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.  ایران استتولید ملیگذاری مستقیم خارجی بر  ثیر صادرات غیرنفتی و سرمایهأهدف پژوهش حاضر بررسی ت

کارگیری  های توزیعی و با به وقفه با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی با  راستا،ایندر 
.  به بررسی این موضوع پرداخته شده است)1357-1387(های  سالطی های سری زمانی ساالنه  داده

های  نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرهای مدل مطابق با تئوری
دار بر امعنمثبت و ستقیم خارجی اثری گذاری م صادرات غیرنفتی و سرمایهدر بلندمدت اقتصادی بوده و 

حدود ) هر سال( دهد که در هر دوره  همچنین ضریب جمله تصحیح خطا نشان می، داردتولید ملی
  .شود  به تعادل بلندمدت تعدیل میدستیابیبرای  مدت  از عدم تعادل کوتاه46/0
  

  JEL:.C22, F21, F41, F43, O47 بندی طبقه

 های سری زمانی، ، مدلتولید ملیگذاری مستقیم خارجی،  رنفتی، سرمایهصادرات غی :های کلیدی واژه
  .های توزیعی روش خود رگرسیونی با وقفه

                                                            
 24/12/1392:              تاریخ پذیرش20/6/1392: تاریخ دریافت* 
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24 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

  مقدمه .1
 تنوع و خصوصصادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که در 

 صادرات غیرنفتی ،عبارت دیگربه . آید گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می
پذیرد   صورت می که در کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی تولیدات غیرواحدیتمام

بخشی و گسترش صادرات غیرنفتی با   جهت تنوعهایی  بنابراین اتخاذ سیاست،گیرد را در بر می
  کشورهای در حال توسعهتمامینه در ه راهکارهای مناسب در این زمئاز میان برداشتن موانع و نیز ارا

ترین مشخصه اقتصاد ایران نیز  مهم. باشد ناپذیر می محصولی ضرورتی اجتناب دارای اقتصاد تک
وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است و هرگونه نوسان در قیمت نفت موجب بروز مشکالتی 

 صادرات غیرنفتی و  امروزه رشد، بنابرایناز جمله کاهش درآمدهای صادراتی خواهد شد
منظور کاهش وابستگی شدید  المللی به  و بازارهای بینافزایش سهم کشور در تجارت جهانی

  جهت همواره مورد توجهایناقتصاد به درآمدهای نفتی یکی از اهداف مهم اقتصادی تلقی شده و به 
  ).1390یاوری و همکاران، (اقتصاددانان بوده است 

این سیاست نشان . الملل است به آزادی در تجارت بینتوسعه صادرات معرف گرایش 
سیاست توسعه .  متوجه بازارهای خارجی و تابع نیازهای آن استدهد یک ملت تا چه حد می

شود، تجارت خارجی آزاد نیز باعث هدایت  صادرات باعث تقویت تجارت خارجی آزاد می
ها کشور در آن جهت نسبت به  کشود که بنا به نظر کالسی تولید و تخصیص منابع در جهتی می

های تولید باعث افزایشی  مدترین رشتهاتخصیص منابع در کار. خارج دارای مزیت نسبی است
مین آنها أ که گویا جز از راه تجارت خارجی تشود در تولید داخلی و درآمدهای صادراتی می

های فعال تجاری،  ژیگیری از استرات روند رو به رشد تجارت جهانی با بهره. پذیر نیست امکان
المللی شتاب  انقالب در فناوری اطالعات و ارتباطات و رفع موانع تجاری در سطوح بین

های  بررسی.  بنابراین حضور فعال در تجارت جهانی نیاز به توجیه ندارد،ای یافته است فزاینده
. رتباط دارد است که رشد اقتصادی کشورها به دالیلی چند با صادرات آنها انمودهعلمی ثابت 

میلیارد دالر افزایش صادرات موجب  یک  در آمریکا هرگرفته صورتاساس مطالعات  بر
 .شود  هزار شغل جدید می70 تا 50د  میلیون دالر درآمد مالیاتی و حدو400میلیارد دالر درآمد،  افزایش دو

قتصادی استراتژی جانشینی صادرات در چارچوب استراتژی نظر به خارج مطرح است و رشد ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 26

https://qjfep.ir/article-1-40-fa.html
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 این استراتژی در راستای برنامه سوم توسعه .شود  رشد متکی به صادرات نامیده میثر از آن أمت
 یبا بررسی و تحلیل آرا). 114 و 113مواد ( کید قرار گرفته استأاقتصادی نیز مورد ت

های سوم و چهارم  گیری عمده برنامه اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی و همچنین جهت
توان نتیجه گرفت که صادرات غیرنفتی در  قتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور میتوسعه ا

اقتصاد کشور دارای اهمیت بسیاری است و هرگونه اقدام در جهت رشد صادرات گامی در 
ایران یکی از کشورهای صادرکننده کاال در . شود  بیماری اقتصاد ایران تلقی می نمودن برطرف

مندی از مواهب متعدد همچون دریا، معادن  تی است و به لحاظ بهرهقالب صادرات نفتی یا غیرنف
  ).1386مدهوشی و تاری، (د تواند بیش از این در صحنه تجارت فعال باش می... و 

وجود دارد که هریک از  ادبیات غنی اقتصادی FDIدر زمینه ارتباط میان رشد اقتصادی و 
ثیر أهایی که این دو متغیر بر یکدیگر ت لمنظری متفاوت وجود این رابطه را بررسی و کانا

 و تولید ناخالص ملی نخستین بار در FDIارتباط میان . اند نمودهگذارند را تئوریزه و آزمون  می
های رشد نئوکالسیکی پیشرفت فناوری و   در مدل. مطرح شد1های رشد نئوکالسیکی مدل

تواند تنها در   میFDIبر این است که ه  بنابراین عقید،شوند زا در نظر گرفته می کار برون نیروی
 اما در ،به رشد اقتصادی کشور میزبان شود رمدت و از طریق افزایش سرمایه فیزیکی منج کوتاه

ها رشد بلندمدت تنها از طریق   زیرا به عقیده نئوکالسیک،ثیر بسزایی بر آن نداردأدمدت تبلن
های رشد   به بعد تئوری1980د، از دهه با این وجو. دهد  رخ میکار و رشد فناوری رشد نیروی

های  در مدل. شود زا تلقی می  درونیعنوان عامل  که در آنها فناوری بهشوند زا مطرح می درون
بیشتری گذاری داخلی از کارایی   نسبت به سرمایهFDIزا فرض بر آن است که  رشد درون

 ،3، نرخ ارز2، سرمایه انسانیR&Dبیل های دیگری از ق کید بر کانالأها ت در این مدل. برخوردار است
 .شود بلندمدت می باعث رشد اقتصادی  از این طریقFDI است که 5 یا اثرات سرریز4عوامل بیرونی

                                                            
1. Neoclassical Growth Model 
2. Human Capital 
3. Exchange Rate 
4. Externalities 
5. Spillover Effect 
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 در اقتصاد 1وری به ایجاد سرریزهای بهره  به واسطه انتقال فناوری منجرFDIزا جذب  های رشد درون بر اساس تئوری
  .شود ادی میاین خود باعث رشد اقتصشود که  می

 باعث ایجاد FDI که دست یافتند نتیجه  در مطالعه خود به این)1983 (بالمستروم و پرسون
  . شود کار داخلی در اقتصاد مکزیک می ای بر کارایی نیروی سرریز گسترده

 که  در صورتیتنها 2زا  با توجه به تئوری رشد درونFDIکنند که  اشاره می) 2004(مکی و ساموارو 
به رشد  تواند منجر  سرریزها و انتقال فناوری باعث بازدهی فزاینده در تولید شود میاز طریق

  . اقتصادی شود
 بیرونی مثبت آثارتواند   میFDIهایی که از طریق آنها  کانال) 2003 (هرمیس و لنسیک

و کار  کانال رقابتی که از طریق آن رقابت بین نیروینخست . دانند داشته باشد را چند عامل می
گذاری  ، در نتیجه از سرمایهشود وری این دو عامل می سرمایه باعث افزایش کارایی و بهره

های  دوم کانال. شود کند یاد می  که فرایند رشد را تسهیل می3عنوان کاتالیزور بهمستقیم خارجی 
رتباطی های ا سوم کانال). 1999 ،دیملو(بینند  کار و مدیران آموزش می نیروی از طریقیادگیری که 

 که بر اساس آن 4 چهارم اثر تقلید.شود به انتقال فناوری می که از طریق آن انتقال سرمایه منجر
  .کنند های خارجی می برداری از فناوری های داخلی سعی به کپی بنگاه

آورد و معتقد  شمار می نقش غالب را برای فرایندهای مدیریتی و انتقال فناوری به) 1978 (فیندلی
طور کلی،   به.شود  میبه رشد اقتصادی گذاری خارجی به کمک این دو عامل منجر رمایهاست که س

FDIدر فرایند رشد تواند از طریق انباشت سرمایه فیزیکی و ایجاد سرریزهای دانش نقش مهمی  می 
  ).1390احمدی و همکاران،  (نماید ایفا اقتصادی
گذاری مستقیم  درات غیرنفتی و سرمایهثیر صاأدنبال بررسی ت  این پژوهش به، راستاایندر 

آمار و اطالعات متغیرهای مورد نیاز در مدل از . خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران است
 که توسط WDI5 و لوح فشردهبانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 

  . منتشر گردید استخراج شده است2011بانک جهانی در سال 

                                                            
1. Productivity Spillovers 
2. Endogenous Growth Theory 
3. Catalyst 
4. Imitate Effect 
5. World Development Indicators  
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 3 و در قسمت  از مقدمه در قسمت دوم مبانی نظری پژوهشپسی مباحث مقاله ماندهبر اساس ساز
 مدل 5 پژوهش مطرح شده و در قسمت های فرضیه 4در قسمت .  شده استارائهپیشینه پژوهش 

های تجربی و تفسیر نتایج   نیز به یافته6قسمت . ها و روش تخمین معرفی شده است پژوهش پایگاه داده
  . دهد یانی پژوهش را تشکیل میگیری و پیشنهادهای سیاستی نیز بخش پا و نتیجهیافته  اختصاص

  

   مبانی نظری.2
ثیر مطلوب بر أصادرات از طریق ت. منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است

های ناشی از مقیاس، تغییرات تکنولوژی، ایجاد اشتغال و  کارایی و تخصیص منابع، صرفه
با گسترش صادرات، . ثر استؤ کل عوامل در تسریع رشد و توسعه اقتصادی بسیار موری بهره

های جدید در مدیریت اقتصادی، بهبود تکنولوژی و  تشکیالت تجاری و نیز اقتصاد به کشف
شدند  هایی که پیش از آن نادیده گرفته می  بنابراین فرصت،شوند های بهتر تولید تشویق می شیوه

صورت مستقیم و هم  صادرات هم به. شوند ی رشد اقتصادی تبدیل میبه منابع اصلی برا
 مستقیم آن ارزآوری برای آثارثر است که از جمله ؤصورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی م به

های ناشی  گیری از صرفه ای مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور، بهره واردات کاالهای سرمایه
که اقتصاد کشور در آن از مزیت نسبی است هایی  ر بخشگذاری د از مقیاس و تشویق سرمایه

های خارجی  توان در جذب سرمایه  غیرمستقیم رشد صادرات را میآثار اما ،برخوردار است
همچنین رشد صادرات انتقال . نمودسوی صنایع مرتبط با صادرات کلیدی کشورها عنوان  به

المللی را   رقابت در بازارهای بینبرای حفظ قدرتهای داخلی صادراتی  تکنولوژی به بنگاه
وری  ها و صنایع با بهره توسعه صادرات سبب تخصیص مجدد منابع از بخش. کند تشویق می

کند که  هایی هدایت می  فعالیتسمت وری باال شده و منابع را به پایین و غیرکارا به صنایع با بهره
کل عوامل تولید و رشد اقتصادی وری  بیشترین عملکرد را داشته باشند و از این طریق بهره

شود بازار ارز از   که گسترش صادرات باعث میداشتچنین باید اشاره  هم،یابد افزایش می
 و تولیدکنندگان داخلی بتوانند گرددانحصار دولت خارج شده و به شرایط رقابتی نزدیکتر 

، توسعه صادرات  دیگرسویاز . هرچه بیشتر از ظرفیت واحدهای تولیدی خود استفاده نمایند
 و از این طریق از نمودهامکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا 
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منظور صادرات بیشتر به  های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به محدودیت
  . آورد بازارهای خارجی زمینه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می

وری را از طریق ایجاد بازارهای  کنند رشد صادرات بهره  اشاره می)2004( و ساموارو مکی
دلیل  شوند افزایش داده و به به بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس می خارجی بزرگتر که منجر

 ثیرأ و رشد اقتصادی را تحت تشود میایجاد رقابت در بازارهای خارجی باعث افزایش کارایی نیز 
های جدید تولید، مهارت  به سرریز دانش از طریق روش تواند منجر سازی صادرات می متنوع. دهد قرار می

عالوه بر این، . های جدید بازاریابی و افزایش سود بالقوه صنایع جدید شود ، شیوهدر مدیریت
اثر وری و  دلیل کسب بهره وری و مهارت باال بهاکاالهای اولیه به کاالهای با فن تنوع صادرات از

  . شود به رشد اقتصادی بیشتری می سرریز منتج از آن منجر
 ،و کمبودهای منابع مالی در سطوح ملی استها  منظور رفع کاستی های خارجی به جذب سرمایه

های جدید، رشد و گسترش   ورود فناوری. اهداف مستقر در جذب آن نیستتماماما این برداشت 
های تحقیق و توسعه  المللی، افزایش ظرفیت زارهای بینوری سرمایه، دسترسی به با فرهنگ بهره

در صنایع راهبردی با هدف ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و افزایش ظرفیت اشتغال از جمله 
گذاری  های گوناگونی برای اثرگذاری سرمایه  اما کانال،اهداف دیگر در جذب آن است

 بر FDIن روش برای اثرگذاری تری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی وجود دارد که محتمل
 واسطه  بهFDIزا جذب  های رشد درون بر اساس مدل. وری است  بهره1رشد اقتصادی ایجاد سرریزهای

  . گردد انتقال فناوری باعث رشد اقتصادی می
 ایجاد بازدهی فزاینده در تولید  در صورتتنها FDIکنند  بیان می) 2004(مکی و ساموارو 

میانخل و . به رشد اقتصادی گردد جاد سرریزها و انتقال فناوری منجرتواند از طریق ای می
اند که در صورت وجود   بر این عقیدهنیز) 2001(و نوربخش و پالونی ) 2009(همکاران 
تواند اثرگذاری   میFDIیافته و نیروی انسانی زیاد و متخصص  های اقتصادی توسعه زیرساخت

که بر تغییرات ثیراتی أ از طریق تFDIعالوه بر این، . تصادی داشته باشدبیشتری بر رشد اق
  .داردهای صنعتی دارد اثر مثبتی بر رشد اقتصادی  روش

                                                            
1. Spillover 
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 کارایی از طریق بر رشد اقتصادی FDI سودمند آثار معتقدند )1998(برنزتین و همکاران 
  از طریقرفاً تکنولوژی پیشرفته دارد نه صدلیل بهگذاری  که این نوع سرمایهشود  حاصل میباالتری 

  . انباشت بیشتر سرمایه
دلیل  بهتواند   بر رشد اقتصادی میFDIنیز اشاره دارند که اثر مثبت ) 1988(رانا و دولینگ 

 خصوصدر ) 2003(جرجیو  دی. افزایش کارایی سرمایه در اثر انتقال تکنولوژی مناسب و پیشرفته حاصل شود
ست به کشوری اجازه دهد تکنولوژی و  ممکن اFDIکند که   اینگونه بحث میFDIاهمیت 

گذاران داخلی نیست به کشور وارد کنند و این روش  دانشی که به راحتی در دسترس سرمایه
  . اردزایش داده و رشد اقتصادی را در پی دوری را در کل اقتصاد اف رشد بهره

تکنولوژی دلیل انتقال   عالوه بر اینکه بهFDIکنند  بیان می) 1998(برنزتین و همکاران 
 .گذاری داخلی بوده این اثر خود مشوق بیشتری بر رشد اقتصادی است دارای اثر مثبت بر سرمایه

ها برای  گذاری خارجی ورودی به کشور میزبان ابزاری برای افزایش عرضه سرمایه سرمایه
 .شود تبع آن باعث بهبود تشکیل سرمایه در کشور میزبان می گذاران داخلی شده و به سرمایه

تواند کاهش در رشد اقتصادی و اشتغال داخلی را  گذاری مستقیم خارجی می  سرمایه،عالوه به
 ، در واقع.های شغلی جدید باعث بهبود رشد اقتصادی در کشور میزبان شود جبران نماید و با ایجاد فرصت

FDIتشویق افزایش کارایی سرمایه، واسطه انتقال تکنولوژی و پیامدهای حاصل از آن نظیر   به
های مدیریتی،   بهبود شیوهسرمایه انسانی، گذاری داخلی، آموزش نیروی انسانی و توسعه سرمایه

   ).1392جلیلی، (شود  ثر واقع میؤوری بر رشد اقتصادی م افزایش رقابت در بازار داخلی و افزایش بهره
  

   پیشینه پژوهش.3
تولید گذاری مستقیم خارجی بر  یهثیر سرماأت" عنوان تحتدر پژوهشی ) 2014(ندیم و همکاران 
 و گذاری مستقیم خارجی  به بررسی ارتباط سرمایه"مطالعه موردی کشور پاکستان: ناخالص داخلی

 و )1983-2012( سال 30های  در این پژوهش از داده. اند تولید ناخالص داخلی و اعتبار رابطه آنها پرداخته
عبارتند از تشکیل رفته در پژوهش نیز  کار ای بهداگالس استفاده شده و متغیره-تابع تولید کاب

 گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری های بهداشتی، سرمایه سرمایه ناخالص، نیروی کار، هزینه
گذاری  همچنین در پژوهش مذکور از فرضیه بگواتی که سرمایه. گرا در اقتصادهای صادرات

ص داخلی در اقتصادهای صادرات محور دارد  تولید ناخالبرثیر را أمستقیم خارجی بیشترین ت
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های رگرسیونی  همبستگی و مدل -های توصیفی ها از آماره  تحلیل دادهبرای و  استاستفاده شده
گذاری مستقیم   بین سرمایهینتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت. استفاده شده است

های گذشته جریان  اما در دهه ،خارجی و تولید ناخالص داخلی در پاکستان وجود دارد
شواهد تجربی و   اینکه مهمتر وپاکستان کافی نبوده استگذاری مستقیم خارجی به  سرمایه

گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با رژیم سیاست  ثیر بیشتر سرمایهأنتایج مدل بیانگر ت
ثیر أت کهاز آنجا های دیگر پژوهش حاکی از آن است که   همچنین یافته،تجارت باز است

 منافع رو  از این،گذاری مستقیم خارجی ممکن است با وضعیت و فرهنگ کشور در ارتباط باشد سرمایه
  .بینی نیست گذاری مستقیم خارجی قابل پیش سرمایه

 گذاری مستقیم خارجی سرمایه" عنوان تحتای  در مطالعه) 2014(سیروناووکاراسو و همکاران 
 گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ثیر سرمایهأ به بررسی ت"نکاشواهدی از سریال: و رشد اقتصادی

نتایج مطالعه حاکی از . اند  پرداخته)1990-2011(های  های سال در سریالنکا با استفاده از داده
 ،داری بر رشد اقتصادی ندارداثیر معنأ هیچ ت در سریالنکاگذاری مستقیم خارجی آن است که سرمایه

گذاری مستقیم   بین سرمایهیایج نشان داده است که رابطه تعادلی بلندمدت در بلندمدت نتاما
 .نماید یید میأخارجی و نرخ رشد اقتصادی وجود دارد که آزمون همجمعی و علیت گرنجری نیز آن را ت

 رو در پژوهش پیشنهاد شده است  از این،دهد که روش همجمعی نگرش بلندمدت را نشان می از آنجا
 توسعه برهای ضروری جهت تمرکز   فعالیتبایست مینکا و بانک مرکزی تواما که دولت سریال

 به رشد اقتصادی در دستیابیگذاری مستقیم خارجی جهت  زیربنایی را از طریق سرمایه
 از بعد خودکفایی و امنیت بایست میگذاری مستقیم خارجی  بلندمدت انجام دهد و سرمایه

  . سوق داده شودهای کشاورزی سمت فعالیت به ای و جهانی غذایی در سطح منطقه
 گذاری مستقیم خارجی، تجارت و رشد اقتصادی سرمایه" عنوان تحتدر پژوهشی ) 2014(هیا 

 به VECMکارگیری مدل   و با به)1978-2009(های  های سال  با استفاده از داده"در تایوان
 نتایج مدل .یوان پرداخته استگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در تا ثیر سرمایهأبررسی ت
VECM گذاری مستقیم خارجی  بین سرمایه) بلندمدت( حاکی از آن است که ارتباط همجمعی

  . و رشد اقتصادی و برعکس وجود دارد
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: صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در نیجریه" عنوان تحتای  در مطالعه) 2013(رحیم و بوساری 
ده از هردو روش سیستم معادالت همزمان و تک معادله به بررسی  با استفا"شناسی مهم است؟ آیا روش

. اند  پرداخته)1970-2010(ارتباط بین رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی در نیجریه در فاصله زمانی 
  منفیآثارنتایج معادالت همزمان نشان داده است که صادرات غیرنفتی و عملکرد بخش کشاورزی همزمان 

که در حالت تک معادله این ارتباط معکوس بوده است؛ یعنی   در حالی،تهبر رشد اقتصادی داش
  .اند  مثبت بر رشد اقتصادی داشتهآثارصادرات غیرنفتی و عملکرد بخش کشاورزی 

ارتباط بین شوک درآمدهای نفتی، " عنوان تحتدر پژوهشی ) 2013(ریمان و همکاران 
 و VAR با استفاده از مدل "VARبرد مدل کار: صادرات غیرنفتی و تولیدات صنعتی در نیجریه

  به بررسی ارتباط بین شوک درآمدهای نفتی،VECMجوسیلیوس و -انباشتگی جوهانسن روش هم
 بر اساس. اند  پرداخته)1970-2010(صادرات غیرنفتی و تولیدات صنعتی در نیجریه در فاصله زمانی 

گر وجود رابطه بلندمدت بین جوسیلیوس بیان-انباشتگی جوهانسن نتایج پژوهش آزمون هم
دهد سرعت حرکت تولیدات صنعتی به سمت مسیر  مدت نشان می متغیرها بوده و نتایج کوتاه

 از وقوع شوک درآمدهای نفتی بسیار آرام است و نتایج بلندمدت حاکی از آن پسبلندمدت 
  .داردهای درآمدهای نفتی اثر منفی بر تولیدات صنعتی و صادرات غیرنفتی  است که شوک

گذاری مستقیم  ثیر سرمایهأهای جذاب و ت ظرفیت" عنوان تحتای  در مطالعه) 2012(بتریس 
گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با این فرض  ثیر سرمایهأ به بررسی ت"خارجی بر رشد اقتصادی

نتایج . های جذاب کشور میزبان بستگی دارد پرداخته است گذاری مستقیم خارجی به ظرفیت که سرمایه
دار است اگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معن ثیر سرمایهأمطالعه حاکی از آن است که ت

  . داردبستگی و به سطح سرمایه انسانی و توسعه بازارهای مالی در آن کشورها
 "تحلیل اثر بخش غیرنفتی بر رشد اقتصادی" عنوان تحتدر پژوهشی ) 2012(الورانکینسه و بایو 

. اند ثیر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی نیجریه پرداختهأ به بررسی تOLS استفاده از روش با
  .باشد ثیر مثبت صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی میأید تؤنتایج پژوهش م

ثیر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی در نیجریه أت"نامه خود با عنوان  در پایان) 2012(آفیا 
ثیر صادرات غیرنفتی بر رشد أتفاده از رگرسیون چند متغیره به بررسی ت با اس")2010-1986(

نتایج پژوهش حاکی . پرداخته است) 1986-2010(اقتصادی در کشور نیجریه در فاصله زمانی 
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ثیر أهای پژوهش ت  همچنین بر اساس یافته،باشد دار صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی میاثیر معنأاز ت
  .دار نبوده استاثیر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی معنأ تاما ،دار بودها اقتصادی معنصادرات نفتی بر رشد

گذاری مستقیم خارجی و رشد  سرمایه" عنوان تحتدر پژوهشی ) 2009(توالبو و همکاران 
گذاری مستقیم خارجی بر   سرمایهآثار به آزمون فرضیه "حال توسعه اقتصادی در کشورهای در

 که این اثر در کشورهای با سطح توسعه دست یافتنداند و به این نتیجه  هرشد اقتصادی پرداخت
 گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ثیر مستقیم سرمایهأنتایج پژوهش ت. تر است باال بسیار قوی

گذاری مستقیم خارجی از طریق  ثیر غیرمستقیم سرمایهأدر کشورهای در حال توسعه را همانند ت
ثیر أتهای پژوهش حاکی از آن است که   یافته، عالوه بر این.کند یید میأتی  انسانجذب سرمایه

های تکنولوژی بر رشد  ثیر پیشرفتأگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بیشتر از ت سرمایه
  . گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان دارد اقتصادی است و این بستگی به ظرفیت جذب سرمایه

 :رشد صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصادی در عربستان سعودی" عنوان تحتای  طالعهدر م) 2008(الجراح 
 با استفاده از روش معادالت همزمان به بررسی ارتباط بین "کاربرد روش معادالت همزمان

 3SLSنتایج بر اساس روش .  پرداخته استاین کشورتوسعه اقتصادی و صادرات غیرنفتی در 
 همچنین نتایج ،باشد  غیرنفتی بر توسعه اقتصادی در عربستان میثیر مثبت صادراتأبیانگر ت

  .گذاری و تولید دارد ثیر مثبتی بر سرمایهأمطالعه نشان داده است که رشد صادرات غیرنفتی ت
توان به مطالعات   انجام گرفته که از آن جمله میبسیاریدر رابطه با موضوع پژوهش مطالعات خارجی 

 و )2005(ایگزونینق و ایگزامینق  ،)2008(، چاکرابورتی و ناننکامپ )2009(ووال و اوکودوآ  اوالی
 مذکورنتایج مربوط به مطالعات قابل ذکر است که . اشاره نمود) 1998(بورنزتین و همکاران 
گذاری   و همچنین بین سرمایهدار بین صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادیا معنحاکی از وجود رابطه

  .باشد اقتصادی میمستقیم خارجی و رشد 
 به "نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی" عنوان تحتدر پژوهشی ) 1381(ابریشمی و محسنی 

نتایج . اند ثباتی درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی پرداخته بررسی بی
 ،داخلی نداشتهثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثری بر تولید ناخالص  پژوهش حاکی از آن است که بی

  .شود مدت ظاهر می بلکه این اثر در کوتاه
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ه ع به مطال"کننده صادرات غیرنفتی ایران عوامل تعیین" عنوان تحتای  در مطالعه) 1383(شاکری 
نتایج مطالعه . اند ثیرگذار قیمتی و عوامل غیرقیمتی مبنایی بر صادرات غیرنفتی پرداختهأنقش عوامل ت

ثر عوامل قیمتی رفع ؤ تالش شود موانع کارکرد مبایست می افزایش صادرات حاکی از آن است که برای
  .کید شودأبیشتر ت) پذیری وری و رقابت  بهرهمانند(شده و ارتقای صادرات غیرنفتی بر متغیرهای غیرقیمتی

 به "گذاری و صادرات غیرنفتی ایران تعامل بلندمدت سرمایه"در پژوهشی با عنوان ) 1383(طیبی 
نتایج . اند گذاری و صادرات غیرنفتی وجود دارد پرداخته  فرض که رابطه تقابلی بین سرمایهینآزمون ا

گذاری، نرخ ارز و قیمت نسبی صادرات در بلندمدت بر  پژوهش حاکی از آن است که همواره سرمایه
  .نفی است اما اثر متغیر مصرف بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت م،عرضه صادرات غیرنفتی اثر مثبت دارد

 گذاری مستقیم خارجی، بررسی ارتباط بین سرمایه"ای با عنوان  در مطالعه) 1388(آذربایجانی و همکاران 
با استفاده از  ")ARDL(های گسترده  تجارت و رشد در چارچوب یک الگوی خودتوضیح با وقفه

ی کشور  بر رشد اقتصادگذاری مستقیم خارجی و تجارت ثیر سرمایهأ بررسی تبه ARDLروش 
 نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیر .اند  پرداخته)1353-1384(ایران در فاصله زمانی 

 ،باشد مدت بر رشد اثرگذار است که این اثر منفی می گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه سرمایه
اقتصادی دار و مثبتی بر رشد ا اثر معنمدت و هم در بلندمدت همچنین متغیر تجارت هم در کوتاه

 است و متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی ایران داشته
  .آیند شمار می مدت و بلندمدت ایران به کوتاه

 "بررسی اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر صادرات غیرنفتی" با عنوان در پژوهشی) 1388(ناظمی 
 افزایش ،توانند از طریق کاهش نرخ تورم اران اقتصادی می است که سیاستگذدست یافته نتیجه به این

  .ای در جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور بردارند  سازندههای گامتولید ناخالص داخلی و نرخ ارز 
گذاری مستقیم خارجی بر  بررسی اثر سرمایه" با عنوان ای در مطالعه) 1388(پورفرد  ی و صباغجالئ

 به این نتیجه دست یافتند که توسعه بازارهای مالی موجب " بازارهای مالیرشد اقتصادی ایران از مسیر
  .گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد ثیر سرمایهأافزایش و ثبات ت

ثیرگذاری أثیر توسعه بازار مالی در تأت" با عنوان در پژوهشی) 1389(مهدوی و همکاران 
 "های تابلویی  رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش دادهگذاری مستقیم خارجی بر سرمایه

گذاری  ثیر سرمایهأیافته به لحاظ بازار مالی ت به این نتایج دست یافتند که در کشورهای توسعه
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34 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

 یافته به لحاظ بازار مالی دار و در کشورهای کمتر توسعهامستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معن
  .دار نیستاگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی معن ثیر سرمایهأت

 گذاری مستقیم خارجی بررسی رابطه تعاملی سرمایه" عنوان تحت ای در مطالعه) 1389(رفعت و طیبی 
)FDI(و جریان تجاری در ایران  )خارجی گذاری مستقیم سرمایه به بررسی اثر متقابل ")1973-2006 

 و  که در ایران جریان تجاریاستنتایج پژوهش حکایت از آن . و جریان تجاری در ایران پرداختند
تنها  یعنی نهند؛  دارداری بر یکدیگراگذاری مستقیم خارجی ارتباط مستقیم و معن سرمایه
 بلکه موجب ،المللی در ایران نشده است به کاهش حجم تجارت بین گذاری مستقیم خارجی منجر سرمایه

  . سایر کشورهای جهان نیز شده استافزایش جریان تجاری این کشور با
  

  های پژوهش  فرضیه.4
  : ازندهای پژوهش حاضر عبارت فرضیه

  .ثیر داردأ صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ت-
  .ثیر داردأگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ت سرمایهخالص ورودی  -
  . ثیر داردأ درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی ت-
  .ثیر داردأبر رشد اقتصادی ت نرخ ارز -
  .ثیر داردأ سرمایه بر رشد اقتصادی ت-
  

   و روش تخمینها ، پایگاه دادهمدل پژوهش .5
بوده و مطابق ) 2009(اکودوآ ووال و  مدل مورد بررسی در این پژوهش بر اساس مطالعه اوالی

  1.باشد میلگاریتمی  صورت نیمه و به )1( رابطه
  

LGDP = β1 + β2 LNOE + β3  FDI + β4 LOPE + β5 LEXR+ β6 LKAP + U )1             (  
  

نسبت صادرات : NOE، 1376 به قیمت ثابت سال  واقعیتولید ناخالص داخلی: GDP، که در آن
گذاری  نسبت خالص ورودی سرمایه: FDI، )1376به قیمت ثابت سال (  واقعیGDPغیرنفتی به 

شاخص درجه باز بودن اقتصاد و : OPE، )1376 سال به قیمت ثابت(  واقعیGDPمستقیم خارجی به 
                                                            

  . لگاریتم گرفته نشده استFDI منفی از متغیر FDIهای دارای خالص ورودی  با توجه به وجود سال .1
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35 ...گذاری مستقیم خارجی بررسی تأثیر صادرات غیرنفتی و سرمایه                                                             

نرخ ارز در : EXR، )1376به قیمت ثابت سال (  واقعیGDPبرابر نسبت جمع صادرات و واردات به 
  .باشد عالمت لگاریتم می: L و جمالت پسماند مدل: Uسرمایه، : KAP ،بازار غیررسمی

طالعات سری زمانی بانک مرکزی و مرکز آمار آمار و اطالعات متغیرهای مورد نیاز در مدل از بانک ا
  . منتشر گردیده استخراج شده است2011 که توسط بانک جهانی در سال WDIو لوح فشرده ایران 
مدت بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی  مدت و کوتاهین مدل و بررسی روابط بلندمنظور تخم به

  .  استفاده شده است2افزار مایکروفیت  نرم کمک با 1های گسترده توضیح با وقفه الگو از روش خود
  در مرحله.نمودای استفاده  توان از روش دو مرحله در این روش برای تخمین رابطه بلندمدت می

 ،برای این منظور. شود نخست وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی آزمون می
در این مدل اگر مجموع . شود  میهای گسترده تخمین زده مدل پویای خود توضیح با وقفه

سمت  های متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد الگوی پویا به ضرایب برآوردشده مربوط به وقفه
های  رو برای آزمون همگرایی الزم است آزمون فرض  از این،یابد تعادل بلندمدت گرایش می

 نیاز برای انجام آزمون  همچنین کمیت آماره مورد، انجام گیرد)3( و )2( آماری مطابق روابط
  .شود  محاسبه می)4( گرایی مطابق رابطههم

  

H0 = 01β
m

1i i ≥−∑
=

                                                                                                        )2(  

H1 = 01β
m

1i i p−∑
=

                                                                                                        )3(  

)4                                                                                                               (
∑

∑ −
=

=

=
m

1i i

m

1i i

)β̂Se(

1β̂
t  

  

 در )1992(شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر  هئ محاسباتی و کمیت بحرانی اراtبا مقایسه کمیت آماره 
. مدت بین متغیرهای الگو پی برد بلندتوان به وجود یا عدم وجود رابطه سطح اطمینان موردنظر می

 شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر هئ اراtدر این مطالعه برای آزمون رابطه بلندمدت از آزمون آماره 
 . ه شده استاستفاد

                                                            
1. Auto-Regressive Distributed Lag 
2. Microfit 
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36 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

 .گیرد در مرحله دوم تخمین و تحلیل ضرایب بلندمدت و استنتاج در مورد ارزش آنها صورت می
توان به کمک یکی از  دهنده را می های بهینه برای هریک از متغیرهای توضیح تعداد وقفه

 نمود تعیین 4شده  یا ضریب تعیین تعدیل3، حنان کوئین2 بیزین-زت، شوار1ضوابط آکاییک
  ).1378وفرستی، ن(

  

  های تجربی و تفسیر نتایج  یافته.6
   بررسی پایایی متغیرها.6-1
های سنتی و معمول اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو با استفاده از  کارگیری روش به

.  هستند5های زمانی مورد استفاده پایا های سری زمانی بر این فرض استوار است که متغیرهای سری داده
.  باور غالب آن است که بسیاری از متغیرهای سری زمانی در اقتصاد پایا نیستند،گر دیسویاز 

گویند هرگاه میانگین و واریانس آن در طول زمان ثابت باشد و مقدار  یک سری را پایا می
کواریانس بین دو دوره زمانی تنها بالفاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته باشد و ارتباطی به 

اگر متغیرهای سری زمانی مورد استفاده در برآورد . عی محاسبه کواریانس نداشته باشدزمان واق
که ممکن است هیچ رابطه یا مفهومی بین متغیرهای الگو  ضرایب الگو ناپایا باشند در عین حالی

 باال باشد و موجب شود تا محقق بسیاردست آمده آن  ه بR2تواند ضریب  وجود نداشته باشند می
در چنین شرایطی .  میزان ارتباط بین متغیرها کشانیده شودخصوص در تباهیشاهای  باطبه استن

که متغیرهای یک  زمانی عالوه بر این،. باشد های انجام شده واقعی نبوده و کاذب می رگرسیون
 از استفاده از پیش از این رو ، کاربرد نداردF و tهای  مدل پایا نباشد دیگر مقادیر بحرانی آماره

 7آزمون ریشه واحد. نمود آنها اطمینان حاصل 6ن متغیرها الزم است نسبت به پایایی یا عدم پایاییای
هایی است که امروزه برای حل این مشکل و برای تشخیص پایایی  ترین آزمون یکی از معمول

 منظور بررسی پایایی و ناپایایی و وجود به. گیرد یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می

                                                            
1. Akaike Information Criterion 
2. Schwarz Bayesian Criterion 
3. Hannan-Quinn Criterion 
4. Adjasted Coefficient of Determination 
5. Stationary  
6. Non-Stationary  
7. Unit Root Test 
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37 ...گذاری مستقیم خارجی بررسی تأثیر صادرات غیرنفتی و سرمایه                                                             

اگر قدر مطلق آماره آزمون از .  استفاده شده است1یافته فولر تعمیم –دیکی آزمونریشه واحد از 
شود  و وجود ریشه واحد رد می H0شده بزرگتر باشد فرضیه  هئقدر مطلق کمیت بحرانی ارا

  ).1389شجاعی و بیگی، (
در آزمون . دهد فته نشان مییا فولر تعمیم – آزمون پایایی متغیرها را بر اساس آزمون دیکی)1(جدول 

کینون  مطلق مقادیر بحرانی مک یافته از قدر فولر تعمیم -مطلق آماره دیکی پایایی مربوط به سطح متغیرها قدر
یید قرار گرفته و أ مبنی بر وجود ریشه واحد مورد تH0 بنابراین فرضیه ، درصد کمتر بوده5در سطح خطای 

 متغیرهای لگاریتم تولید در آزمون پایایی مربوط تفاضل مرتبه اول. دنباش میتمام متغیرها ناپایا در سطح 
لگاریتم  باز بودن اقتصاد، گذاری مستقیم خارجی، لگاریتم درجه سرمایهخالص ورودی ناخالص داخلی، 

کینون  مطلق مقادیر بحرانی مک یافته از قدر فولر تعمیم -مطلق آماره دیکی  قدر و لگاریتم سرمایه،نرخ ارز
 رد شده و متغیرهای  مبنی بر وجود ریشه واحدH0 بنابراین فرضیه ، درصد بیشتر بوده5سطح خطای در 

 اما در آزمون پایایی مربوط به تفاضل مرتبه اول متغیر لگاریتم ،دنباش  می)I1(مذکور پایا در تفاضل مرتبه اول 
کینون در سطح  مقادیر بحرانی مکمطلق  یافته از قدر فولر تعمیم -مطلق آماره دیکی  قدرصادرات غیرنفتی

 گرفته و متغیر یید قرارأ مبنی بر وجود ریشه واحد مورد تH0 بنابراین فرضیه ، درصد کمتر بوده5خطای 
 مطلق قدرباشد که در آزمون پایایی مربوط به تفاضل مرتبه دوم این متغیر   ناپایا در تفاضل مرتبه اول میمذکور
 درصد بیشتر شده و 5کینون در سطح خطای  مطلق مقادیر بحرانی مک از قدریافته  فولر تعمیم -دیکی آماره
  .باشد  می)I2( دوم لگاریتم صادرات غیرنفتی پایا در تفاضل مرتبهمتغیر 

                                                            
1. Augmented Dickey-Fuller Test  
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38 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

  یافته فولر تعمیم -ها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی بررسی پایایی متغیر.1جدول 
   متغیرنام  سطح  تفاضل مرتبه اول  تفاضل مرتبه دوم

 فولر -آماره دیکی  -
 فولر -آماره دیکی  -15/5  یافته تعمیم

 فولر -آماره دیکی  -17/1  یافته تعمیم
  یافته تعمیم

-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

58/3-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

58/3-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

LGDP  

فولر  -آماره دیکی  -18/15
فولر  -آماره دیکی  -45/2  یافته تعمیم

فولر  -آماره دیکی  07/2  یافته تعمیم
  یافته تعمیم

95/1-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

60/3-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

59/3-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

LNOE 

 فولر -اره دیکیآم  -
 فولر -آماره دیکی  -84/5  یافته تعمیم

 فولر -آماره دیکی  -05/3  یافته تعمیم
  یافته تعمیم

-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

95/1-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

56/3-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

FDI 

ولر  ف-آماره دیکی  -
 فولر -آماره دیکی  -30/14  یافته تعمیم

 فولر -آماره دیکی  -49/2  یافته تعمیم
  یافته تعمیم

-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

01/3-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

58/3-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

LOPE 

 فولر -آماره دیکی  -
 فولر -آماره دیکی  -03/4  یافته تعمیم

 فولر -آماره دیکی  -35/2  یافته تعمیم
  یافته تعمیم

-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

57/3-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

96/2-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

LEXR 

 فولر -آماره دیکی  -
 فولر -آماره دیکی  -92/5  یافته تعمیم

 فولر -آماره دیکی  69/1  یافته تعمیم
  یافته تعمیم

-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

61/3-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

95/1-  
مقدار بحرانی 

کینون در سطح  مک
   درصد5خطای 

LKAP 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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  مدت پویا و بررسی وجود رابطه بلندمدت وتاهتخمین الگوی ک .6-2
مدت و بررسی  های گسترده تخمین الگوی کوتاه نخستین گام در روش خودتوضیح با وقفه

.  شده استارائه )2(مدت در جدول  نتایج تخمین الگوی کوتاه. وجود رابطه بلندمدت است
اب مدل بهینه بر اساس معیار مقدار حداکثر وقفه در این الگو مقدار دو انتخاب شده است و انتخ

 تولید ناخالص داخلی در مدت شود در کوتاه مالحظه می. بیزین صورت گرفته است -شوارتز
دار بر تولید ناخالص داخلی در دوره جاری داشته و اثر این متغیر ادوره گذشته اثری مثبت و معن

 خالص . جاری است در دورهدار بر تولید ناخالص داخلیابا دو وقفه زمانی نیز اثری منفی و معن
گذاری مستقیم خارجی در دوره جاری اثر منفی و در دوره گذشته و دوره قبل  ورودی سرمایه

دوره  در آثارکه این  طوری  به،آن اثری مثبت بر تولید ناخالص داخلی در دوره جاری دارد
 ی اثری منفیوره جارنرخ ارز در د. باشد  میامعن  و در دوره گذشته بیداراوقفه دوم معنجاری و 

بر دار ا آن اثری مثبت و معنپیشدوره در  و امعن  اثری مثبت و بی و در دوره گذشتهامعن و بی
صادرات غیرنفتی در دوره جاری نیز اثری مثبت و . تولید ناخالص داخلی در دوره جاری دارد

ه جاری و وقفه دوم دار بر تولید ناخالص داخلی داشته و درجه باز بودن اقتصاد نیز در دورامعن
 . بر تولید ناخالص داخلی در دوره جاری دارددارا گذشته اثری منفی و معندار و در دورهااثر مثبت و معن

. دار بر تولید ناخالص داخلی در دوره جاری دارداسرمایه در دوره جاری نیز اثر مثبت و معن
مدت،   شده در رابطه کوتاههئ ارا)3(های تشخیص که در جدول   بر اساس آزمونعالوه بر این،
های سریالی و ناهمسانی واریانس وجود ندارد و فرم تبعی مناسب بوده و توزیع  خودهمبستگی

های  های مربوط به آزمون شود که منحنی  مالحظه می)1( همچنین بر اساس نمودار ،نرمال است
جود ثبات ساختاری بنابراین و، درصد قرار داشته95 داخل فواصل اطمینان 1پسماندهای برگشتی

   .شود یید میأهای مذکور ت بر اساس آزمون
  
  
  
 
  

                                                            
1. CUSUM & CUSUMQ 
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40 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

  ARDL(2,0,2,2,2,0)مدت   نتایج حاصل از برآورد مدل پویای کوتاه.2جدول 
Prob  آمارهt نام متغیر  ضریب  معیار انحراف  

000/0  42/5  084/0  456/0  LGDP(-1) 
000/0  65/8-  060/0  525/0-  LGDP(-2) 
020/0  65/2  094/0  251/0  LNOE 
030/0  42/2-  020/0  050/0-  FDI 
185/0  39/1  025/0  035/0  FDI(-1) 
062/0  03/2  025/0  051/0  FDI(-2) 
001/0  45/4  020/0  092/0  LOPE 
023/0  58/2-  030/0  078/0-  LOPE(-1) 
000/0  93/7  024/0  196/0  LOPE(-2) 
399/0  87/0-  030/0  026/0-  LEXR  
119/0  66/1  042/0  070/0  LEXR(-1)  
026/0  50/2  028/0  071/0  LEXR(-2) 
001/0  49/4  095/0  427/0  LKAP 
000/0  65/4  241/1  783/5  INTERCEPT 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

 های تشخیص  نتایج آزمون.3جدول 

  فرضیه صفر LM (CHSQ)  سطح احتمال
  عدم وجود خود همبستگی سریالی  42/0  51/0
  بوجود فرم تبعی مناس  75/1  18/0
  وجود توزیع نرمال  28/0  86/0
  همسانی واریانس  84/0  35/0

  .نتایج تحقیق: مأخذ
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 Plot of Cumulative Sum of Squares
of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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  و مربعات پسماندهاجمع انباشته پسماندها  منحنی حاصل. 1نمودار 

  

) 1992(برای بررسی وجود رابطه بلندمدت در این مطالعه از روش آزمون دوالدو و مستر 
ت سمت تعادل بلندمد مدت به رابطه پویای کوتاهدر این آزمون شرط آنکه . شود استفاده می

 ،به عبارت دیگر.  ضرایب متغیر وابسته با وقفه کمتر از یک باشدگرایش یابد آن است که مجموع
 بر اساس بایست میبرای انجام این آزمون . فرضیه صفر بیانگر عدم وجود رابطه بلندمدت است

 عدد یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر )4( هشده توسط دوالدو و مستر در رابط  معرفیtآماره 
با استفاده از این رابطه  .وابسته کسر و بر مجموع انحراف معیارهای ضرایب مذکور تقسیم شود

شده  هئمطلق کمیت بحرانی ارا مطلق آن از قدر  بوده که قدر-42/7شده معادل   محاسبهtآماره 
  مبنی بر عدم وجودH0 بنابراین فرضیه ،رگتر است درصد بز99توسط دوالدو و مستر در سطح اطمینان 

  .گیرد یید قرار میأرابطه بلندمدت رد شده و وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل مورد ت
  

   تخمین الگوی بلندمدت.6-3
توان رابطه بلندمدت بین   آزمون دوالدو و مستر میاز طریقیید وجود رابطه بلندمدت أپس از ت

. دهد  رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل را نشان می)4(جدول . نموداستخراج متغیرهای مدل را 
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42 6  شماره های مالی و اقتصادی  فصلنامه سیاست

شود که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و تمام  مالحظه می
 یک درصد افزایش در که در بلندمدت طوری  به،دنباش دار میا آماری معنلحاظضرایب متغیرها از 

ترتیب باعث  بهو سرمایه نرخ ارز قتصاد،  درجه باز بودن ا،رهای صادرات غیرنفتیهریک از متغی
درصد در رشد اقتصادی و یک واحد افزایش در خالص ورودی  40/0و  10/0 ،19/0، 23/0افزایش 
  .شود واحد در رشد اقتصادی می 03/0ایش گذاری مستقیم خارجی باعث افز سرمایه

  
  ARDL(2,0,2,2,2,0) رابطه بلندمدت مدل  نتایج حاصل از برآورد.4جدول 

Prob  آمارهt نام متغیر  ضریب  انحراف معیار  
018/0  71/2  086/0  235/0  LNOE  
005/0  41/3  010/0  035/0  FDI  
000/0  79/12  015/0  197/0  LOPE  
000/0  21/12  008/0  108/0  LEXR  
000/0  68/4  085/0  400/0  LKAP 
000/0  93/4  09/1  41/5  INTERCEPT 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  تخمین الگوی تصحیح خطا. 6-4
. کند های تصحیح خطا را فراهم می وجود همگرایی بین متغیرهای اقتصادی مبنای استفاده از مدل

. دهد مدت متغیرها را به مقادیر بلندمدت آنها ارتباط می های کوتاه الگوی تصحیح خطا در واقع نوسان
 . نشان داده شده است)5(در برآورد الگوی تصحیح خطا در جدول  ECM(-1)نتایج مربوط به متغیر 

دهنده سرعت تعدیل مدل   که نشانECM(-1)شود ضریب جمله تصحیح خطا  مالحظه می
آمده دست   به-46/0دار و بین اعداد صفر و منفی یک بوده و برابر رقم اسمت تعادل است، معن به

  از عدم تعادل46/0حدود ) هر سال( دوره این عدد بیانگر این مطلب است که در هر. است
  .شود  به تعادل بلندمدت تعدیل میدستیابیمدت برای  کوتاه
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  ARDL(2,0,2,2,2,0) نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطای مدل .5جدول 
Prob  آمارهt نام متغیر  ضریب  انحراف معیار  

000/0  65/8  060/0  525/0  DLGDP1 
017/0  65/2  094/0  251/0  DLNOE 
027/0  42/2-  020/0  050/0-  DFDI 
058/0  03/2-  025/0  051/0-  DFDI1 
000/0  45/4  020/0  092/0  DLOPE 
000/0  93/7-  024/0  196/0-  DLOPE1 
396/0  87/0-  030/0  026/0-  DLEXR 
023/0  50/2-  028/0  071/0-  DLEXR1 
000/0  49/4  095/0  427/0  DLKAP 
000/0  65/4  241/1  783/5  DINTERCEPT 
000/0  64/6-  070/0  468/0-  ECM(-1) 

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

  گیری و پیشنهادهای سیاستی  نتیجه.7
گذاری مستقیم خارجی بر رشد  ثیر صادرات غیرنفتی و سرمایهأهدف پژوهش حاضر بررسی ت

 از پسکه  طوری  به، بخش سازماندهی شد6 این پژوهش در ،بر این اساس. اقتصادی است
 در . در قسمت دوم مبانی نظری پژوهش و در قسمت سوم پیشینه پژوهش آورده شدمهمقد

ها و روش   پایگاه دادههای پژوهش مطرح و در قسمت پنجم مدل پژوهش قسمت چهارم فرضیه
بر اساس  .های تجربی و تفسیر نتایج اختصاص یافت قسمت ششم نیز به یافته. تخمین معرفی شد

 لحاظاز  نیز مورد انتظار و اری تمام ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظریدست آمده اثرگذ هنتایج ب
 درجه  مستقیم خارجی،گذاری  سرمایه،دار بوده و در بلندمدت متغیرهای صادرات غیرنفتیاآماری معن

 رو  از این، دارنددار بر رشد اقتصادیاثیری مثبت و معنأتو سرمایه نرخ ارز باز بودن اقتصاد، 
گذاری  سرمایه های پژوهش  بر اساس یافته.دنگیر یید علمی قرار میأ مورد تژوهشهای پ فرضیه

مستقیم خارجی دارای رابطه مثبت با رشد اقتصادی است و این نتیجه متناسب با مبانی تئوریک 
 مین مالی در کشورهای در حال توسعهأهای ت گذاری مستقیم خارجی یکی از روش  زیرا سرمایه،باشد نیز می
 قدر باشد و هر و موجودی سرمایه نیز عامل مهمی در جهت افزایش توان تولیدی داخلی میبوده 

گذاری مستقیم خارجی   این سرمایهیابد؛ چه میگذاری مستقیم خارجی افزایش  سرمایه
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یند تولید و افزایش رشد خواهد اوری باشد که باعث بهبود فرا انتقال تکنولوژی و فنصورت به
گذاری آموزشی که باعث تبدیل شدن نیروی کار ساده به ماهر و  مایهصورت سر شد و چه به
   . نیروی کار در هر حالت باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شدوری و کارایی افزایش بهره

 زیرا با افزایش صادرات ،بین صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی نیز رابطه مثبت است
به   افزایش یافته و این افزایش درآمدها منجرغیرنفتی درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی

افزایش وری باال و  های با بهره سمت فعالیت ارتقای کارایی در تخصیص مجدد منابع تولید به
 درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی ابزار مناسبی برای جا کهشود و از آن تولید و رشد اقتصادی می

 عنوان یک کشور تک محصولی  در ایران که بهویژه به نفت ثباتی درآمدهای ناشی از صادرات مقابله با بی
دنبال آن   بنابراین تشویق در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و به،باشد متکی به نفت است می

 اگر ویژه به ، نفتی خواهد بودنوسانی پرافزایش رشد بهترین عامل برای کاهش اتکا به درآمدها
 توان تولیدی در کشور باشد مجدد در اقتصاد و افزایشگذاری  این درآمدها در راستای سرمایه

   . بهتر این افزایش درآمدها خواهیم بودآثاردر بلندمدت شاهد 
این نتیجه نیز در راستای .  رابطه مثبت استنیزباز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی  بین درجه

ارتباط ما با هر قدربودن  زیرا با افزایش درجه باز ،باشد مبانی تئوریک و نتایج اغلب محققان می
 رشد ثیر مثبت برأکشورهای خارجی افزایش یابد و میزان صادرات و واردات ما بیشتر شود ت

توان درآمدهای   صادرات و با افزایش درآمد ناشی از آن می زیرا با افزایش،اقتصادی دارد
کارگرفته و  ههای تولیدی ب اندازی چرخهکار  گذاری و به حاصل را مجدد در راستای سرمایه

دهد   افزایش یابد نتایج نشان مینیزاگر واردات .  و حتی اشتغال در جامعه شدباعث افزایش رشد
یند اای مورد نیاز در فر های واسطه مین مواد اولیه و نهادهأ تصورت که چون اغلب واردات ما به

بیش از پیش فعال های تولیدی  تولید است با افزایش روابط تجاری و درجه باز بودن نیز چرخه
   . خواهد داشتدر پیدنبال خود رشد را  شده و به

 زیرا با افزایش نرخ ارز میزان صادرات و ،بین نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه مثبت است
تواند در راستای تولیدی در  درآمدهای ناشی از صادرات افزایش یافته و این درآمدها مجدد می

کار گرفته شده و باعث  ن تخصص و مهارت نیروی کار به و باال برداقتصاد یا حتی آموزش
   .افزایش تولید و رشد اقتصادی شود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            22 / 26

https://qjfep.ir/article-1-40-fa.html


45 ...گذاری مستقیم خارجی بررسی تأثیر صادرات غیرنفتی و سرمایه                                                             

عنوان یکی از عوامل  سرمایه به زیرا ،مثبت استبین سرمایه و رشد اقتصادی نیز رابطه 
بنابراین در راستای نتیجه اول  ،یابد تولیدی است که با افزایش آن میزان تولید نیز افزایش می

 بستر مناسب برای  نمودنگذاری و فراهم های سرمایه شود با شناساندن موقعیت  میپیشنهاد
 و  نمودگذاران را فراهم های تشویق سرمایه  زمینهسرمایه خارجی جهت گسترش سرمایه فیزیکی

 همچنین با رفع موانع ،وری کل باعث افزایش رشد اقتصادی شد  با افزایش ارتقای بهرهسوییاز 
نش فنی و تقویت گذاری خارجی زمینه برای افزایش کسب دا الزم برای سرمایهو ایجاد امنیت 

  . ای را مدنظر قرار داد  نیروی کار حرفهنیروی کار ساده به
 ای  توسعه صادرات غیرنفتی ساختار تولید داخلی به گونهبرایشود  در راستای نتیجه دوم پیشنهاد می

هایی فراهم شود که کشور   و زمینهرددگ نی فراهم بازارهای جها که امکان ورود بهنمایدتغییر 
  صادرات غیرنفتی با توجه بهنمودن بنابراین با متنوع ،عالوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز باشد

ثری در کاهش ؤهای بالقوه در تجارت خارجی گام م کارگیری ظرفیت مزیت نسبی بالفعل به
  . صاد داشته باشیم نفتی در اقتثبات اتکا به درآمدهای بی

های   توسعه صادرات زمینهویژه بهشود با افزایش تجارت   پیشنهاد میدر راستای نتیجه سوم
گذاری و افزایش حجم  اندازها و افزایش سرمایه الزم برای انتقال تکنولوژی و تحرک پس

  نمودنهم همچنین بهتر است با کاهش ریسک و فرا،مین مالی را داشته باشیمأدسترسی به منابع ت
 نرخ های نوسان را در مقابل  صادرکنندگان کاالها و خدماتشرایط مناسب برای بیمه صادرات

های تشویقی برای تنوع بخشیدن به کاالها و   با اعمال سیاستعالوه بر این،. نمودارز بیمه 
ات پی در قوانین و مقرر در های مالیاتی و جلوگیری از تغییرات پی خدمات صادراتی و معافیت

  . صادراتی زمینه برای افزایش روابط با دنیای خارج را فراهم سازیم
های مناسب ارزی و پولی و  شود سیاستگذاران با اعمال سیاست میپیشنهاد چهارم  در راستای نتیجه

   .نمایندهای الزم برای گسترش صادرات و تشویق سمت عرضه به افزایش تولید را فراهم  مالی زمینه
 با استفاده بهینه از میزان سرمایه موجود و با شود جه پنجم نیز پیشنهاد میدر راستای نتی

ثر بر میزان افزایش تولید باعث افزایش ؤعنوان یکی از عوامل تولیدی م  سرمایه بهافزایش میزان
   .تولید ناخالص داخلی شد
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  .سسه خدمات فرهنگی رساؤم: ، چاپ دوم، تهرانریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی ،)1378(نوفرستی، محمد 
با ( نفتی کشورهای ارزی در توسعه صادرات غیر ثیر سیاستأبررسی ت" ،)1390(آقایی  و مجید زاده، مهدیه قلی  رضا،کاظمیاوری، 

  .59-86، شماره دوم، صص های اقتصادی فصلنامه پژوهش، ")کید بر سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارزأت
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