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چکیده
بررسی رابطهی بین پسانداز و سرمایهگذاری یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کالن است .این مهم پس از
مطالعهی فلدشتاین و هوریوکا ( )1891توجه بیشتری را به خود جلب کرده است .براساس معمای فلدشتاین
– هوریوکا ،در کشورهایی با تحرک بینالمللی اندک سرمایه ،بین نرخ سرمایهگذاری و نرخ پسانداز داخلی
ارتباطی مثبت و ضعیف برقرار است .در این راستا ،پژوهش حاضر به بررسی اثر غیرخطی پسانداز بر
سرمایهگذاری در ایران میپردازد .برای این منظور ،از رهیافت چرخشی مارکوف در سه بازهی زمانی قبل و
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و همچنین طی  1:1432 – 1:8131استفاده شده است .نتایج حاکی از آن
است که در بازهی زمانی اول ،ضریب پسانداز  -فارغ از وضعیت سرمایهگذاری -مقدار کمی داشته و معمای
فلدشتاین – هوریوکا صادق است .در بازههای زمانی دوم و سوم ،اثرگذاری پسانداز از ثبات برخوردار نبوده و
شدیداً به وضعیت سرمایهگذاری بستگی دارد؛ ضریب پسانداز هنگامی که سرمایهگذاری در فاز رکود باشد
کمتر از  1/5برآورد شده است ،با بهبود وضعیت سرمایهگذاری و خروج از رکود ،ضریب مذکور بیشتر از 1/5
خواهد شد .در مجموع ،با در نظر گرفتن نقد لوکاس مبنی بر تغییر انتظارات عامالن اقتصادی ،نمیتوان
معمای فلدشتاین – هوریوکا را برای اقتصاد ایران مورد تأیید قرار داد.
کلیدواژهها :پسانداز ،سرمایهگذاری ،معمای فلدشتاین – هوریوکا ،الگوی چرخشی مارکوف.
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 .1مقدمه
بررسی رابطهی بین پسانداز و سرمایهگذاری یکی از مباحث مورد عالقهی تحلیلگران اقتصاد کالن
بوده است .در یک اقتصاد بسته ،معموالً بین سرمایهگذاری و پسانداز داخلی رابطهای مثبت و قوی
برقرار است؛ اما در اقتصاد باز ،ممکن است رابطهی مذکور وجود نداشته باشد .فلدشتاین و هورویوکا1
( )1891بیان میکنند که تحرک بینالمللی سرمایه 2نقش مهمی در رابطهی بین سرمایهگذاری و
پسانداز دارد؛ در صورت تحرک کامل سرمایه ،پسانداز به سمت مکانهایی که باالترین بازدهی را
داشته روانه شده و رابطهی میان پسانداز و سرمایهگذاری داخلی از بین میرود .متقابالً ،در صورت
تحرک اندک سرمایه ،بین سرمایهگذاری و پسانداز داخلی ارتباطی مثبت و قوی وجود خواهد داشت.
آنها این ایده را برای کشورهای سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی )OECD( 3آزمون کردند و
برخالف انتظار ،ضریب همبستگی باالیی بین پسانداز و سرمایهگذاری بهدست آوردند .این تناقض
بعدها به معمای فلدشتاین و هوریوکا (تا انتهای مقاله معمای  )F-Hشهرت یافت.
هو )2111( 4استدالل میکند رابطهی بین پسانداز و سرمایهگذاری به تغییرات رژیمی حساس
بوده و در نظر نگرفتن آن ،پیام صحیحی از درجهی تحرک بینالمللی سرمایه در اختیار قرار نمیدهد.
تالتار 5و همکاران ( )2112بیان میکنند بحث مطرحشده توسط هو ( ،)2111ریشه در نقد لوکاس6
دارد .لوکاس ( )1826نشان داد هنگامیکه کارگزاران بر اساس تمامی اطالعات خود بهینهیابی
میکنند ،پارامترهای تخمین زده شده در یک الگو میتوانند نسبت به تغییرات ناشی از
سیاستگذاریها واکنش نشان داده و تغییر کنند .در این راستا ،پژوهش حاضر معمای  F-Hرا در
ایران مورد برسی قرار میدهد .برای این منظور ،از رهیافت چرخشی مارکوف 2استفاده شده است.
مقاله مشتمل بر شش بخش است:
پس از مقدمه ،بخش دوم به مبانی نظری اختصاص یافته است .بخش سوم مطالعات پیشین را
بررسی کرده و تفاوت این مقاله را با مطالعات مرتبط نمایان میسازد .در بخش چهارم به الگوی
چرخشی مارکوف پرداخته شده و نتایج حاصل از تخمین به کمک این رهیافت ،موضوع اساسی بخش
پنجم مقاله است .در بخش پایانی جمعبندی و پیشنهادات سیاستی ارائه میشود.

1. Feldstein and Horioka
2. International Capital Mobility
3. Organization Economic Cooperation and Development
4. Ho
5. Telatar
6. Lucas Critique
7. Markov Switching
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 .2مبانی نظری
واژهی معما به حالتی اطالق میشود که یافتههای تجربی با مبانی نظری ناسازگار باشد .فلدشتاین و
هوریوکا ( )1891همبستگی بین پسانداز و سرمایهگذاری داخلی را برای کشورهای  OECDآزمون
کردند .برای این منظور ،آنها رابطهی ( )1را برای کشورهای  OECDتخمین زدند.
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که در آن   ،Y ،S ،Iو  بهترتیب نشاندهندهی سرمایهگذاری ،پسانداز ،تولید ناخالص داخلی،
شاخص اندازهگیری تحرک سرمایه (ضریب  )F-Hو جزء خطا میباشند .در رابطهی فوق آنچه
اهمیت دارد ضریب  است و انتظار میرود مقدار آن بین صفر و یک باشد .چنانچه   = 1باشد ،تمام
سرمایهگذاری داخلی توسط پسانداز داخلی تأمین مالی میشود و عدم تحرک بینالمللی سرمایه را
بازتاب میدهد .در مقابل ،مقدار کوچک و نزدیک به صفر  ،نشاندهندهی شدت تحرک بینالمللی
سرمایه است.
فلدشتاین و هوریوکا ( )1891بیان میکنند با توجه به تحرک نسبتاً باالی سرمایه در کشورهای
مورد بررسی ،انتظار میرود مقدار ضریب  کوچک و نزدیک به  1/1باشد .آنها مقدار ضریب مذکور را
با استفاده از دادههای ناخالص نرخ پسانداز و سرمایهگذاری 1/98 ،و با استفاده از دادههای خالص نرخ
پسانداز و سرمایهگذاری 1/84 ،بهدست آوردند .به این مفهوم که با افزایش نرخ پسانداز داخلی به
اندازهی یک دالر ،چیزی در حدود  1/8دالر آن صرف سرمایهگذاری در این کشورها میشود (پترسکا
و بالژوسکی .)26 :2113 ،1بر اساس ضریب حاصله میتوان گفت شدت تحرک بینالمللی سرمایه در
کشورهای  OECDبه میزان قابلتوجهی پایین است که این نتیجه با مبانی نظری مغایرت دارد.
ممکن است این تناقض در روششناسی فلدشتاین و هوریوکا ( )1891ریشه داشته باشد .در این
راستا ،هو ( )2111استفاده از رهیافت چرخشی مارکوف را پیشنهاد میکند .برای بهکارگیری رهیافت
مذکور رابطهی ( )1بهصورت زیر بازنویسی میشود:

1. Petreska and Blazevski
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تمامی اجزای تصادفی روابط فوق (پارامترهای   s2 ،  s ،  sو جزء اخالل) تابعی از متغیر رژیم
t

t

t

یا وضعیت  stمیباشند st .یک متغیر تصادفی گسسته و نهفته (غیرقابل مشاهده) است که در طول
زمان بر اثر تغییرات نهادی و ساختاری تغییر میکند .در اینجا فرض میشود  stمیتواند دو حالت به
خود گرفته و از فرآیند مرتبهی اول مارکوف با احتمال انتقال  pو  qپیروی میکند .1این دو حالت
 s t  0و  s t  1بوده و بهترتیب بهعنوان رکود و رونق در سرمایهگذاری در نظر گرفته میشوند.
به عقیدهی تالتار و همکاران ( ،)2112از آنجایی که چنین تصریحی پارامترها را ثابت فرض نمیکند
و امکان تغییر انتظارات عامالن اقتصادی را در نظر میگیرد ،نقد لوکاس ( )1826را مورد توجه قرار
میدهد.
 .3پیشینهی پژوهش
یافتههای فلدشتاین و هوریوکا ( )1891کانون بحث پژوهشگران در سه دههی گذشته بوده است که
در ادامه به اهم آنها اشاره میشود.
 .1-3مطالعات خارجی
هو ( )2111انتقادی جدی به روششناسی فلدشتاین و هوریوکا وارد کرده و اعتقاد دارد ثابت انگاشتن
ضریب  F-Hدر طول زمان یک فرض غلط است .وی با استفاده از روش چرخشی مارکوف ضریب
پسانداز را در تایوان طی دورهی  1828:1 – 1885:4برآورد کرده است .محقق با برآورد دو رژیم
متفاوت برای سرمایهگذاری ،دو ضریب متفاوت برای پسانداز بهدست آورده است؛ رژیم صفر  1/43و
در رژیم یک  .1/18از اینرو ،وی عنوان میکند ضریب مذکور بیش از آنکه متأثر از تحرک سرمایه

 .1مباحث مربوط به الگوهای چرخشی مارکوف به طور مفصل در قسمت چهارم مقاله قرار دارد .در اینجا صرفاً بهمنظور آشنایی با یکی از انتقادی
جدی وارد بر معمای  F-Hکه مبنای نظری پژوهش حاضر میباشد ،حالت خاصی از الگوهای مذکور تبیینشده است.
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باشد ،تحت تأثیر وضعیت سرمایهگذاری است؛ زیرا در دورهی زمانی مذکور تایوان آزادسازی مالی
قابلتوجهی را تجربه کرده است.
آبوت و دویتا )2113( 1با در نظر گرفتن محدودیت بین دورهای بودجهی دولت و بهکارگیری روش
خود رگرسیون با وقفهی توزیعی )ARDL( 2نشان دادند ،یک رابطهی همجمعی بلندمدت بین
سرمایهگذاری و پسانداز در انگلستان طی  1855:1 – 1888:4وجود دارد .درعینحال پس از سال
 1821این رابطه تضعیفشده و معمای  F-Hسنجهی ضعیفی برای تبیین وضعیت تحرک بینالمللی
سرمایه محسوب میشود.
3
تالتار و همکاران ( )2112برای آزمون معمای  F-Hدر برخی کشورهای اروپایی طی سالهای
 1821–2112از روش چرخشی مارکوف استفاده کردند .نتایج حاکی از عدمثبات ضریب  F-Hطی دو
رژیم برای سرمایهگذاری در تمام کشورهای مورد بررسی بوده است .از اینرو ،آنها اظهار میکنند در
بررسی معمای  F-Hتغییر ضریب پسانداز در طی زمان یک نکتهی کلیدی بهشمار میرود.
اوانز 4و همـکاران ( )2119برای بـررسی تغییرات زمـانی ضریب  F-Hطی بازهی زمانی –2111
( 1991با استفاده از حداکثر دادههای موجود برای هر کشور) در کشورهای استرالیا ،آرژانتین،
ایاالتمتحدهی آمریکا ،انگلستان ،ایتالیا ،سوئد ،ژاپن و کانادا از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان5
استفاده کرده و دریافتند که ثبات ضریب  F-Hدر طول زمان برای کشورهای مذکور قویاً رد میشود.
ریس گومز 6و همکاران ( )2119به تخمین ضریب  F-Hبرای کشورهای آرژانتین ،برزیل و شیلی
با استفاده از دو روش  OLSو پارامتر متغیر پرداختهاند .آنها با استناد به کمتر بودن خطای مجذور
میانگین مربعات روش پارامتر متغیر ،آنرا بر  OLSترجیح دادهاند .ضریب  F-Hدر برآورد به روش
پارامتر متغیر مقادیر متفاوتی را داشته است که با مبانی نظری مربوط به ورود و خروج سرمایه مغایرت
دارد .از اینرو ،محققان نتیجه میگیرند نمیتوان از همبستگی بین سرمایهگذاری و پسانداز بهعنوان
معیاری برای سنجش تحرک سرمایه استفاده کرد.
9
رائو 2و همکاران ( )2111روش گشتاورهای تعمیمیافتهی سیستمی ( )SGMMرا برای آزمون
معمای  F-Hدر  13کشور  OECDطی بازهی  1861–2112به کار گرفتهاند .محققان اعتقاد دارند

1. Abbott and De Vita
2. Autoregressive Distributed Lag
 .3آلمان ،انگلستان ،ایتالیا ،بلژیک ،سوئد ،دانمارک ،فرانسه ،فنالند و هلند
4. Evans
5. Time-Varying Coefficients
6. Reis Gomes
7. Rao
8. System Generalized Method of Moments
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در دورهی قبل از نظام برتون وودز ،1تحرک بینالمللی سرمایه پایین بوده و معمای  F-Hصادق بوده
است و پس از آن نتایج برعکس گزارش شده است.
باناکه و اگو )2111( 2ضریب  F-Hرا برای  32کشور آفریقایی طی بازهی  1821-2116با استفاده
از روشهای میانگین گروهی تلفیقی ،)PMG( 3حـداقل مربعات معمولی کامالً اصالح شده4
( )FMOLSو حداقل مربعات معمولی پویا )DOLS( 5برآورد کردهاند .ضریب  F-Hبهترتیب
روشهای مذکور  1/59 ،1/39و  1/36تخمین زده شدند .از آنجاییکه در کشورهای آفریقایی تحرک
نسبتاً پایین سرمایه است ،میتوان معمای  F-Hرا برای آنها صادق دانست.
جوزیچ 6و جوزیچ ( )2112در مقالهای اعتبار معمای  F-Hرا برای کرواسی طی دورهی -2111
 1884بررسی کردهاند .برای این منظور ،آنها با استفاده از روش یوهانسن 2وجود رابطهی همجمعی
بلندمدت بین پسانداز و سرمایهگذاری و نیز آزمون علیت گرنجری 9از پسانداز به سرمایهگذاری را
تأیید کردند .محققان در ادامه ضریب  F-Hرا  1/99تخمین زده و به موجب آن معمای  F-Hرا در
کرواسی صادق میدانند.
بررسی اعتبار معمای  F-Hدر استرالیا طی دورهی  1861-2112موضوع مطالعهی کومار و
همکاران )2112( 8بوده است .آنها برای در نظر گرفتن اصالحات مربوط به آزادسازی تجاری و بخش
مالی ،یک متغیر مجازی را برای سال  1891لحاظ کردند .نتایج حاکی از آن است ضریب  F-Hبرای
کل دورهی مورد بررسی کمی تقریباً  1/5بوده و معمای  F-Hدر فرم ضعیف آن تأیید شده است.
کتنجی )2113( 11اعتبار معمای  F-Hرا برای کشورهای عضو  OECD ،G712 ،NAFTA11و
 EU1513طی بازهی  1821-2119با در نظر گرفتن امکان وجود شکستهای ساختاری (روش
هانسن )1882 ،14آزمون کرده است .نتایج وی حاکی از عدم همجمعی بین سرمایهگذاری و پسانداز
در کشورهای  NAFTAو  G7و همجمعی ضعیف در کشورهای  OECDو  EU15میباشد .پس
از تقسیمبندی کشورها به کشورهای باثبات و بیثبات (بر مبنای وجود یا عدم شکست ساختاری)،
1. Bretton Woods System
2. Bangake and Eggoh
3. Pooled Mean Group
4. Fully Modified OLS
5. Dynamic OLS
6. Jošić
7. Johansen
8. Granger Causality Test
9. Kumar
10. Ketenci
11. North American Free Trade Agreement
12. Group of Seven
13. 15 Member States of the European Union
14. Hansen
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اعتبار معمای  F-Hتنها در کشورهای  G7تأیید شد .مقـدار ضریب  F-Hدر کشورهـای باثبات و
بیثبات بهترتیب  1/254و  1/964گزارش شده است.
چن و شن )2115( 1به آزمون معمای  F-Hدر  8کشور اروپایی طی سالهای 1866 -2113
پرداختهاند .آنها برای لحاظ تغییرات ضریب پسانداز طی زمان از رهیافت چرخشی مارکوف استفاده
کردهاند .نتایج حاصل از تخمین حاکی از آن است در رژیم اول تحرک سرمایه اندک و در رژیم دوم
تحرک سرمایه باال بوده است .محققان معمای  F-Hرا برای کشورهای آلمان ،سوئد ،دانمارک و نروژ
صادق میدانند.
 .2-3مطالعات داخلی
 دادههای سری زمانیخطا2

نشان داد که رابطهی تعادلی بلندمدت بین
هادیان ( )1322با بهکارگیری الگوی تصحیح
سرمایهگذاری و پسانداز طی دورهی  1339-1325در ایران وجود داشته است؛ یعنی تحرک سرمایه
در ایران طی دورهی مزبور تأیید نشد.
 -دادههای تابلویی

آزمون معمای  F-Hدر کشورهای منطقهی منا و گروه هفت طی دورهی  1884-2111موضوع
مطالعهی علیزاده و گلخندان ( )1383بوده است .آنها برای نیل به هدف تحقیق از تحلیل
همانباشتگی پانلی و برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی کامالً اصالح شده ( ،)FMOLSحداقل
مربعات معمولی پویا ( )DOLSو میانگین گروهی تلفیقی ( )PMGاستفاده کردهاند .یافتههای
پژوهش مذکور بر عدمتأیید معمای  F-Hدر کشورهای گروه هفت و تأیید آن در کشورهای منا داللت
دارد .بهعالوه ،آنها نشان دادند که در کشورهای نفتی منطقهی منا ،تحرک سرمایه نسبت به
کشورهای غیرنفتی پایینتر است.
سلمانی و همکاران ( )1385بهمنظور بررسی تأثیر پسانداز بر سرمایهگذاری در کشورهای منتخب
درحالتوسعه و توسعهیافته از الگوی رگرسیون انتقال مالیم پنلی )PSTR( 3استفاده کردهاند .بر
اساس نتایج بهدستآمده ،حد آستانهای پسانداز برای کشورهای منتخب توسعهیافته و درحالتوسعه به
ترتیب برابر  12/9و  32بوده و پارامتر شیب (سرعت انتقال) نیز بهترتیب  1/1و  11/3برآورد شده
است .در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه متغیر نرخ پسانداز در هر دو رژیم بر رشد
سرمایهگذاری تأثیر مثبت دارد .با وجود این ،تأثیرگذاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول کمتر

1. Chen and Shen
2. Error Correction Model
3. Penel Smooth Transition Regression
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میباشد .نظر به نتایج حاصله ،محققان معمای  F-Hرا در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه
صادق نمیدانند.
در جمعبندی مطالعات فوقالذکر میتوان بیان کرد که نظر به اهمیت نظریه فلدشتاین -هورویوکا،
مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه انجام شده است؛ اما جای بررسی آن برای اقتصاد ایران در
قالب الگوهای غیرخطی سری زمانی خالی است که مطالعهی حاضر به آن میپردازد.
 .4روششناسی تحقیق
مدلهای چرخشی مارکوف الگوی رفتاری ،دگرگونی (تغییر وضعیت) در طی زمان را برای دادهها
بهصورت درونزا مدلسازی میکنند .در این مدلها برخالف مدلهای سنتی (مدلهایی که برای
نشان دادن تغییرات ساختاری از متغیرهای مجازی استفاده میکنند) امکان وجود یک تغییر دائمی یا
چندین تغییر موقت وجود داشته و این تغییرات میتوانند به دفعات و برای مدت کوتاهی اتفاق بیفتد.
در عین حال ،در این مدل زمانهای دقیق تغییرات و شکستهای ساختاری بهصورت درونزا تعیین
میشوند (فالحی و هاشمی دیزج .)141 :1398 ،تفاوت واریانسها نیز میتواند بهعنوان یکی از
ویژگیهای این مدل لحاظ شود .همچنین ،این مدلها فروض ضعیفتری را بر توزیع متغیرهای مدل
تحمیل میکند و قادر به برآورد همزمان تغییرات متغیرهای مستقل و وابسته ،مشروط به درونزا بودن
وضعیت اقتصاد کشور در هر مقطعی از زمان است (ابونوری و عرفانی .)161 :1392 ،در حالت کلی
برای بررسی ارتباط بین دو متغیر براساس مدلهای چرخشی مارکوف میتوان یک حالت تعمیمی
بهصورت رابطهی ( )9تعریف کرد (مهرگان و همکاران:)4 :1381 ،
q

()9

) y t  c (s t )    (s i )X t q  t (s t
i

در رابطهی اخیر تمامی عناصر سمت راست تابعی از متغیر رژیم یا وضعیت ( )stاست st .یک متغیر
تصادفی گسسته و غیرقابل مشاهده است که در طول زمان بر اثر تغییرات نهادی و ساختاری تغییر
میکند و میتواند  Kحالت به خود بگیرد .شایان توجه است در رابطهی ( )9هر یک از اجزای رژیمی
میتوانند به صورت غیررژیمی نیز ظاهر شوند .در این صورت با چندین مدل چرخشی متفاوت مواجه
خواهیم بود.
در مدلهای چرخشی مارکوف ،متغیر  stقابلمشاهده نیست؛ بنابراین نمیتوان مشخص کرد در
زمان  tدقیقاً در کدام رژیم یا وضعیت قرار داریم اما میتوان گفت احتمال اینکه در رژیم  stباشیم،
چهقدر است .تعیین وضعیت  stبهوسیلهی توابع احتمال انتقالی یک فرآیند محدود (متناهی) K
وضعیتی مارکوف با گسستگی زمانی صورت میگیرد .به این مفهوم که براساس زنجیرهی  Kوضعیتی
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مارکوف ،متغیر گسسته  stتابعی از مقادیر گذشتهی خودش است که برای سادگی ،فرض میشود
زنجیرهی مارکوف از نوع مرتبهی اول است .با پیگیری این زنجیره ،فرآیند ایجاد داده )DGP( 1در
مورد متغیر رژیم تکمیل میشود (رابطهی (:))8
()8

st i , j 1, 2,..., K  , P (s t  j | s t 1  i , t 1 )  P (s t  j | s t 1  i )  Pij

با کنار هم قرار دادن این احتماالت در یک ماتریس  ،K*Kماتریس احتمال انتقاالت ( )Pبهدست
میآید که هر عنصر آن ( )Pijاحتمال انتقال از وضعیت  iبه وضعیت  jرا نشان میدهد (رابطهی (:))11

()11

P1k 

P2 k  k
, Pij  1i , j  1, 2,..., K  , 0  Pij  1
 
j 1

Pkk 

P12
P22
Pk 2

 P11

 P21


 Pk 1

روش مرسوم برای برآورد پارامترهای تصادفی در مدلهای چرخشی مارکوف حـداکثر کـردن تـابع
لگاریتم درستنمایی ( )LogLاحتمال مشترک بین وقوع  ytو تمام stها نسبت به پارامترهـای تصـادفی
است (مهرگان و سلمانی.)184 :1383 ،
 .5نتایج
 .1-5آزمون ریشهی واحد
در این پژوهش از دادههای تشکیل سرمایهی ناخالص و پسانداز ناخالص ملی به قیمت ثابت سال
 1393استفاده شده است .منبع دادهها بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشد که پس از تغییر
در تواتر و تبدیل دادههای ساالنه به دادههای فصلی مورد استفاده قرار گرفتهاند .2از آنجاییکه اقتصاد
ایران طی پنج دههی اخیر شرایط ناهمگنی را تجربه کرده است ،الگوها با در نظر داشتن سه بازهی
زمانی مختلف برآورد شدهاند؛  1352:1 – 1381:4 ،1338:4 – 1356:4و .1342:2 – 1381:4
با توجه به اینکه دادهها فصلی میباشند ،بهمنظور بررسی ایستایی متغیرها از آزمون ریشهی واحد
فصلی هجی )HEGY( 3استفاده شده است .حالت کلی معادلهی رگرسیونی آزمون مذکور بهصورت
رابطهی ( )11میباشد:

1. Data Generating Process
 .2برای این منظور از نرمافزار  Eviewsاستفاده شده است.
))3. Hegy Seasonal Unit Root Test (Hylleberg, Engle, Granger & Yoo (1990

11
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4

y 4t   i Dit   t  1 y 1,t 1   2 y 2,t 1   3 y 3,t 2   4 y 3,t 1   i
i 1

()11

t  1, 2,...,T

که در آن
، y 3,t  (1  L ) y t ، y 2,t  (1  L  L  L ) y t ، y 1,t  (1  L  L  L3 ) y t
 L( y 4,t  y t  y t  y t 4عملگر وقفه میباشد) t ،روند زمانی و  Ditمتغیر مجازی برای
تفکیک فصلها است .اگر در روابط برآوردی فوق  1 = 0باشد ،سری  ytدارای ریشهی واحد
غیرمتناوب 1است .اگر  2 = 0باشد ،سری  ytدارای ریشهی واحد در تنـاوب نیمساالنه ،2اگر = 2
 3 = 0باشد سری  ytدارای ریشهی واحد در تناوب ساالنه و نهایتاً اگر1 = 2 =3 = 4 = 0
باشد ،سری  ytدارای ریشهی واحد فصلی 3میباشد .برای بررسی ایستایی در متغیرها  3فرض کلی زیر
در نظر گرفته میشود:
 -1فرض کلی وجود ریشهی واحد ساالنه .3 = 4 = 0
 -2فرض کلی وجود ریشهی واحد فصلی .2 =3 = 4 = 0
 -3فرض کلی عدم وجود ریشهی واحد فصلی .1 = 2 =3 = 4 = 0
در صورتیکه فرض سوم تأیید و دو فرض اول مورد تأیید واقع نشوند ،سری زمانی موردنظر فاقد
هرگونه ریشهی واحد اعم از متناوب و غیرمتناوب خواهد بود .نتایج بهکارگیری آزمون  HEGYبر
روی متغیرها در جدول ( )1آورده شده است.
3

2

2

2

جدول  :1نتایج آزمون ریشهی واحد فصلی  HEGYبر روی سطح متغیرها
نتیجه

سطح معنیداری

آمارهی
محاسباتی

فرض H0

عدمتأیید

1/593

-2/198

عدم وجود ریشهی واحد فصلی و غیرمتناوب

عدمتأیید

***1/115

-9/526

وجود ریشهی واحد فصلی با دو تناوب (نیمسال)

عدمتأیید

***1/11

21/249

وجود ریشهی واحد فصلی با یک تناوب (ساالنه)

عدمتأیید

1/519

-2/192

عدم وجود ریشهی واحد فصلی و غیرمتناوب

عدمتأیید

***1/115

-11/841

عدمتأیید

***1/11

123/298

وجود ریشهی واحد فصلی با دو تناوب (نیمسال)

نام متغیر

LI

LS

وجود ریشهی واحد فصلی با یک تناوب (ساالنه)

مالحظات ** :و *** بهترتیب نشاندهندهی سطح معنیداری در احتمال  %5و  %1میباشند.
منبع :یافتههای تحقیق
)1. Nonseasonal Unit Root (Zero frequency
)2. Seasonal Unit Root (2 quarters per cycle
)3. Seasonal Unit Root (4 quarters per cycle
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مطابق نتایج ،فرض سوم مورد تأیید واقع نشده و سریهای زمانی لگـاریتم سـرمایهگـذاری و
پسانداز دارای ریشهی واحد فصلی و غیرمتناوب میباشند .از اینرو آزمون ایستایی  ،HEGYبر روی
نرخ رشد متغیرهای مذکور بهکار گرفته شد که خالصهی نتایج آن در جدول ( )2ذکر شده است.
جدول  :2نتایج آزمون ریشهی واحد فصلی  HEGYبر روی نرخ رشد متغیرها
نتیجه
تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید
تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید

سطح

آمارهی

معنیداری

محاسباتی

**1/115
***1/115
***1/11
***1/115
***1/115
***1/11

-3/891
-9/432
21/12
-5/216
-11/952
123/11

فرض H0

نام متغیر

عدم وجود ریشهی واحد فصلی و غیرمتناوب
وجود ریشهی واحد فصلی با دو تناوب (نیمسال)
وجود ریشهی واحد فصلی با یک تناوب (ساالنه)
عدم وجود ریشهی واحد فصلی و غیرمتناوب
وجود ریشهی واحد فصلی با دو تناوب (نیمسال)
وجود ریشهی واحد فصلی با یک تناوب (ساالنه)

∆LI

∆LS

مالحظات ** :و *** بهترتیب نشاندهندهی سطح معنیداری در احتمال  %5و  %1میباشند.
منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،نرخ رشد متغیرهای بهکار رفته ایستا بوده و فاقد هرگونه
ریشهی واحد اعم از متناوب و غیرمتناوب هستند.
 .2-5برآورد الگو و تحلیل نتایج
در الگوهای چرخشی مارکوف تعیین تعداد بهینهی رژیمها مهمترین مرحله است .برای تعیین تعداد
بهینهی رژیمها با توجه به وجود پارامترهای مزاحم( 1احتمال انتقاالت) در فرضیهی صفر ،آزمون
حداکثر راستنمایی ( )LR2دارای توزیع استاندارد نخواهد بود و در نتیجه نمیتوان از آن برای تعیین
رژیم بهینه استفاده کرد (کرولزیگ .)144 :1882 ،3برای رفع این مشکل ،هانسن )1866 ،1882( 4و
گارسیا )1889( 5نحوهی تعیین نوع آزمون  LRبرای تعیین تعداد بهینهی رژیمها را در موارد خاصی از
مدل چرخشی مارکوف ارائه کردهاند ،اما روشهای ارائه شده قابلیت استفاده برای تمام موارد را ندارد
(فالحی و هاشمی دیزج .)142 :1398 ،چون این آزمون نیازمند محاسبات بوده و تنها بهصورت محدود
در مورد توزیع مجانبی آزمون استاندارد  LRارائه شده است و برای سیستمهای برداری نیز غیرعملی
هستند .همچنین این آزمونها در عمل گرایش به کمتر اندازهی محاسبه شدن داشته و از قدرت کم
برخوردار هستند (کرولزیگ .)352 :2111 ،عالوه بر از آزمون  ،LRمیتوان از معیار اطالعاتی آکائیک
1. Nusiance Parameter
2. Likelihood Ratio
3. Krolzig
4. Hansen
5. Garcia
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( )AIC1نیز برای تعیین تعداد رژیمها استفاده کرد .مطالعهی ساراداکیس و اسپاگتولو )2113( 2در این
زمینه نشان میدهد در مواردی که تعداد مشاهدات و تغییرات در پارامترها به اندازهی کافی بزرگ
است ،استفاده از معیار  AICتعداد درست رژیم را تعیین میکند .با وجود این ،در اکثر مطالعات تجربی
تعداد رژیمها براساس شناخت محقق از متغیرها تعیین میشود (برقی اسکویی و شهباززاده:1383 ،
 .)91در مجموع ،عالوه بر آزمون  LRهانسن ( 1882و  )1886و گارسیا ( ،)1889تعداد وقفهها و
رژیمها بر اساس معیار  AICو قضاوت محققان براساس آزمونهای تشخیص و نمودارها مشخص
میشود (فالحی .)4162 :2111 ،3در این مطالعه ،برای برآورد الگوی چرخشی مارکوف ابتدا تابع
حداکثر درستنمایی براساس توزیع نرمال شکل گرفته و سپس از الگوریتم  SQPFبرای حداکثرسازی
تابع لگاریتم درستنمایی نسبت به پارامترهای تابع استفاده شده است .براساس مطالب ذکر شده ،نتایج
تمامی آزمونها و برآوردهای مربوط به رابطهی ( )2در جدولهای ( )3تا ( )9و شکل ( )1آورده شده
است .جدول ( )3نتایج نخستین مرحله از فرآیند تخمین را به ازای دورههای مختلف نشان میدهد.
جدول  :3نتایج آزمون LR
سطح معنیداری

مقدار آمارهی آزمون

آمارهی آزمون

دورهی زمانی

***1/11

42/42

(χ )6

1338:4 – 1356:4

***1/11

81/65

(χ2 )9

1352:1 – 1381:4

***1/11

112/49

(χ2 )11

1342:2 – 1381:4

2

مالحظات *** :نشاندهندهی سطح معنیداری در احتمال  %1میباشند.
منبع :یافتههای تحقیق

مطابق جدول فوق ،برای هر سه بازهی زمانی مقدار آمارهی آزمـون  LRاز مقـدار بحرانـی آن در
سطح معنیداری  1درصد بزرگتر است؛ بنابراین ،الگوی چرخشی مارکوف بـر الگـوی خطـی برتـری
دارد .در مرحلهی بعد ،براساس آمارههای ذکر شده به تعیین وقفه مناسب و نهایتاً مـدل بهینـه تعیـین
پرداخته میشود .براساس آمارهی  ،AICبـرای بـازهی زمـانی اول ،دوم و سـوم ،بـهترتیـب  4 ،3و 5
وقفهی بهینه برای پسانـداز تعیـین شـد .4در مجمـوع ،مـدل بهینـه دو رژیمـی جـزء خودرگرسـیون
سرمایهگذاری را در بر ندارد و تمام اجزاء آن (عرض از مبدأ ،ضرایب) وابسته به رژیم هسـتند .5جـدول
( )4به بررسی اعتبار الگوهای انتخابی اختصاص دارد.

1. Akaike Information Criterion
2. Saradakis and Spagnolo
3. Fallahi
 .4مطابق آمارههای مقتضی برای بازهی زمانی اول ،متغیر بدون وقفه پسانداز از تحلیل حذف شد.
 .5برای بازهی زمانی سوم انحراف معیار نیز وابسته به رژیم تعیین شد.

سال ششم -شماره  -21زمستان1:81
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جدول  :4نتایج آزمونهای خوبی برازش
خودهمبستگی پورتمن
مقدار آماره

1

آمارهی
آزمون

ناهمسانی واریانس
ARCH
آمارهی
مقدار آماره
آزمون

آزمون نرمال بودن
مقدار آماره

آمارهی

بازهی زمانی

آزمون

***55/219

(χ2 )12

***64/23

( 56و F)1

**6/84

(χ2 )2

**96/23

(χ2 )12

**81/58

( 123و F)1

**8/44

(χ2 )2

***128/43

(χ2 )13

***25/356

( 158و F)1

***11/456

(χ2 )2

– 1356:4
1338:4
– 1381:4
1352:1
– 1381:4
1342:2

مالحظات ** :و *** نشاندهندهی سطح معنیداری در احتمال  %5و  %1میباشند.
منبع :یافتههای تحقیق

طبق جدول فوق ،توزیع جمالت اخالل مدلهای انتخاب شده نرمال بوده و واریانس همسان
دارند .افزون بر این ،نتایج آزمون پورتمن نشان میدهد جمالت اخالل عاری از خودهمبستگی هستند
و انتخاب وقفهها براساس حداقل معیار  AICبه درستی صورت گرفته است .در مجموع طبق نتایج
حاصله ،صحت و اعتبار مدلهای انتخابی مورد تأیید قرار میگیرد .جدول ( )5نتایج حاصل از تخمین
الگوی چرخشی مارکوف مذکور را برای معادلهی ( )2در بازههای زمانی مختلف نشان میدهد.

1. Portman

11
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جدول  :5نتایج برآورد الگوی چرخشی مارکوف
بازه زمانی

1333:4 – 1355:4

1355:1 – 1331:4

1345:2 – 1331:4

ضریب

آمارهی t

ضریب

آمارهی t

ضریب

رژیم 1
رژیم 1

-1/114
1/151

-1/66
***8/18

-1/112
1/142

**-5/88
***11/3

انحراف معیار جزء اخالل

1/112

***11/3

1/119

***15/6

رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1
رژیم 1

1/248
-1/123
1/111
1/114
-1/161
1/321
-

*1/92
-1/324
1/162
1/121
-1/418
**2/13
-

1/119
1/448
-1/1119
1/143
1/114
1/142
-1/111
1/142
-1/125
1/293
-

***3/2
***6/19
-1/123
1/523
1/128
1/536
-1/3
1/539
1/222
***3/12
-

-1/113
1/119
1/11
رژیم 1
1/138
رژیم 1
1/186
1/322
-1/269
-1/622
1/161
1/319
1/215
1/62
-1/398
-1/19
1/162
1/244

**2/12
***11/8
***13/5
**3/14
1/813
-1/28
-1/22
1/218
1/281
1/214
1/248
-1/15
-1/93
1/416
***3/23

رژیم 1

رژیم 1

رژیم 1

رژیم 1

رژیم 1

رژیم 1

1/248

1/321

1/119

1/232

1/186

1/244

متغیر
عرض از مبدأ

∆LSt
∆LSt-1
∆LSt-2
∆LSt-3
∆LSt-4
∆LSt-5
q

st


j

آمارهی t
**-2/31

مالحظات * :و ** و *** بهترتیب نشاندهندهی سطح معنیداری در احتمال  %5 ،%11و  %1میباشند.
منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )5میتوان گفت:
 برای دورهی زمانی 1342:2 – 1381:4؛ تفاوت عرض از مبدأ بهعنوان یکی از متغیرهای وضعیتدر رژیمهای مختلف نشان میدهد نرخ رشد سرمایهگذاری در مواجهه با تغییر در نرخ رشد پسانداز ،از
دو الگوی رفتاری متفاوت پیروی میکند .رژیم صفر با داشتن عرض از مبدأ منفی ،نشاندهندهی رکود
در سرمایهگذاری و رژیم یک با داشتن عرض از مبدأ مثبت ،نشاندهندهی رونق در سرمایهگذاری
میباشند .نظر به باالتر بودن انحراف معیار در رژیم یک ،میتوان گفت زمانی که سرمایهگذاری در
رونق بوده و نرخ رشد نسبتاً باالتری به خود میبیند ،نوسان باالتری را نسبت به دوران رکود تجربه
میکند .آنچه در تحقیق حاضر بهمنظور قضاوت در خصوص معمای  F-Hبیشتر مدنظر است،
ضرایب با وقفه و معنیدار پسانداز تحت دو رژیم برآوردی میباشد .جدول فوق نشان میدهد در
رژیم صفر ،پسانداز تنها در حالت بدون وقفه اثر مثبت و معنیداری (برابر  )1/186بر سرمایهگذاری
دارد .این مهم به ضرورت توجه هر چه بیشتر سیاستگذار در جذب سرمایهی خارجی برای خروج
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سرمایهگذاری از رکود و مساعد شدن فضای اقتصادی برای بهبود رابطهی بین پسانداز و
سرمایهگذاری داللت دارد .در رژیم یک نیز تنها وقفهی پنجم پسانداز اثر مثبت و معنیداری (برابر
 )1/244بر سرمایهگذاری دارد .با وجود باال بودن ضریب تخمینی در دوران رونق ،این رژیم نوسان
بیشتری را داشته و میتواند فضای سرمایهگذاری را مکدر سازد؛ بنابراین ،توصیه میشود سیاستهای
الزم برای ثبات در روند سرمایهگذاری اتخاذ شود .از آنجایی که ضریب تخمین زده شده برای
پسانداز در رژیم صفر کمتر از  1/5بوده و در رژیم یک از این مقدار بیشتر میباشد ،معمای  F-Hتنها
در رژیم صفر و در دوران رکود در سرمایهگذاری میتواند برای ایران صادق باشد .1به علت اینکه
ضریب حاصله ناشی از رکود در سرمایهگذاری است ،با در نظر گرفتن نقد لوکاس میتوان گفت در
رژیم صفر نیز معمای  F-Hبرای اقتصاد ایران صادق نیست.
 نتایج تخمین الگو با دادههای  1352:1 – 1381:4نشان میدهد ،مجموع ضرایب معنیدار پساندازدر رژیم صفر  1/119و در رژیم یک  1/232میباشد؛ بنابراین ،تحلیلهای ارائه شده برای بازهی
زمانی سوم در اینجا نیز مصداق دارد.
 برای دورهی قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،ضریب پسانداز در رژیم صفر با یک وقفه معنیداراست .مقدار تخمینی مشابه دو بازهی زمانی دیگر میباشد .بر خالف تخمین در دو بازهی زمانی دیگر،
مجموع ضرایب در رژیم یک مقدار کمتری نسبت به  1/5دارد .این مهم نشان میدهد ،طی -1356:4
 ،1338:4معمای  F-Hفارغ از وضعیت سرمایهگذاری برای اقتصاد ایران صادق میباشد.
در مجموع ،برای کشوری که تحرک بینالمللی سرمایهی اندکی را تجربه میکند برخالف داللت
معمای  ،F-Hوابستگی ضریب تخمینی برای پسانداز همواره باال نبوده و عالوه بر مالحظات مربوط
به اقتصاد بینالملل ،وضعیت سرمایهگذاری و رفتار وابسته به رژیم آن نیز تعیینکننده است .از اینرو،
میتوان ادعا کرد اعتبار معمای  F-Hبه وضعیت سرمایهگذاری بستگی داشته و آزمون آن بدون در
نظر گرفتن تغییر در رفتار سرمایهگذاری و حرکتهای بین رژیمی آن ،نتیجهی صحیحی در پی ندارد.
نتیجتاً ،ضریب پسانداز معیار مناسبی برای تشخیص درجهی تحرک بینالمللی سرمایه برای
اقتصادهایی نظیر ایران بهشمار نمیآید.
احتمال انتقاالت بین رژیمی و ویژگیهای رژیمی (دوام و احتماالت انباشته) یکی از خروجیهای
مهم الگوی چرخشی مارکوف است که اطالعات ارزشمندی در بررسی ارتباط بین متغیرها در اختیار
قرار میدهد .جدول ( )6به احتمال انتقاالت و ویژگیهای رژیمی مربوط به الگوی تخمین زده شده در
بازهی  1342:2–1381:4شده اختصاص یافته است.

 .1کومار و همکاران ( )2111برای بررسی اعتبار معمای  F-Hمقدار  1/5را مدنظر قرار داده و مقادیر بیشتر از  1/1و کمتر از  1/8را حالت ضعیف
معمای  F-Hعنوان کردهاند.
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جدول  :5نتایج احتمال انتقاالت و ویژگیهای رژیمی مربوط به الگوی برآورد شده طی 1345:2 – 1331:4
زمان t

احتمال انتقاالت

رژیم یک

رژیم صفر

1/158
1/84

1/818
1/19

رژیم صفر
رژیم یک

16

13/93

متوسط دوام

1/5363

1/4632

احتمال جمعی

زمان t+1
ویژگیهای رژیمی

منبع :یافتههای تحقیق

احتمال انتقاالت نشان میدهند درصورتیکه در زمان  tدر رژیم  iقرار بگیریم ،احتمال اینکه در
زمان  t+1در رژیم  jقرار بگیریم ،چقدر است .همچنین احتماالت تجمعی نشان میدهند هر رژیم چند
درصد از دورهی زمانی مورد مطالعه را شامل میشود .بهعبارت دیگر ،احتماالت تجمعی ،احتمال حادث
شدن هر یک از رژیمها قطع نظر از اینکه در دورهی گذشته در رژیم صفر یا یک باشیم را نشان
میدهد .دورهی دوام نیز نشاندهندهی متوسط دورهای است که طول میکشد تا از رژیمی به رژیم
دیگر تغییر وضعیت دهیم (مهرگان و سلمانی .)211-212 :1383 ،براساس نتایج جدول ( ،)6رژیم یک
پایدارتر است زیرا احتمال انتقال از این رژیم به خود این رژیم بسیار باال بوده و حدود  %84میباشد؛ به
عبارت دیگر ،اگر در دورهی  tسرمایهگذاری در رژیم یک باشد با احتمال تقریبی  %84در دورهی t+1
نیز در این دوره خواهد بود و با احتمال  %1/158به رژیم صفر چرخش خواهد کرد .بهطور مشابه اگر
در دورهی  tسرمایهگذاری در رژیم صفر باشد با احتمال تقریبی  %81در همان رژیم و با احتمال
 %1/19به رژیم یک تغییر وضعیت مییابد .ویژگیهای رژیمی الگوی برآوردی نیز مؤید پایدارتر بودن
رژیم یک میباشند چراکه رژیم یک متوسط دوام  16فصلی را داشته و از متوسط دوام رژیم (13/93
فصلی) صفر بیشتر است .نهایتاً بر اساس احتماالت انباشته میتوان گفت اگر بهطور تصادفی یکی از
مشاهدات گزینش شود ،با احتمال  %46/32در رژیم صفر و با احتمال  %53/63در رژیم یک قرار
خواهد گرفت.
براساس نتایج الگوی تخمین زده شده ،میتوان دورههای زمانی که رژیم صفر و یک قرار میگیرند
را نیز محاسبه کرد .این دستهبندی در جدول ( )2ارائه شده است.
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جدول  :5رژیمهای صفر و یک الگوی برآورد شده به تفکیک فصلها
رژیم صفر

رژیم یک

1342:2 – 1353:1
1362:1 – 1369:3
1323:1 – 1324:4
1326:4 – 1328:1
1391:1 – 1396:3
1399:2 – 1381:4

1353:2 – 1366:4
1369:4 – 1322:4
1325:1 – 1326:3
1328:2 – 1391:4
1396:4 – 1399:1
1381:1 – 1381:4

منبع :یافتههای تحقیق

مطابق جدول فوق ،رژیمهای صفر و یک به ترتیب دربردارندهی  93و  86فصل بوده که گواهی
دیگر بر پایدارتر بودن رژیم یک نسبت به رژیم صفر میباشد.
شکل ( )1احتمال قرار گرفتن هر یک از فصلهای مورد مطالعه در هر یک از دو رژیم را نشان
میدهد.

شکل  :1احتمال قرار گرفتن هر فصل در دو رژیم استخراجشده

منبع :یافتههای تحقیق
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همانطور که نمودارها نیز نشان میدهند مجموع احتماالت رژیم صفر و یک در هر فصل برابر
یک است؛ یعنی هر فصل موردنظر در رژیم صفر و یا یک قرار دارد.1
جمعبندی و پیشنهادات
یکی از بحثهای اساسی در اقتصاد کالن باز تحرک بینالمللی سرمایه است .فلدشتاین و هوریوکا
( )1891بیان میکنند در کشورهای با تحرک بینالمللی باال (پایین) ،همبستگی پایینی (باالیی) بین
نرخهای پسانداز و سرمایهگذاری داخلی وجود دارد .عالوه بر این ،آنها ادعا میکنند میتوان با
تخمین ضریب نرخ پسانداز درجهی تحرک بینالمللی سرمایه را محاسبه کرد .آنها برخالف چنین
فرضیهای ،به مقدار باالیی از ضریب مذکور برای کشورهای  OECDدست یافتند .از این تناقض
بهعنوان معمای فلدشتاین و هوریوکا یاد میشود .پس از گذشت نزدیک به چهار دهه ،معمای F-H
مورد آزمونهای بسیاری قرار گرفته و انتقادهای مهمی به آن شده است .در این میان ،در نظر نگرفتن
نقد لوکاس ( )1826مبنی بر بیثباتی ضرایب الگوها در مواجهه با تغییرات سیاستی یکی از مهمترین
آنها میباشد .در این راستا ،پـژوهش حاضر با بهکارگیری رهیـافت چرخشی مارکوف ،آزمون معمای
 F-Hرا برای اقتصاد ایران طی سه بازهی زمانی قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی (به ترتیب
 1338:4 – 1356:4و  )1352:1 – 1381:4و همچنین طی  1342:2 – 1381:4هدف خود قرار داد.
بنا بر فرضیهی فلدشتاین و هوریوکا ( ،)1891میباید ضریب نرخ پسانداز در اقتصاد ایران – بهعنوان
کشوری که تحرک بینالمللی سرمایه اندکی دارد – مقدار باالیی به خود بگیرد؛ اما نتایج حاصل از
بهکارگیری رهیافت چرخشی مارکوف با استفاده از بازههای زمانی دوم و سوم فوقالذکر نشان داد،
زمانی که سرمایهگذاری در رژیم صفر (رکود) بوده ضریب پسانداز کمتر از  1/5و زمانی که در رژیم
یک (رونق) میباشد ،ضریب مذکور بیشتر از  1/5است؛ بنابراین ،زمانی که سرمایهگذاری در فاز رونق
قرار دارد ،مطابق انتظار ضریب نسبتاً باالیی میان پسانداز و سرمایهگذاری وجود داشته که دال بر رد
معمای  F-Hاست .علت تأیید نشدن معمای  F-Hدر رژیم اول وضعیت سرمایهگذاری میباشد.
بهعبارتدیگر ،فضای نامناسب سرمایهگذاری از شدت ارتباط آن با پسانداز میکاهد .برای دورهی
قبل از انقالب ،ضریب مربوطه در هر دو فاز کمتر از  1/5بود .بهعبارتدیگر ،در دورهی مذکر نمیتوان
معمای  F-Hرا رد کرد .از اینرو ،دو نتیجهی مهم قابل حصول است :اوالً ،ضریب  F-Hبیان
صحیحی از درجهی تحرک بینالمللی سرمایه در اقتصاد ایران نیست .ثانیاً ،با در نظر داشتن نقد
لوکاس میتوان اینگونه به معمای  F-Hپاسخ داد که علت پایین بودن ضریب پسانداز ،تغییر در
 .1بهمنظور رعایت صرفهجویی در تعداد صفحات ،نتایج احتماالت و ویژگیهای رژیمی برای بازههای قبـل و بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی بـه
پیوست مقاله موکول شده است .نتیجهی مهم حاصله از مباحث مذکور این است که بعد از انقالب سرمایهگذاری مدت بیشتری در رکود قرار داشـته
است .بقیهی موارد در صورت درخواست خوانندگان محترم ارسال خواهد شد.

فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران

سال ششم -شماره  -21زمستان1:81

18

رفتار عامالن اقتصادی در پی نبود چشمانداز مناسب در سرمایهگذاری است؛ بنابراین ،داللت مهم
پژوهش حاضر این است که در اقتصادهایی که تغییرات سیاستی را تجربه میکنند ،به حساب آوردن
نقد لوکاس در مطالعات مربوط به پسانداز و سرمایهگذاری امری ضروری است.
مقدار کوچک ضریب پسانداز در رژیم رکود بیانکنندهی ناتوانی پسانداز داخلی در انتقال
سرمایهگذاری به رژیم رونق میباشد؛ بنابراین ،توصیه میشود اوالً بر اتخاذ سیاستهایی که منجر به
افزایش پسانداز داخلی میشود توجه بیشتری داشته باشد؛ ثانیاً ،فضای اقتصادی و سیاسی را برای
افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهبود بخشد تا در مواقع رکود از این مجرا سرمایهگذاری رشد
یابد .در این راستا ،تشویق سرمایهگذاران خارجی ،شناسایی و معرفی موقعیتهای سرمایهگذاری و
فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایههای خارجی ضروری به نظر میرسد .از آنجایی که در
بازهی زمانی سوم انحراف معیار در رژیم رونق نسبت به رژیم رکود بیشتر است ،میتوان ادعا کرد
رونق در سرمایهگذاری با نوسان همراه میباشد .از اینرو ،توجه بیشتری به ثبات در سرمایهگذاری –
بهعنوان یکی از تعیینکنندههای ادوار تجاری – اهمیت مییابد.
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