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 چکیده

های هر منطقه وفراهم نمودن بستر نسیلدر گرو شناخت پتا ،الزمه رشد اقتصادی مستمر ودستیابی به اقتصادی پویا    

همین راستا، این پژوهش با تأکید بر این  . درهای مناسب، جهت رشد هر چه بهتر عوامل تولید در آن منطقه استوزیرساخت

ها وموانع فراروی این متغیر مهم گذاری در استان کرمانشاه، چالشاندیشه، در پی آن است تا ضمن ارزیابی شرایط سرمایه

منظور تحقق هر چه بهتر اهداف مورد نظر بررسی نماید.  با ارائه پیشنهادها وراهکارهای مناسب به ،تأثیرگذار در مسیر رشد راو

 ARDLهای گسترده گذاری در استان کرمانشاه از مدل خودتوزیع با وقفهلذا در این مطالعه جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه

مدت وبلندمدت، حاکی از آن است که با افزایش نرخ های کوتاهستفاده شده است. نتایج در دورها 3131-3131برای دوره زمانی 

یابد، در حالی که با افزایش تولید گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه کاهش میتورم ونرخ بهره، میزان سرمایه

ثبت ومعنادار بودن وهمچنین بزرگ بودن قدر مطلق م یابد.گذاری افزایش میناخالص داخلی ودرآمدهای نفتی، حجم سرمایه

های کوتاه مدت وبلند مدت وهمچنین مثبت ضرایب متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی استان کرمانشاه در مدل

ر گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در سال قبل از آن دومعنادار بودن وبزرگ بودن قدر مطلق ضریب متغیر سرمایه

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان مدل کوتاه مدت، همگی تأیید کننده این مطلب هستند که یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه

های تجاری است. به عبارت دیگر، قرار گرفتن اقتصاد استان کرمانشاه در دوره رونق اقتصادی، خود عامل کرمانشاه، ادوار وسیکل

 قیقی بخش خصوصی است.گذاری حاصلی تأثیرگذار بر سرمایه

 های گسترده، نرخ تورمگذاری بخش خصوصی، مدل خود توزیع با وقفه: استان کرمانشاه، سرمایهواژگان کلیدی
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Abstract 

A prerequisite for sustained economic growth and achieving a dynamic economy, 

Depends on recognizing the potential of each area and providing the suitable basis and 

infrastructure in order to the better growth of production factors in that region. In this regard, 

this study seeks with emphasis on this idea, with assessment of investment conditions in 

Kermanshah province, challenges and obstacles of this important and impact variable on the 

growth path by suitable suggestions and solutions in order to better achievement of intended 

targets. So, in this study, the ARDL Model has used to investigate the factors influencing on 

investment in Kermanshah province, from1974 – 2014.  Results in the short and long term 

periods show that with the increase in interest rate and inflation rate, the amount of private 

investors of   private sector in Kermanshah province Reduces while the volume of investment 

increase with the increase in GDP and Oil revenues. Positive and meaningful and also being big 

of the absolute value of variable coefficients of logarithm of real GDP of Kermanshah province 

in the short-term and long-term models and also positive and meaningful and also being big of 

the absolute value of variable coefficients of real investment of private sector in Kermanshah 

province in the years before that in the short term model, all confirm that business cycles are 

one of the factors influencing on real investment of private sector in Kermanshah province. In 

the other words, the economy of Kermanshah during the economic prosperity, is the main 

factor influencing on the real investment of private sector.  
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 مقدمه

شود که های رشد وتوسعه پایدار در اقتصاد هر کشوری محسوب مییکی از ارکان وشاخص3گذاریامروزه جذب سرمایه

-(. سرمایه3131،وری، ایجاد اشتغال ورفاه اجتماعی را موجب گردد )اکبریانتواند رشد وتوسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهرهمی

های اقتصادی مختلفی سنجیده می گذاری در ساختار اقتصادی اغلب کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه با الگوها ونظریه

گذاری، عوامل گذاری، انواع سرمایههای گوناگونی توسط اقتصاددانان درخصوص مفهوم سرمایهشود. هرچند تاکنون الگوها ونظریه

گذاری وتحلیل روند کمی وکیفی آن مطابق با عوامل گوناگونی از قبیل های فراروی سرمایهذاری، موانع وچالشگمؤثر بر   سرمایه

 ها،فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...؛ در کشورهای پیشرفته ودرحال توسعه مطرح وارائه شده است. اما آنچه از گوناگونی این نظریه

ین است که عوامل متعددی از قبیل متغیرهای پولی ومالی، سیاسی وساختاری بر آید، حاکی از اها بدست میالگوها وتحلیل

گذارد گذاری ودر نهایت رشد اقتصادی هر کشوری اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه تأثیرهای گوناگون میفرآیند سرمایه

 (.   3133فر،)سلیمی

گذاری، استان کرمانشاه، مستلزم اشراف بر مفهوم سرمایه گذاری درتحلیل علمی ودقیق فرآیند سرمایه در همین ارتباط،

باشد. گذاری میگذاری ومعرفی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وجغرافیایی تأثیرگذار بر سرمایههای سرمایهتئوری

کرمانشاه است. بدین ی در استان گذارهیسرماوضعیت وچگونگی فرآیند بر این اساس، رویکرد پژوهش حاضر، مطالعه وبررسی 

های توزیعی، مقادیر ، یعنی روش الگوی خود بازگشت با وقفه2ARDL گذاری طبق اجرای فرم مدلعوامل مؤثر بر سرمایه منظور

گذاری بخش خصوصی حقیقی، همچون: نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، درآمدهای نفتی وتولید ناخالص مربوط به متغیرهای سرمایه

-شود وسپس به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه، مورد تحلیل وارزیابی قرار داده می3131-3131در فاصله زمانی داخلی حقیقی؛ 

گیری از مطالعات رو ساختار مقاله حاضر به این صورت است که با مروری بر مباحث نظری وبهرهشود. از اینگذاری پرداخته می

-های انتخابی پرداخته خواهد شد. درپایان نتیجهورد مدل مذکور طبق مؤلفهداخلی وخارجی از پیش انجام شده، به تصریح وبرآ

 گردد. گیری وپیشنهادهای حاصل ارائه می

 

 مبانی نظری موضوع وپیشینه تحقیق

 های آنگذاری ومؤلفهمفهوم سرمایه. 1

یدی رشد اقتصادی هر های کلهای دانش اقتصاد کالن ونهادهگذاری وانباشت سرمایه به عنوان یکی ازشاخصسرمایه

 هرگونهفدا کردن ارزشی در حال حاضر به امید به دست آوردن عبارت است از  که (،3131کشوری است )صامتی وفرامرزپور،

 گذارگر روی، سرمایهیدبه  ها به منظور تولید کاالها و خدمات است.ویا به معنای تغییر در انباشت سرمایه، ارزشی در زمان آیند

. در این تعریف، دو عنصر آورد بیشتری را به دستتا در قبال آن در آینده ارزش  کندمیر، ارزش مشخصی را فدا در حال حاض

توان گفت اساسی یعنی بازدهی وزمان وجود دارد که معطوف به آینده است وآینده هم غیرقطعی وخطرآمیز است. بنابراین می

کند که حد مطلوب از گذاری مبادرت میگذار وقتی به سرمایهیک سرمایه گذاری مبتنی بر دو پایه ریسک وبازده است.سرمایه

، خصوصیمختلفی چون بخش  هایگذاری توسط بخشسرمایه (.3133زاده، شده باشد )کریمریسک وبازدهی برای او تأمین 

های شغلی در آن منبع رشد وفرصتنه تنها به عنوان جزئی از تقاضای کل بلکه مهمتر از  وآن، گیردانجام می ویا تعاونی دولتی

گذاری وتأمین سرمایه الزم برای افزایش تحرک اقتصادی وهمچنین سرمایهو باید اشاره نمود که (،3131ت )طاهری،آینده اس

های آیند ودرنتیجه افزونی بهره وری در سایر بخشمقدار سرمایه درگردش از عوامل مؤثر در توسعه پایدار اقتصادی به شمار می

 قتصادی را به دنبال دارد.ا

توسعه برای رونق بخشیدن به اقتصاد، اشتغال ودستیابی به توسعه پایدار با مشکل کمبود  معموال اغلب کشورهای در حال

رو هستند. عواملی چون نبود امنیت، کمبود منابع ارزی، کثرت جمعیت ومصرف باال به شدت منابع گذاری روبهمنابع سرمایه

گذاری یک مؤلفه مهم رشد وتوسعه این در حالی است که در این کشورها نیز سرمایه وسرمایهسازد، را محدود میگذاری سرمایه

                                                             
1 -Investment  
2 -Auto Regressive Distributed Lag Method 



  

های مختلف اقتصادی از جمله کاهش ایجاد گذاری سبب پایین آمدن سطح کاربری نهادهشود وکمبود منابع سرمایهمحسوب می

ود، وهمین امر به طور طبیعی منجر به کاهش درآمد انتظاری وسودآوری شاشتغال، عدم رونق رشد وتوسعه اقتصادی پایدار می

های جذب ها وارائه راهکارهای نوین برای شیوهماندگی، نیازمند تغییر شکل نیازمندیلذا کشورها برای جبران عقب . شودمی

  های موجود هستند.ونگهداری سرمایه

ر زمان حال برای دسترسی به ارزشی بیشتر در آینده است، لذا پوشی از ارزشی دگذاری چشمکه سرمایه از آنجایی

باید تأکید نمود که چنانچه امنیت  با این اشاره، .گیری به ارزیابی دو عامل بازده وریسک خواهد پرداختگذار در تصمیمسرمایه

-الزم فراهم شود، سرمایه گذاری درکشورهای درحال توسعه واقتصادهای درحال گذار تضمین شود وبسترهای قانونیسرمایه

ها (، و قدرت جذب سرمایه3133گذاران بین المللی میل ورغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت )رفیعی،

 (. 3132آید )کاظمی وهمکاران،توسط آنها بیش از پیش به وجود می

برند ونیز دسترسی آسان و زود هنگام هم به منابع یدر ایران، اکثر مناطق مرزی ودور از مرکز از کمبود سرمایه رنج م

از نظر وضعیت سرمایه، به نظر تاکنون بستر الزم برای انباشت سرمایه فراهم نشده است ویا بازارهای . گذاری وجود نداردسرمایه

ی است که، دستیابی به توسعه در این درحال. باشندمالی توسعه یافتگی الزم را ندارند ویا اینکه از الگوهای نامطلوبی برخوردار می

یک منطقه نیازمند میزان وتعادل خاصی از انواع سرمایه از جمله سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی وسرمایه اجتماعی 

یج های مختلف نتاگذاری در بخشهای متنوع است. زیرا؛ سرمایهگذاری در بخشدارد، و همچنین منوط به ایجاد توازن سرمایه

وری عوامل تولید، گسترش بازار وایجاد شرایط ها باعث بهبود بهرهگذاری در زیرساختمتفاوتی در بردارد. به عنوان مثال: سرمایه

 (. 3131زاده بحرینی،گردد )حسینرقابتی می

 

 پیشینه تحقیق . 2

گذاری آن شامل نظریه سرمایهگذاری وعوامل مؤثر بر های تقاضای اقتصاددانان در خصوص سرمایهترین تئوریعمده

ها، نظریه یا اصل شتاب شامل گذاری نئوکالسیکگذاری کینز، نظریه سرمایهنظریه سرمایه (،1NVPمبتنی بر ارزش حال خالص)

باشند. در توبین میqگذاری ها ونظریه سرمایهگذاری نئوکالسیکپذیر، نظریه سرمایهنظریه شتاب ساده ونظریه شتاب انعطاف

-ارتباط، تاکنون از سوی تحلیلگران اقتصادی داخلی وخارجی درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه مطالعات وپژوهش همین

 گذاری نوشته شده است. های مختلفی در مورد بررسی وتحلیل عوامل مؤثر بر سرمایه

های مختلف تحلیلی صورت روش گذاری بادر داخل کشور مطالعات معدودی در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر روند سرمایه

بررسی »(، درمطالعه خود با عنوان 3131توان به مواردی چند اشاره نمود. پایتختی اسکویی )گرفته است، که در این میان می

تأثیر نرخ ارز واقعی را بر ، («3131-3111گذاری بخش خصوصی در ایران)تأثیرات نرخ ارز واقعی بر تصمیمات سرمایه

دهد که دهد. نتایج نشان میبخش خصوصی از طریق تقاضای کل و از کانال خالص صادرات مورد بررسی قرار میگذاری سرمایه

گذاری بخش خصوصی ندارد و تنها به طور غیرمستقیم از طریق تقاضای کل اثر ناچیزی بر آن نرخ ارز واقعی اثری روی سرمایه

گذاری در بخش خصوصی درصد افزایش سرمایه 1132/1منجر به دارد، به طوری که یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی 

 شود. بنابراین سیاست افزایش نرخ ارز واقعی به هیچ وجه مناسب نیست.می

، به «گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایرانبررسی موانع سرمایه»ای با عنوان (، در مقاله3131)صامتی و فرامرزپور 

 در این مطالعه، پژوهشگران. پرداخته است3111-3133وصی در کشاورزی ایران طی دوره گذاری بخش خصبررسی موانع سرمایه

که نرخ  حاکی از آن است مطالعهاین های تجربی . یافتهاندکردهگذاری استفاده از یک مدل همزمان مبتنی بر مبانی نظریه سرمایه

. عالوه بر آن بر اساس است بوده صی در بخش کشاورزیگذاری خصوتورم و ارزش افزوده مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سرمایه

 د.گذاری دولتی در سطحی بسیار پایین قرار دارگذاری خصوصی نسبت به سرمایهحساسیت سرمایهنتایج این پژوهش 

، «گذاری در اقتصاد ایراناثر نرخ سود تسهیالت سیستم بانکی بر سرمایه»(، در پژوهشی با نام3131پور )ختایی وسیفی

گذاری به روش اند. محققان با توجه به تخمین تابع تقاضای سرمایهگذاری را بررسی کردهثر نرخ سود تسهیالت بانکی بر سرمایها

                                                             
3- Net Present Value  



  

OLS  و همچنین الگوی خودرگرسیون برداری، به این نتیجه رسیدند که کاهش نرخ سود تسهیالت، موجب افزایش

 گذاری شده است.سرمایه

گذاری در فضای اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه»(، در تحقیق دیگری تحت عنوان3133عباسی نژاد وجبل عاملی )

اند تا تأثیر متغیرهای کیفی بر پرداخته، به بررسی رفتار یک بنگاه نمونه در شرایط نااطمینانی «نااطمینانی، مورد اقتصاد ایران

کنند و تغیر موهومی برای دوره انقالب و دوره جنگ وارد مدل میگذاری را بررسی کنند. آنها برای این منظور، دو محجم سرمایه

 گذاری خصوصی خواهد شد. ثباتی باعث کاهش سرمایهرسند که شرایط بیبه این نتیجه می

و EGARCHهای اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران)کاربرد مدل»(، نیز درمقاله 3133صفدری وپورشهابی )

VECM(31-3131 ،)گذاری بخش خصوصی، رابطه معکوس بین تورم و استفاده از اثر نا اطمینانی تورم بر مخارج سرمایه با

رشد اقتصادی را در ایران توضیح داده وبرای این رابطه معکوس دلیلی تئوریکی ارائه شده است. وی برای رسیدن به این هدف از 

(، که باعث تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول GARCHهای واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته )مدل

( استفاده نموده است. برای محاسبه نااطمینانی تورم، از واریانس VECMشود وهمچنین مدل تصحیح خطای برداری )زمان می

ابطه بین ایجاد شده است، استفاده کرده است. همچنین جهت تحلیل ر EGARCH(1,1)شرطی تورم که با استفاده از فرآیند 

( و روش IRای )گذاری بخش خصوصی ورشد اقتصادی، از تحلیل واکنش ضربهمتغیرهای تورم، نااطمینانی تورم، مخارج سرمایه

باشند، کمک گرفته است. نتایج تجربی بدست آمده توسط می VARهای تجزیه واریانس که دارای استفاده فراوانی در مدل

اقتصادی ایران اثر منفی دارد وهمچنین رابطه منفی بین تورم ورشد اقتصادی در ایران را با دهد، تورم بر رشد محققان نشان می

با افزایش تورم، نااطمینانی تورم »گذاری خصوصی به صورت زیر  بیان کرده: استفاده از اثر نااطمینانی تورم بر مخارج سرمایه

 «. صی ودر نتیجه کاهش رشد اقتصادی در ایران شده استگذاری بخش خصوافزایش پیدا نموده و باعث کاهش مخارج سرمایه

، به «گذاری در اقتصاد ایرانرابطه نااطمینانی تورم وسرمایه»دیگری با عنوان  (، هم در مطالعه3133کمیجانی ومجاب )

(، با استفاده از 3113:3ـ 3133:2گذاری در اقتصاد ایران طی دوره پس از جنگ )بررسی ارتباط میان نااطمینانی تورم وسرمایه

های مختلف نشان وتخمین رگرسیون ARCHاند. پژوهشگران با استفاده از مدل های فصلی متغیرهای اقتصادی پرداختهداده

گذاران اقتصادی گذاری ارتباط منفی ومعناداری با یکدیگر دارند. به این معنا که سیاستدهند که نااطمینانی تورم وسرمایهمی

 خود اثرات منفی افزایش نااطمینانی تورم را در نظر گیرند. باید در تصمیمات

، به «گذاری در اقتصاد ایرانی نااطمینانی تورم و سرمایهرابطهبررسی »ای با عنوان (، در مطالعه3132مرادی، فاطمه )

ی اقتصاد ایران طی دوره گذاری کل دری نااطمینانی تورم وسرمایهگذاری پرداخته است. ایشان به بررسی رابطهموضوع سرمایه

 GARCHهای خانواده پرداخته است. در این پژوهش، برای محاسبه سری زمانی نااطمینانی تورم از مدل 3133- 3133زمانی 

ها و همچنین مدل استفاده شده است وبا استفاده از همین مدل ARCH, GARCH, TGARCH, EGARCHشامل، 

GARCH-in-mean گذاری کل در ایران پرداخته است. نتایج دریافتی این مینانی تورم و سرمایهی نااطبه بررسی رابطه

 نماید.گذاری را تأیید میپژوهش ارتباط منفی و معنادار نااطمینانی تورم وسرمایه

محققان خارجی هم در حوزه تحقیقاتی مورد نظر مطالعات بسیاری انجام داده اند، که شماری از مطالعات آنها مورد 

ی بین به بررسی رابطه، «public investment and inflation»(، در مقاله 3333)1گیرد. بوفیرار میسنجش ق

گذاری در بینی کامل، اثرات بلند مدت سرمایهگذاری عمومی وخصوصی وتورم پرداخته است. وی با استفاده از مدل پیشسرمایه

گذاری مدت سرمایهل اگر موجودی سرمایه نزول کند، در کوتاه کند. با توجه به این مدهای اجتماعی را بیان میزیرساخت

وری از زیرساخت اجتماعی برابر یا باالتر از سرمایه خصوصی باشد، ممکن است تورم در کند و وقتی بهرهخصوصی رشد می

 بلندمدت افزایش یابد.

                                                             
4- Buffie, E.F. 



  

بین  به بررسی رابطه ،«in the G7 Investment and uncertainty»با عنوان  ای(، در مقاله2112)3بایرنه و دیویس

دار بلندمدت از هردو نوسانات نرخ ارز اند. در این مقاله اثر منفی معنیگذاری و نااطمینانی در هفت کشور صنعتی پرداختهسرمایه

 اند. استفاده کردهARDLگذاری کل در هفت کشور بدست آمده است. آنها از الگوی پویای اسمی و واقعی بر سرمایه

 Real Exchange Rate Uncertainty and Private Investment»خود با عنوان  ( هم در مقاله2111)1رونس

in LDCs»، گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه به بررسی تجربی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی وسرمایه

گذاری خصوصی استفاده یافته برای تخمین معادله سرمایه میماست. وی در این مدل از روش تخمین زننده گشتاور تع پرداخته

کند. سرون از کرده است، که این نوع تخمین زننده از متغیرهای ابزاری به عنوان متغیرهای توضیحی در تخمین مدل استفاده می

ی شدید نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر دار به عنوان ابزار استفاده کرده است. نتایج برآورد حاکی از اثر منفمتغیرهای توضیحی وقفه

 باشد.گذاری خصوصی میسرمایه

 On the employment, investment and»(، در یک مقاله مشترک با عنوان 2111)3منصوریان و محسین

current account effects of inflation»، تغال، به اثرات افزایش در نرخ تورم بر اش ،با توجه به مدلی از یک اقتصاد باز

کنند. نتایج بدست آمده از این پذیری قیمت اشاره میسازی با انعطافگذاری، مصرف و پول رایج در یک مدل بهینهسرمایه

شود وکاهش در نیروی کار، ی نیروی کار میپژوهش نشان داده است که افزایش در نرخ تورم، موجب کاهش مصرف وعرضه

 یابد.گذاری کاهش میهد و در نهایت سرمایهدوری نهایی از سرمایه را کاهش میبهره
 

 گذاری در استان کرمانشاهشناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر سرمایه. 3

های متغیر اقتصادی در استان کرمانشاه مورد توجه است، گذاری به عنوان یکی از مهمترین شاخصامروزه جذب سرمایه

ای از اهداف اقتصادی استان را در مسیر تواند بخش عمدهوعملکرد این حوزه می تا آنجا که شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر فضا

ای از عوامل بهبود رشد وتوسعه پایدار محقق سازد. در این میان، استان کرمانشاه به عنوان میزبان وپذیرنده سرمایه مجموعه

شناخت درست وهمه جانبه از چگونگی اثرگذاری این باشند. بنابراین، گذاری اثرگذار میوجود دارد که بر روند فرآیند سرمایه

 گذاری مفید واقع گردد. گیری اقتصادی استان در جذب انواع سرمایهتواند بر تصمیمعوامل به عنوان متغیرهای عمده می

-31هایسالگذاری در استان کرمانشاه را طی توان عوامل متغیر مؤثر بر جذب سرمایههای به وجودآمده میبا توجه به بررسی

 دسته کلی به شرح زیر تقسیم نمود: 3، به 3131

 عوامل اقتصادی -

 عوامل مربوط به دولت -

 عوامل قانونی و اداری -

 عوامل فرهنگی واجتماعی -

 عوامل خارجی -

که از مدل های کمی  ARDLتصحیح خطای برداری متغیر و طبق الگوی 3از این روی، پایه نظری این تحقیق بر اساس 

-های مورد استفاده شامل سری زمانی مربوط به متغیر وابسته وسریتصادسنجی بوده، بنا نهاده شده است. دادهغیر ساختاری اق

گیری از نشریات مکتوب ، به صورت سالیانه، و با بهره3131-31های های زمانی مربوط به متغیرهای مستقل است که برای سال

 اند.  انداری کرمانشاه گردآوری وپردازش شدهمنتشر شده توسط بانک مرکزی ومرکز آمار ایران واست

 

 ARDLی توزیعیتصریح وبرآورد مدل خود توضیح برداری با وقفه

 تصریح مدل

                                                             
5-Byrne& Davis 
6-Serven 
7-Mansoorian & Mohsin 



  

(، 3توان به صورت معادله )استان کرمانشاه را می بخش خصوصی در گذاریفرم کلی مدل ریاضی مربوط به تابع سرمایه

 نوشت:

 OIL) GDP, INF, EXCH,F(INT,INV                                                                                )3( 

 (، به شرح ذیل است:3تعریف متغیرهای مورد استفاده در معادله )

INV: گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاهسرمایه ،INFنرخ تورم : ،INT :نرخ بهره ،GDP : تولید ناخالص داخلی

گیری از نشریات های مورد استفاده، با بهرهداده : نرخ ارز موثر حقیقیEXCH، درآمد نفتی: OIL، حقیقی استان کرمانشاه

مکتوب منتشرشده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین مراجعه به نشریات الکترونیکی موجود درسایت بانک جهانی، 

های کمی و های مربوط به قسمت تحلیلدادهاند. و پردازش شدهبانک مرکزی و مرکز آمار ایران و استانداری کرمانشاه؛ گردآوری 

های زمانی مربوط به متغیرهای مستقل است که این پژوهش، شامل سری زمانی مربوط به متغیر وابسته و سری اقتصادسنجی

انجام شده است.  گردآوری شده است و در بعضی از متغیرها نیز پردازش مورد نیاز یر روی آنها 3131 -3131های برای سال

 صورت گرفته است.Microfit 4و  Excel ،Eviews 8افزارهای ها در نرمپردازش داده

 ( نوشت:2توان به صورت معادله )را میARDLفرم تصریح شده مدل بر این اساس 
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کند که ای مدل بررسی شود. این کار به ما کمک می(، ابتدا باید وجود یا عدم وجود ریشه واحد در متغیره2قبل از تخمین مدل )

زمانی وجود دارد. در این  های سریهای مختلفی برای آزمون ریشه واحد در دادهها کاذب نباشد. روشنتایج ناشی از تخمین

 فولر تعمیم یافته استفاده شده است. –پژوهش از آزمون دیکی

 

 برآورد مدلنتایج حاصل از 
 آزمون مانایی

های زمانی بر فرض مانایی متغیرهای سری زمانی است. بر اساس این فرض یک سازی اقتصادی و اقتصادسنجی سریمدل

ها در طول زمان ثابت باقی بماند واز طرفی اگر متغیر سری زمانی وقتی ماناست که میانگین، واریانس وضرایب خودهمبستگی آن

ها ممکن گونه رگرسیونشکلی به نام رگرسیون کاذب به وجود آید. در اینهای زمانی مانا نباشند، ممکن است ممتغیرهای سری

است در عین حالی که هیچ رابطه یا مفهومی بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد، ضریب تعیین بدست آمده آن بسیار باال 

 دل دست یابد.های مهای غلطی در مورد میزان ارتباط بین متغیرباشد و موجب شود که محقق به استنباط

 (ADF)یافته فولر تعمیم -(، تحت آزمون مانایی دیکی3131- 3131جا سری زمانی متغیرهای مورداستفاده در برآورد )در این

 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها با عرض از مبدأ و روند، در ادامه آمده است.قرار گرفت. 

 را بیان نمود: توان فرضیه زیرمی %33با در نظر گرفتن سطح اطمینان 

 
ی واحد رد     تر باشد، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشهی آزمون از قدرمطلق کمیت بحرانی ارایه شده بزرگاگر قدرمطلق آماره

 شود.می

( آمده است. با توجه به ارقام مندرج در  3فولر تعمیم یافته روی متغیرهای مدل در جدول ) –نتایج مربوط به آزمون دیکی 

 باشد. (، مشخص است که تنها متغیر نرخ تورم در سطح مانا می3)جدول 

 

 

 



  

 در سطح متغیرها ADF(: نتایج آزمون 1جدول )

 نتیجه آزمون ADFآماره  مقدار بحرانی متغیر

LINV 19333131- 29121313- نامانا 

INF 19321333- 19133311- مانا 

INT 19333131- 39111133- نامانا 

LGDP 19333131- 29113121- نامانا 

LOIL 19333131- 39331333- نامانا 

 های پژوهشمأخذ: یافته                                

گذاری حقیقی بخش لگاریتم سرمایهدهنده ؛ به ترتیب نشانLOILو  LINV ،LGDPمتغیرهای  (،3در جدول )

باشند. شایان ذکر لگاریتم درآمد نفتی؛ میو  کرمانشاه لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی استان ،خصوصی استان کرمانشاه

گذاری حقیقی بخش (، تأثیر معناداری بر سرمایهEXCHنرخ ارز موثر حقیقی) های برآورد شده نشان داد که متغیرمدلاست که 

فولر تعمیم   –یکی نرخ ارز موثر حقیقی از مدل حذف شد و  در نتیجه آزمون د متغیرخصوصی در استان کرمانشاه، نداشت لذا 

 انجام نشد. یافته نیز روی این متغیر

، (ADF)فولر تعمیم یافته  -با توجه به این که متغیرهای مدل جز متغیر نرخ تورم در سطح مانا نبودند، لذا آزمون دیکی

مرتبه اول سایر  ، روی تفاضل(ADF)فولر تعمیم یافته  -مرتبه اول سایر متغیرها انجام شد.نتایج آزمون دیکی روی تفاضل

 (،آورده شده است.2متغیرها در جدول )

 
 روی تفاضل مرتبه اول متغیرها ADF(: نتایج آزمون 2جدول)

 نتیجه آزمون ADFآماره  مقدار بحرانی متغیر

LINV 19321333- 19333121- مانا 

INT 19321333 19311233- مانا 

LGDP 19321333- 19113131- مانا 

LOIL 19321333- 19131131- مانا 

 های پژوهشمأخذ: یافته                                  

 شوند.گیری مانا میبار تفاضلقابل مشاهده است، تمامی متغیرها با یک(، 2جدول)طور که در همان

 

 مدتبرآورد رابطه کوتاه

 . ( است1به صورت جدول ) ،ARDL(1,0,0,1,1)نتایج حاصل از برآورد مدل

 
 مدتدر کوتاه ARDLبرآورد مدل  (: نتایج 3جدول)

انحراف معیار  Tنسبت  آماره احتمال  متغیرهای توضیحی ضرائب 

19111 192313 1932332 1913313 LINV(-1) 

19132 291311-  1- E193332 191121323-  INF 

19113 293323-  191111131 191131132-  INT 

19111 3393133 19131331 1931132 LGDP 

19113 293333 19111333 19132133 LOIL(-1) 

19321 1911333 1933311 1933313 C 

F = 323922 [ 19111] =1/33 R2 = 1/31 

 های پژوهشمأخذ: یافته

 

 تخمین فوق یک تخمین اولیه برای ارتباط بین متغیرها است که در آن:



  

Fه هر چقدر مقدار آن بیشتر باشد قدرت توضیح دهندگی مدل بیشتر است. دهندگی کل مدل است ک: بیانگر قدرت توضیح

 (، مدل قابل قبول و رگرسیون کاذب نیست. =323Fبنابراین با توجه به مقدار این آماره در مدل) 

 دهند. درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 31/1: ضریب تعیین مدل است یعنی متغیرهای توضیحی )مستقل( 

دهد. این عدد همیشه : نیز درصد تغییرات توضیح داده شده متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل را نشان می

دهنده قدرت توضیح دهندگی باالتر مدل است. این ضریب در مدل تر باشد نشانبین صفر ویک است وهر چه به یک نزدیک

 ل بودن مدل است.است و نشان دهنده قابل قبو 33/1

گویای این  (،1، مندرج در جدول )ARDLمدت مربوط به مدل کوتاه  ، و آماره احتمالtضرایب برآورد شده، آماره 

لگاریتم تولید ناخالص  ،گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاهواقعیت است که متغیرهای وقفه اول لگاریتم سرمایه

اول لگاریتم درآمدهای نفتی؛ تأثیر مثبت و معناداری بر روی متغیر وابسته لگاریتم  داخلی حقیقی استان کرمانشاه و وقفه

گذاری حقیقی بخش گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه، دارند. بر اساس نتایج مدل برآورد شده، سرمایهسرمایه

حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در گذاری خصوصی استان کرمانشاه در هر سال در ازای هر یک درصد افزایش در سرمایه

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در ازای هر یک یابد. همچنین سرمایهدرصد افزایش می 12/1سال قبل از آن، 

کند. ضرایب متغیرهای تولید درصد افزایش پیدا می 31/1درصد افزایش در متغیر تولید ناخالص داخلی حقیقی استان کرمانشاه، 

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در سال قبل از آن، نشان دهنده الص داخلی حقیقی استان کرمانشاه و سرمایهناخ

های تجاری است. به گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه، ادوار و سیکلآن است که یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه

گذاری حقیقی ه در دوره رونق اقتصادی، خود عامل اصلی تأثیرگذار بر سرمایهعبارت دیگر، قرار گرفتن اقتصاد استان کرمانشا

گردد تا در سطح ملی سیاستگذاران پولی و مالی شامل مقامات بخش خصوصی استان کرمانشاه است. بر این اساس، پیشنهاد می

ه از جمله بهبود فضای کسب و کار و های جانب عرضهای پولی، مالی و درآمدی و سیاستبانک مرکزی و دولت با اتخاذ سیاست

همچنین سیاستگذاران استانی در استان کرمانشاه با اتخاذ تدابیر علمی سعی کنند با وارد ساختن اقتصاد به دوره رونق و حفظ 

ا گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه رآن در این دوره و جلوگیری از ورود آن به دوره رکود، موجبات افزایش سرمایه

است. این ضریب  132/1فراهم آورند. ضریب متغیر وقفه اول لگاریتم درآمدهای نفتی در مدل کوتاه مدت برآورد شده، معادل 

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در هر سال در ازای هر یک درصد افزایش در نشان دهنده آن است که  سرمایه

شود وزارت نفت کند. در این راستا، پیشنهاد میدرصد افزایش پیدا می 132/1آن، متغیر درآمدهای نفتی کشور در سال قبل از 

های اکتشاف برای افزایش های تولید نفت خام کشور و گسترش فعالیتهای مناسب در زمینه توسعه ظرفیتبا اتخاذ سیاست

ک با اعضای اوپک و غیر اوپک، سهیه های دیپلماتیهای نفتی و همچنین با رایزنیذخایر تثبیت شده کشور و توسعه میدان

، و آماره tصادراتی نفت خام کشور را حفظ و از کاهش قیمت نفت خام جلوگیری نماید. در مقابل، ضرایب برآورد شده، آماره 

، نشان دهنده آن است که این متغیرها تأثیر ARDLمدت مربوط به متغیرهای نرخ بهره و نرخ تورم در مدل کوتاه  احتمال

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه دارند. مقدار کمی ضرایب متغیرهای نرخ تورم و سرمایه و معنادار بر متغیر منفی

مدت برآورد شده حاکی از این مطلب است که به ازای یک درصد افزایش در نرخ بهره و نرخ تورم، نرخ بهره در مدل کوتاه 

یابد. در این راستا درصد کاهش می 112/1درصد و  1131/1شاه به ترتیب گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانسرمایه

های مناسب اقتصادی از گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه، با سیاستشود جهت جلوگیری از سرمایهپیشنهاد می

 افزایش نرخ بهره و نرخ تورم جلوگیری به عمل آید. 

 

 های تشخیص نیکویی مدلآزمونپ

شود. همسانی انجام میحله چهار آزمون همبستگی یا عدم همبستگی، فرم تبعی، نرمال بودن و آزمون واریانس نادر این مر

 . ( گزارش شده است1های تشخیص نیکویی مدل در جدول )آزمون

 

 



  

 های تشخیص درستی مدل(: آزمون4جدول )

های آزمونآماره آماره احتمال  

 همبستگی سریالی 19331

ابعیفرم ت 19132  

 واریانس ناهمسانی 19111

 های پژوهشمأخذ: یافته                                          

 

 باشد:ها در آزمون همبستگی بدین صورت میفرضیه

 

 

 

 شود.رد میشود و فرضیه همبستگی پذیرفته میخود  عدم باشد فرضیه 1/1 3تر از بزرگ Value-Pاگر 

 .شود، یعنی عدم خودهمبستگی بین اجزای اخالل پذیرفته می( فرضیه 33/1ه به مقدار بدست آمده در جدول )با توج

 همبستگی وجود ندارد. %33های ساالنه در سطح معناداری یعنی در بین اجزاء اخالل داده

 باشد:ها در آزمون فرم تبعی بدین صورت میفرضیه

 

 

 

 

 

 شود.پذیرفته می باشد فرضیه عدم را نمی توان رد نمود وفرضیه  1/1 3تر ازرگبز Value-Pاگر 

نرمال   %33شود. یعنی فرم تبعی در سطح معناداری پذیرفته می (، فرضیه 132/1با توجه به مقدار بدست آمده در جدول )

 است.

-بیشتر باشد، خود به خود همه توزیعات به سمت نرمال بودن پیش می 11د که تعداد مشاهدات از عدشایان ذکر است هنگامی

ها به سمت نرمال مورد است پس طبق قضیه حدمرکزی توزیع 11روند. چون در این پژوهش تعداد مشاهدات برای هر متغیر 

 کنند.میل می

 شود:ها بدین صورت بیان میی آزمون همسانی واریانسفرضیه

 

 

 

 .]31[شود پذیرفته می باشد فرضیهعدم نمی توان رد نمود وفرضیه  13/1تر از رگبز Value-Pاگر 

 شود.پذیرفته می ( فرضیه 111/1با توجه به مقدار بدست آمده در جدول )
 

 های ثبات ساختاریآزمون

( و مجموع CUSUMی برگشتی )های مجموع تجمعی پسماندهابرای سنجش ثبات ساختاری ضرایب مدل از آزمون

شود. شکل مربوط به مجموع مربعات تجمعی پسماندهای استفاده می( (CUSUMQمربعات تجمعی پسماندهای برگشتی 

 ( رسم شده است.3)، در نمودار ((CUSUMQ برگشتی 

 

 

 عدم خود همبستگی:

  خود همبستگی:

 

 

 فرم تبعی نرمال است:

 فرم تبعی نرمال نیست:

 

 

 همسانی واریانس :

 ناهمسانی واریانس:

 

 



  

 ((CUSUMQبرگشتی مجموع مربعات تجمعی پسماندهای(:  1نمودار )

 
 های پژوهش: یافتهمأخذ                        

 ( قرار گرفته33جایی که نمودار مجموع مربعات تجمعی پسماندهای برگشتی بین دو خط صاف )فاصله اطمینان % از آن

 شود.است، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری پذیرفته می

 

 ARDLبرآورد رابطه بلندمدت مدل 

 ( منعکس شده است. 3، در جدول )ARDLمدت مدل  نتایج حاصل از برآورد رابطه بلند

 
 در بلند مدت ARDL(: نتایج برآورد مدل 5جدول)

 متغیرهای توضیحی ضرائب انحراف معیار  Tنسبت  آماره احتمال

19131 393311- 191133131 191111311- INF 

19113 293133- 191133333 19131221- INT 

19111 3293133 19113331 1931313 LGDP 

19133 291322 19133132 19132331 LOIL 

19323 1911113 1913111 1933331 C 

 های پژوهشمأخذ: یافته

 

 براساس نتایج جدول فوق، تمام متغیرها معنادار هستند و فرم تصریح شده مدل برآورد شده در بلند مدت به قرار زیر است:

)1(  

آید، متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره رابطه منفی و معنادار و متغیرهای تولید می گونه که از برآورد نتایج بلندمدت برهمان

 گذاری بخش خصوصی در استان کرمانشاه دارند.ناخالص داخلی استان کرمانشاه و درآمد نفتی رابطه مثبت و معنادار با سرمایه

 باشد:از طرفی نتایج مدل بلندمدت برآورد شده گویای مطالب زیر می

درصد کاهش  1911113گذاری حقیقی بخش خصوصی در استان کرمانشاه زای یک درصد افزایش در نرخ تورم، سرمایهبه ا -

 .یابدمی

درصد کاهش  191312گذاری حقیقی بخش خصوصی در استان کرمانشاه به ازای یک درصد افزایش در نرخ بهره، سرمایه -

 .یابدمی

درصد  19313گذاری حقیقی بخش خصوصی در استان کرمانشاه ص داخلی، سرمایهبه ازای یک درصد افزایش در تولید ناخال -

 .یابدافزایش می



  

درصد افزایش 19132گذاری حقیقی بخش خصوصی در استان کرمانشاه به ازای یک درصد افزایش در درآمدهای نفتی، سرمایه -

 .یابدمی

 

 ECMیا برآورد مدل  ARDLتصحیح خطای مدل برآورد فرم 

( استفاده شود. ECMمدت متغیرها به نوسانات بلندمدت، باید از الگوی تصحیح خطا )تباط دادن نوسانات کوتاهبرای ار

که متغیرها نماید یعنی سرعت بازگشت متغیرها به حالت تعادل، هنگامیمدل تصحیح خطا، سرعت تعدیل متغیرها را تعیین می

ایکروفیت امکان استفاده از این الگو را نیز پس از استخراج الگوی بلند مدت تعادلی اند. نرم افزارهای ایویوز و ماز تعادل خارج شده

ضریب این متغیر نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت است و انتظار نمایند. فراهم می ARDLمرتبط با الگوی 

نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطای مدل در رود عالمت این متغیر، منفی و مقدار آن از منفی یک تا صفر تغییر کند. می

 ( گزارش شده است. 1جدول)

 
 یح خطاحمدل تص(: نتایج برآورد 6جدول)

هاضریب متغیرهای توضیحی  آماره احتمال tآماره  انحراف معیار 

DINF 191121323- 191113332 291311- 19133 

DINT 191131132- 191111131 293323- 19111 

DLGDP 1931132 19131331 3393133 19111 

DLOIL 19112112- 19111131 391313- 19333 

C 1933313 1933311 1911333 19321 

ECM(-1) 1933213- 1932332 191321- 19111 

 های پژوهشمأخذ: یافته             

دهد که نشان می برآورده شده است -33/1های مدل است، همان مقدار با وقفه باقی ماندهکه ECM(-1)ضریب متغیر 

 رود و دوباره متغیرها به روند بلنداختالف ناشی از شوک از بین می 33/1مدت ایجاد شود در هر دوره اگر یک شوک در کوتاه 

 گردد.مدت خود بر می

 

 گیرینتیجه

داد که متغیر خود توضیح با وقفه گسترده نشان  فولر تعمیم یافته روی متغیرهای مدل –نتایج مربوط به آزمون دیکی 

نرخ بهره، لگاریتم تولید ناخالص  ،گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاهلگاریتم سرمایهمتغیرهای نرخ تورم در سطح و 

 گیری مانا بودند.لگاریتم درآمد نفتی؛ با یک بار تفاضلو  داخلی حقیقی استان کرمانشاه

مشخص نمود که متغیرهای وقفه اول  ،ARDLمدت مدل کوتاه  مربوط به ، و آماره احتمالtضرایب برآورد شده، آماره 

لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی استان کرمانشاه و وقفه اول  ،گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاهلگاریتم سرمایه

بخش خصوصی استان  گذاری حقیقیلگاریتم درآمدهای نفتی؛ تأثیر مثبت و معناداری بر روی متغیر وابسته لگاریتم سرمایه

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در هر سال کرمانشاه، دارند. بر اساس نتایج مدل کوتاه مدت برآورد شده، سرمایه

درصد افزایش  12/1گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در سال قبل از آن، در ازای هر یک درصد افزایش در سرمایه

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در ازای هر یک درصد افزایش در متغیر تولید ناخالص یهیابد. همچنین سرمامی

کند. ضریب متغیر وقفه اول لگاریتم درآمدهای نفتی در مدل کوتاه درصد افزایش پیدا می 31/1داخلی حقیقی استان کرمانشاه، 

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان است که سرمایه است. این ضریب نشان دهنده آن 132/1مدت برآورد شده، معادل 

درصد افزایش  132/1کرمانشاه در هر سال در ازای هر یک درصد افزایش در متغیر درآمدهای نفتی کشور در سال قبل از آن، 

مدت ر مدل کوتاه مربوط به متغیرهای نرخ بهره و نرخ تورم د ، و آماره احتمالtکند. در مقابل، ضرایب برآورد شده، آماره پیدا می

ARDLگذاری حقیقی بخش خصوصی استان سرمایه ، نشان دهنده آن است که این متغیرها تأثیر منفی و معنادار بر متغیر



  

مدت برآورد شده حاکی از این مطلب است که کرمانشاه دارند.مقدار کمی ضرایب متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره در مدل کوتاه 

 1131/1گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه به ترتیب در نرخ بهره و نرخ تورم، سرمایه به ازای یک درصد افزایش

 یابد. درصد کاهش می 112/1درصد و 

خود توضیح با وقفه گسترده در بلند مدت مشخص نمود که متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره رابطه  برآورد نتایج مدل

قیقی تولید ناخالص داخلی حقیقی استان کرمانشاه و لگاریتم درآمدهای نفتی رابطه مثبت منفی و معنادار و متغیرهای لگاریتم ح

گذاری بخش خصوصی در استان کرمانشاه دارند. ضرایب برآورد شده در مدل بلند مدت نشان آشکار و معنادار با لگاریتم سرمایه

 11113/1قیقی بخش خصوصی در استان کرمانشاه گذاری حنموده است که به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم، سرمایه

گذاری حقیقی بخش خصوصی همچنین طبق این ضرایب، به ازای یک درصد افزایش در نرخ بهره، سرمایه .یابددرصد کاهش می

یز ضریب متغیر لگاریتم حقیقی تولید ناخالص داخلی حقیقی استان کرمانشاه ن .یابددرصد کاهش می 1312/1در استان کرمانشاه

گذاری حقیقی بخش خصوصی در استان گویای آن است که به ازای یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، سرمایه

همچنین ضریب متغیر لگاریتم درآمدهای نفتی در مدل بلند مدت نیز مشخص نموده  .یابددرصد افزایش می 313/1کرمانشاه

درصد  132/1گذاری حقیقی بخش خصوصی در استان کرمانشاهسرمایه است که به ازای یک درصد افزایش در درآمدهای نفتی،

 .یابدافزایش می
های تشخیص نیکویی مدل، شامل چهار آزمون همبستگی یا عدم همبستگی، فرم تبعی، نرمال بودن و آزمون آزمون

و در  1(/132زمون فرم تبعی )(، در آ33/1همسانی انجام شد. مقدار آماره احتمال در آزمون عدم خود همبستگی  )واریانس نا

در بین اجزاء اخالل، داشتن فرم  بود. این مقادیر حکایت از عدم وجود خود همبستگی سریالی 111/1همسانیآزمون واریانس نا

 بین اجزاء اخالل داشت.همسانی عدم وجود واریانس نا تبعی نرمال و

( و مجموع CUSUMجموع تجمعی پسماندهای برگشتی )های مهای سنجش ثبات ساختاری ضرایب مدل، شامل آزمونآزمون

 اری در ضرایب مدل را تأیید نمود.، عدم وجود شکست ساخت((CUSUMQمربعات تجمعی پسماندهای برگشتی 

 

 پیشنهادها

مثبت ومعنادار بودن و همچنین بزرگ بودن قدر مطلق ضرایب متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی استان 

-های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مثبت و معنادار بودن و بزرگ بودن قدر مطلق ضریب متغیر سرمایهدلکرمانشاه در م

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در سال قبل از آن در مدل کوتاه مدت، همگی تأیید کننده این مطلب هستند که 

های تجاری است. به عبارت دیگر، ان کرمانشاه، ادوار و سیکلگذاری حقیقی بخش خصوصی استیکی از عوامل مؤثر بر سرمایه

گذاری حقیقی بخش خصوصی قرار گرفتن اقتصاد استان کرمانشاه در دوره رونق اقتصادی، خود عامل اصلی تأثیرگذار بر سرمایه

مل مقامات بانک مرکزی و گردد تا در سطح ملی سیاستگذاران پولی و مالی شااستان کرمانشاه است. بر این اساس، پیشنهاد می

های جانب عرضه از جمله بهبود فضای کسب و کار و همچنین های پولی، مالی و درآمدی و سیاستدولت با اتخاذ سیاست

سیاستگذاران استانی در استان کرمانشاه با اتخاذ تدابیر علمی سعی کنند با وارد ساختن اقتصاد به دوره رونق و حفظ آن در این 

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه را فراهم ری از ورود آن به دوره رکود، موجبات افزایش سرمایهدوره و جلوگی

آمیز نبوده است. بر های اخیر، به منظورخروج غیر تورمی از رکود چندان موفقیتهای اتخاذ شده دولت در سالآورند. سیاست

ف دولت در زمینه خروج غیر تورمی اقتصاد از رکود و وارد ساختن شود برای تحقق اهدااساس نتایج این پژوهش، توصیه می

گذاری حقیقی بخش خصوصی در استان اقتصاد به مرحله رونق و در نتیجه فراهم آوردن بستر مناسب برای گسترش سرمایه

های خصوصی ودولتی های نیمه تمام در بخشسازی پروژههای جانب عرضه، نسبت به فعالکرمانشاه؛ با توجه بیشتر به سیاست

 در کل کشور به طور عام و در استان کرمانشاه به طور خاص تالش بیشتری انجام پذیرد.   
گذاری ضریب متغیر وقفه اول لگاریتم درآمدهای نفتی در مدل کوتاه مدت برآورد شده، مثبت ومعنادار بود. یعنی سرمایه

-فزایش درآمدهای نفتی کشور در سال قبل از آن، افزایش پیدا میحقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه در هر سال در ازای ا

کند. عالوه بر آن، در مدل بلند مدت برآورد شده نیز ضریب متغیر لگاریتم درآمدهای نفتی، مثبت ومعنادار بود. در این راستا، 



  

-فت خام کشور وگسترش فعالیتهای تولید نهای مناسب در زمینه توسعه ظرفیتشود وزارت نفت با اتخاذ سیاستپیشنهاد می

های دیپلماتیک با اعضای اوپک های نفتی و همچنین با رایزنیهای اکتشاف برای افزایش ذخایر تثبیت شده کشور وتوسعه میدان

 و غیر اوپک، سهیه صادراتی نفت خام کشور را حفظ و از کاهش قیمت نفت خام جلوگیری نماید.
مدت وبلندمدت برآورد شده، منفی و معنادار بودند. های کوتاه و نرخ بهره در مدلمقدار کمی ضرایب متغیرهای نرخ تورم 

های گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه، با سیاستشود جهت ممانعت از کاهش سرمایهدر این راستا، پیشنهاد می

ایج این پژوهش، مهار نرخ تورم توسط دولت مناسب اقتصادی از افزایش نرخ بهره و نرخ تورم جلوگیری به عمل آید. بر اساس نت

گذاری حقیقی بخش خصوصی استان کرمانشاه را فراهم نماید. به عبارت دیگر، تواند زمینه افزایش سرمایههای اخیر، میدر سال

گردد.  ه میهای اخیر، توصیهای پولی ومالی دولت در کنترل و مهار نرخ تورم در سالبر اساس نتایج این پژوهش، تداوم سیاست

گذاری حقیقی البته کوچک بودن قدر مطلق ضریب نرخ تورم، گویای آن است که تأثیر کنترل ومهار نرخ تورم بر افزایش سرمایه

 بخش خصوصی استان کرمانشاه، شدید نیست.
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