیتحق جینتا تیدر نها. پرداخته است

 یشمار م بهدر منطقه آزاد اروند  یگذار هیو مقررات از موانع عمده جذب سرما نیقوان ینارسائ ،یدولت یدستگاه ها

 دهیعق نیبر ا ران،یو کسب و کار در ا یگذار هیسرما یبا عنوان موانع نهاد یدر مقاله ا (3123)و ملک الساداتی  ینیبحر.روند

در آن جامعه را  یگذار هیو سرما یاقتصاد تیامن تیبه طور مستمر وضع دیهر جامعه با زانیو برنامه ر استگذارانیاند که س

 یها هیجذب سرما» یکزم را برا داتیها، تمه یریاندازه گ نیحاصل از ا جینتا اسو براس ندیو کنترل نما «یریاندازه گ»

 ییو دارا یکه توسط سازمان امور اقتصاد یمطالعه تجرب در .به عمل آورند «یداخل یها هیاز فرار سرما یریجلوگ»و  «یخارج

 یگذار هیجذب سرما یبرا ییو ارائه راهكارها یو خارج یداخل یگذار هیموانع سرما لیدر خصوص تحل( 3123)استان سمنان 

به دولت و  طعوامل مربو ،یعوامل اقتصاد ،یو ادار یشامل عوامل قانون یدر استان سمنان  انجام گرفت، چهار عامل اساس

قرار  یمورد بررس یگذار هیمؤثر بر سرما یبه عنوان عامل درون یو عوامل منطقه ا یرونیب یبه عنوان عامل ها یعوامل فرهنگ

و  یعوامل مربوط به دولت، عوامل قانون ،یعوامل اقتصاد بیعوامل پنج گانه به ترت نیمطالعه نشان داد که در ب جینتا. گرفت

 نیرو در ب نیاز ا. داشته اند یبخش خصوص یگذار هیرا بر سرما ریتاث نیشتریب یو عوامل منطقه ا یعوامل فرهنگ ،یادار

 یبر ورود بخش خصوص یاثر گذار ثیاثر را از ح نیکمتر یو عوامل منطقه ا ریتاث نیشتریبا ب یشده عوامل اقتصاد ادیعوامل 

بررسی موانع سرمایه در پژوهشی با عنوان ( 3123)شعبان زاده و دیگران  .مولد داشته اند یها تیدر فعال یگذار هیبه سرما

 التیتسه عیموا نع سرمایه گذاری و توز، (84-82)گذاری بخش صنعت در استان مازندران طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی 

براساس  ..داده اندمورد بررسی قرار  را ندران را در طی برنامه چهارم توسعه اقتصادیماز استان بانكها در بخش صنعت یاعتبار

بوده  گرید یاقتصاد یبخشها ریبرنامه چهارم در بخش صنعت استان کمتر از سا یآمده در کشور و استان ط دستب جینتا

مسكن و  درصد، 72/32معدن صنعت و  درصد، 41/93ی کشاورز یبه بخشها یپرداخت التیكه متوسط سهم تسهیبطور

به بخش صنعت کمتر از  یپرداخت التیدرصد بوده که سهم تسه     31/14و خدمات و صادرات  درصد 84/97ساختمان 

بر اساس  نیهمچن .است بودهدر استان به سمت بخش صنعت ن ییاعطا التیتسه یریبوده و جهتگ یاقتصاد گرید یبخشها

بخش  نیدر ا یگذار هیبه سرما لیبوده و تما تیبخش صنعت در استان فاقد مز (RCA)آشكار شده  ینسب تیشاخ  مز

 بررسی به انقالب اسالمی از پس آن موانع و صنعتی ی گذار سرمایه عنوان با تحقیقی در (3123)حمصیان .شود یکمتر م

 در صنعتی گذاری هایسرمایه  در موجود موانع .است پرداخته ایران در صنعتی سرمایه گذاری های صنعت بخش وضعیت

 و توسعه حال کشورهای در در شدن صنعتی روند بررسی دهنده نشان تحقیق یافته های ..گرفت قرار بررسی مورد کشور

 منابع و صنعتی سرمایه گذاری آنها، ویژگی های بین اساسی تفاوت های و پیشرفته کشورهای در صنعتی توسعه تحوکت

 صنعتی پیشرفته کشورهای با توسعه حال در کشورهای صنعتی بین توسعه تفاوت اصلی عوامل و صنعت در سرمایه تامین

  .می باشد

برنامه سوم توسعه دراستان مازندران  یبخش صنعت ط یگذار هیسرما یموانع اقتصاد یبه بررس (3123) یو خان یتقو

کار بخش صنعت استان کمتر از  یروین یبرنامه سوم بهره ور یبدست آمده درکشور و استان ط جیتابراساس ن.. پرداخته اند

 یبرنامه سوم توسعه دربخش کشاورز یکار استان ط یروین یمتوسط بهره ور كهیبوده بطور گرید یاقتصاد یبخشها ریسا

 27/72و دربخش خدمات  الیر ونیلیم 27/97دربخش ساختمان  الیر ونیلیم 37/92دربخش صنعت  الیر ونیلیم 23/43
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بوده است  الیر ونیلیم 72/331کار بخش صنعت درکشور  یروین یاست متوسط بهره ور دهیمحاسبه گرد الیر ونیلیم

درصد ساختمان  32/38درصد صنعت و معدن  28/97 یکشاورز یبه بخش ها یپرداخت التیمتوسط سهم تسه نیهمچن

بوده  یاقتصاد گرید یبه بخش صنعت کمتر از بخشها یپرداخت التیکه سهم تسه ودهدرصد ب 72/13درصد و خدمات  37/91

موانع  ینامه خود به بررس انیدر پا (3129) یاوری.دراستان به سمت بخش صنعت نبوده است ییاعطا التیتسه یو جهت گر

 هیمعادله سرما ق،یتحق نیدر ا. پرداخته است 3172-3182دوره  یط رانیا یدر بخش کشاورز یخصوص یگذار هیسرما

نشان  جینتا. برآورد شد یستمیو معادکت مربوطه با استفاده از روش س یمدلساز یدر بخش کشاورز یبخش خصوص یگذار

 زین یبه بخش کشاورز ییاعتبارات اعطا. باشد یم یبخش خصوص یگذار هیدار ارزش افزوده بر سرما یمثبت و معن ریدهنده تأث

بخش  یگذار هیبر سرما یمنف ریتأث ینرخ تورم دارا. باشد یم یبخش خصوص یگذار هیدار بر سرما یاثر مثبت و معن یدارا

 . شد یابیارز یکشاورز

  روش تحقیق

قلمروی  .استفاده شده است (ARDL) 1های توزیعی برای برآورد مدل مورد نظر در این تحقیق از روش خود توضیح با وقفه

 .مكانی و جغرافیایی این تحقیق، استان کرمان و کلیه کارخانجان و صنایع استان می باشد

 روش گردآوری اطالعات و داده ها

 این تحقیق از نوع مطالعات کتابخانه ای می باشد

 مدل  زمانی سری متغیرهای برای ADF واحد ریشه آزمون نتایج

 متغیر

  ADFآمار 

مربوط به 

 سطح متغیرها

مربوط   ADFآمار 

 اول مرتبه به تفاضل

 متغیرها

مربوط   ADFآمار 

 مرتبه به تفاضل

 متغیرها دوم

در بخش صنعت و معندن اسنتان    یبخش خصوص یگذار هیسرما

 (INV) کرمان
793/9- 373/9 289/39- 

 - -433/9 237/4 (X1) بخش صنعت و معدن استان کرمان ییاعطا التیتسه

 - - -828/2 (X2) معدن استان کرمانارزش افزوده بخش صنعت و 

در ( یناخنال  داخلن   دین نسبت بودجه دولت بنه تول )اندازه دولت 

 (X3) استان کرمان
138/9- 211/31- - 

 -224/3- 232/3- 171/7 (X4) تورم استان کرمان نرخ

 - -332/3- 497/7 (X5) نرخ ارز

                                                 
3
. Autoregressive Distributed Lag Model 
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 - -712/9- 331/1 (X6) کار بخش صنعت و معدن استان کرمان یروین یبهره ور

 محاسبات نرم افزاری تحقیق: مأخذ

با دو بار تفاضلگیری مانا شده و مانا از درجه دو می  تورم استان کرمان نرخو  یبخش خصوص یگذار هیسرمادو متغیر شاخ  

 کار بخش صنعت و معدن استان کرمان یروین یبهره ورو نرخ ارز ، اندازه دولتیی، اعطا التیتسههمچنین متغیرهای . باشند

ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان داخلی با یكبار تفاضلگیری مانا شده و مانا از درجه یک می باشند و نهایتاً متغیر 

 -9922درصد برابر  7در سطح  یبحران ریمقادالبته قابل ذکر است که ). در سطح مانا بوده و مانا از درجه صفر می باشد کرمان

 (در نظر گرفته شده است

  

 

 

 

 

 کوتاه مدت ARDLآزمون                                                            

 احتمال آماره انحراف معیار ضرایب متغیرها

INV (-1) 239/3 321/3 774/2 333/3 

INV (-2) 431/3- 323/3 731/2- 337/3 

X1 391/48 314/9 428/99 333/3 

X1 (-1) 372/93 733/7 233/9 337/3 

X2 1-E412/3 1-E327/3 717/9 333/3 

X4 329/3- 313/3 347/9- 314/3 

X5 434/3- 383/3 947/9- 311/3 

C 792/43- 931/31 349/1- 334/3 

مهمترین آماره های مربوط به 

 تخمین مدل

    28/3  

       937/7  

             39/9  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 

 

 پیوست کامپیوتری -محاسبات نرم افزاری تحقیق : مأخذ

دهنده قدرت توضیح دهندگی باکی این ضریب نشان. باشددرصد می 28این تخمین برابر ( R-Squared)ضریب تعیین 

غیر درصد از تغییرات مت 28به این معنی که متغیر مستقل بكار رفته در این تحقیق . باشدمتغیرهای مستقل در این مدل می

به همین سبب فرضیه . برآورد شده از مقدار بحرانی آن بسیار بیشتر بوده استF (F-Stat  )آماره . دهندوابسته را توضیح می

دهنده معناداری کل مدل شود و این امر نشانباشد، قویاً رد میصفر که مبنی بر بی معنی بودن متغیر مستقل مدل می

 .آمده است بدست39/9مدل نیز برابر  ( DW-statistic)واتسون آماره دوربین . باشدبرآوردی می

یابد، شرط آنست که مجموع ضرایب مدت به سمت بلندمدت گرایش میهمچنین برای آزمون اینكه آیا رابطه پویای کوتاه

ر و بر مجموع برای انجام آزمون مورد نظر باید عدد یک را از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کس. کمتر از یک باشد

 . انحراف معیار ضرایب مذکور تقسیم کرد

  
         

      
 
        

      
        

است، بزرگتر  -89/1بدست آمده از قدر مطلق مقادیر بحرانی ارایه شده توسط بنرجی، دوکو و مستر که برابر  tکه قدر مطلق 

 .شودشده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته میانباشتگی رد باشد و فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود هممی

 

 بلندمدت ARDLآزمون 

 احتمال آماره انحراف معیار ضرایب متغیرها

X1 (بخش  ییاعطا التیتسه

 (صنعت و معدن استان کرمان
734/97 994/9 723/33 333/3 

X2 ( ارزش افزوده بخش صنعت و

 (معدن استان کرمان
1-E327/3 1-E322/3 427/9 394/3 

X4 (نرخ تورم استان کرمان) 333/3 -433/4 713/3 -144/9 

X5 (نرخ ارز) 333/3 -728/1 348/3 -798/3 

 پیوست کامپیوتری -محاسبات نرم افزاری تحقیق : مأخذ

 

 نتیجه گیری

سرمایه گذاری بخش خصوصی بخش صنعت و اثرگذاری عوامل مختلف بر همانطور که بیان گردید در این تحقیق به بررسی 

ابتدا آزمون . های ساکنه متغیرهای مورد استفاده پرداخته شده استبر مبنای داده 3173-29معدن استان کرمان طی سالهای 

بخش  یگذار هیسرمادو متغیر شاخ  مانایی متغیرها توسط آزمون دیكی فولر تعمیم یافته انجام گردید که بر اساس نتایج آن 

 التیتسههمچنین متغیرهای . بار تفاضلگیری مانا شده و مانا از درجه دو می باشند با دو تورم استان کرمان نرخو  یخصوص
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داخلی با یكبار تفاضلگیری مانا شده و  کار بخش صنعت و معدن استان کرمان یروین یبهره ورو نرخ ارز ، اندازه دولتیی، اعطا

در سطح مانا بوده و مانا از درجه  دن استان کرمانارزش افزوده بخش صنعت و معمانا از درجه یک می باشند و نهایتاً متغیر 

 .صفر می باشد

نرخ ، اندازه دولتیی، اعطا التیتسه، تورم نرخمتغیر  2مدت اثر تغییرات تابع کوتاه ARDLهمچنین با روش اقتصادسنجی 

مورد  یبخش خصوص یگذار هیسرمابر شاخ   ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان کرمان ،کار یروین یبهره ورو ارز 

بر اساس نتایج بدست آمده اثر دو متغیر اندازه دولت و بهره وری عامل نیروی کار در بخش صنعت و معدن . برآورد قرار گرفت

استان کرمان بر شاخ  میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش بی معنی بوده و به همین دلیل از مدل نهایی 

ارزش افزوده ضریب بدست آمده برای متغیر مدت دهد که در کوتاهنتایج آزمونها نشان می. تبرآوردی تحقیق حذف گردیده اس

ضریب . بوده که از لحاظ عددی بسیار کوچک و از لحاظ آماری کامالً معنادار می باشد E-33942 برابربخش صنعت و معدن 

بوده که از لحاظ آماری کامالً معنادار  48939ر براب بخش صنعت و معدن استان کرمان ییاعطا التیتسهبرآوردی برای متغیر 

بخش صنعت و معدن  ییاعطا التیتسهنتایج تخمین کوتاه مدت مدل همچنین مؤید این مطلب است که متغیر . می باشد

میزان . می باشد بخشاین در  یبخش خصوص یگذار هیسرمابا یک وقفه نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر میزان استان 

 هیسرماهمچنین دو متغیر نرخ تورم و نرخ ارز دارای اثر منفی و معناداری بر میزان . می باشد 93937برآوردی این ضریب برابر 

ضرایب برآورد شده برای این دو متغیر به ترتیب . می باشندبخش صنعت و معدن استان کرمان ی در بخش خصوص یگذار

نیز با در نظر گرفتن یک و دو وقفه ی بخش خصوص یگذار هیسرماهمچنین متغیر . دست آمده استب - 39434و  -39329برابر 

با ی بخش خصوص یگذار هیسرماضریب . ای مثبت و منفی و معنادار بر متغیر وابسته برآورد گردیده استبه ترتیب دارای رابطه

در ادامه با استفاده از آماره  .باشدو دو دوره قبل نیز می وقفه بیانگر این نكته است که این متغیر تحت تأثیر مقدار شاخ  یک

T بررسی نتایج آزمون . بنرجی، دوکو و مستر مشخ  گردید که می توان رابطه بلندمدتی میان متغیرهای فوق درنظر گرفت

ارزش افزوده  ونرخ ارز یی، اعطا التیتسه، تورم نرخهای متغیر ضرایب بلندمدت مدل بیانگر این مطلب است که در بلندمدت

بر اساس نتایج بدست آمده ضریب . درصد معنی دار می باشد 7از نظر آماری در سطح  بخش صنعت و معدن استان کرمان

بوده که از لحاظ عددی بسیار  E-33932 برابردر مدل بلندمدت  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان کرمانمتغیر 

ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان بعبارت دیگر در بلندمدت افزایش . نادار می باشدکوچک و از لحاظ آماری کامالً مع

همچنین . می گردد در بخش صنعت و معدن استان کرمان یبخش خصوص یگذار هیسرمامنجر به افزایش میزان  کرمان

بوده که همچون کوتاه  979734در مدل بلندمدت برابر  بخش صنعت و معدن استان کرمان ییاعطا التیتسهضریب مربوط به 

از میان سایر متغیرهای مستقل موردنظر در این تحقیق، از  یبخش خصوص یگذار هیسرمامدت از لحاظ تأثیرگذاری بر میزان 

بر اساس نتایج بدست آمده از . می باشدمعنادار درصد کامالً  7اظ عددی دارای مقدار بیشتری می باشد که در سطح خطای حل

بخش  یگذار هیسرمامدل، می توان گفت دو متغیر نرخ تورم و نرخ ارز دارای اثر منفی و معناداری بر میزان  تخمین بلندمدت

ضرایب بدست آمده از برآورد بلندمدت مدل برای این دو متغیر به . می باشدبخش صنعت و معدن استان کرمان  یخصوص

 . می باشد که دارای اثر معناداری بر متغیر وابسته می باشد - 39798و  - 99144ترتیب برابر 
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ارشد دانشگاه سرمایه گذاری صنعتی و موانع آن پس از انقالب اسالمی، پایان نامه کارشناسی (. 3123. )حمصیان، مهدی

.تهران، دانشكده اقتصاد  

برنامه سوم توسعه دراستان  یبخش صنعت ط یگذار هیسرما یموانع اقتصاد ی، بررس(3123. )رضا ،یرضا و تقو ،یخان

.انیدانش بن یکسب و کارها تیریو مد ینیکارآفر یمازندران، کنفرانس مل  

، موانع سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران، (3182). رهبر، فرهاد؛ مظفری خامنه، فرشید و محمدی، شاپور

333-318، ص  88فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره   

تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از (. 3189. )شریف آزاده، محمدرضا و حسین زاده بحرینی، محمد حسین

.18شاخ  های امنیت اقتصادی، نامه مفید، شماره   

بررسی موانع سرمایه گذاری بخش صنعت در استان مازندران طی (. 3123. )شعبان زاده، محمود؛ جباری، تیمور و تقوی، رضا

.برنامه چهارم توسعه اقتصادی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان  

نامه  انیدر بخش صنعت منطقه آزاد اروند، پا یگذار هیعوامل موثر بر جذب سرما ی، بررس(3123. )شكراهلل ا،یک یمیکر

یو حسابدار تیریدانشكده مد -نور استان تهران  امیارشد، دانشگاه پ یکارشناس  

نامه  انی، پا3172-3182دوره  یط رانیا یدر بخش کشاورز یخصوص یگذار هیموانع سرما ی، بررس(3129. )هیمرض ،یاوری

یدانشكده کشاورز -واحد مرودشت   یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس  
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