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 :دهيچک

و   (VAR)يبازگشت بردار خود يبا استفاده از الگو يرنقتيبر صادرات غ يم خارجيمستق يگذارهيحاضر نقش سرما يدر مقاله

از آن است  يق حاکيتحق يهاافتهي. قرار گرفته است يران مورد بررسيدر اقتصاد ا 6819 -6891 يزمان يدوره يانه برايسال يهاداده

صادرات  که کشش بلندمدت يطورر مثبت دارد بهيمدت تأثدر بلندمدت و کوتاه يرنفتيبر صادرات غ يم خارجيمستق يگذارهيکه سرما

معکوس و شاخص جذب  يرنفتيو صادرات غ يقين نرخ ارز حقيرابطه ب، نيعالوه بر ا. باشديم 91/1 يخارج يگذارهيبه سرما يرنفتيغ

از  باشد و پسيز ميران ناچيا يرنفتيبر صادرات غ يقينرخ ارز حق يهااثر شوک. دارد يرنفتيم با صادرات غيمستق يارابطه يداخل

ن اثر يخواهد داشت اما ا يرنفتيبر صادرات غ يمدت اثر منفدر کوتاه يلجذب داخ يهان شوکيچنهم. ن خواهد رفتيچند دوره از ب

 يحيوضت يرهاين متغيبلندمدت ب يز وجود رابطهيا نيج برآورد مدل پوينتا. ن خواهد رفتيافته و اثر شوک از بيمدت کاهش  در بلند

د نرخ يبا يترنفيش صادرات غيافزا يتوان گفت برايمده مدست آبه يهاافتهيت با توجه به يدر نها. کنديد مييرا تأ يرنفتيو صادرات غ

 مدت صادق ن موضوع در بلنديالبته ا. ابديکاهش  يابد و شاخص جذب داخليش يافزا يم خارجيمستق يگذارهيو سرما يقيارز حق

 . کمک خواهد کرد يرنفتيبه بهبود صادرات غ يقيش نرخ ارز حقيافزا يمدت حتبوده و در کوتاه

 

 

 

خود  يالگو، (VAR) يخودبازگشت بردار يالگو، رانياقتصاد ا، يرنفتيصادرات غ، يم خارجيمستق يگذارهيسرما :یديکل یهاواژه

 (VECM)ديمق يبردار يونيرگرس
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 مقدمه -1
 يحوههاي مختلف علمي، تأثير بسزايي در نفناوري در زمينه يدر قرن حاضر سير تکاملي توسعه جوامع و پيشرفت سريع در عرصه

ته، ها با يکديگر و عدم تکيه بر اقتصاد بسطوري که اين تحوالت، ارتباط سريع ملتزندگي و رشد اقتصادي به جاي گذاشته است به

 ناپذير نموده است.صدور محصوالت توليدي و خدمات مهندسي و ... را اجتناب

رد مين کاالها و مواد مصرفي موأخود شده و با توجه به نياز تها نيز به منظور توسعه اقتصادي ناگزير به اصالح ساختار توليد دولت

ور از ترين راه عبعبارت ديگر پرداختن به صادرات را مناسبنمايند. بهنياز به امر بازاريابي و توسعه صادرات توجه خاصي مبذول مي

بي نمايند، چرا که دستيااقتصادي مطرح مي يصادرات را عامل مهمي براي توسعه يمشکالت اقتصادي دانسته و بر اين اساس توسعه

و  دتوليي به بازارهاي خارجي امکان استفاده از ظرفيت کامل و توليد به مقياس اقتصادي را فراهم نموده و در نتيجه کاهش هزينه

 داشت. خواهد دنبالداخلي را بهي هکنندمين منافع مصرفأت

هايي نظير سازمان تجارت جهاني، توجه سران کشورها به تدوين لي و گستر ش سازمانالملگرايي بينبر اين اساس، روند روزافزون هم

 المللي را دو چندان نموده است.بين تجارت يهايي براي ورود به عرصهو طراحي برنامه

صنعتي از  هايصادرات فرآورده يطور اخص توسعهاز طرفي رهايي از اقتصاد تک محصولي و ايجاد تنوع در اقالم صادرات و به

باشد. با ايجاد تنوع در درآمدهاي ارزي و هاي خاص جمهوري اسالمي ايران ميهاي عام کشورهاي جهان سوم و از ضرورتضرورت

که گردد بلصادرات غيرنفتي تقويت مي يتنها موضع کشور در توسعهافزايش مستمر سهم صادرات غيرنفتي از درآمد مذکور، نه

يابد، تري ميدر آن حالت تنها مجراي درآمدي کشور نيست، در صادرات و فرو ش نفت نيز موضع مستحکمسبب اينکه فرو ش نفت به

 ادراتص کشورها، توسعه فرآيند در  باشد.ترديد داراي اهميتي استراتژيک براي اقتصاد کشور ميصادرات، بي يضمن اينکه توسعه

 در. باشد رمؤث اقتصادي بعد بخصوص ابعاد درتمام توسعه فراگيري و سرعت ،تعميق در تواندمي که است تأثيرگذار کامالً پديده يک

 رد تنوع ايجاد باعث که چرا بود خواهد برخوردار ايويژه اهميت از ايران مانند نفتي اقتصادهاي براي غيرنفتي صادرات راستا اين

 .باشدمي برخوردار خاصي اهميت از ايران براي غيرنفتي صادرات توسعه لذا. شد خواهد محصوليتک اقتصاد از رهايي و صادرات

 مستقيم گذاريسرمايه تجارت، رشد با است که گرفتن شکل حال در شدنجهاني عنوان تحت ايپديده خارج، دنياي در ديگر طرف از

 ورود جريان کهوريطاست. به داده قرار تأثير تحت را مختلف رهايکشو بين المللي، اقتصاد سطح در سرمايه جريان رشد و خارجي

 3131معادل  از رقمي و شده برابر 81تقريباً  توسعه حال در کشورهاي به 6931-2119هايطي سال خارجي گذاري مستقيمسرمايه

 .UNCTAD, 2111 ))ميليون دالر رسيده است 821131ميليون دالر به 

 شورک صادرات بر تواندمي و غيرمستقيم مستقيم تصور به خارجي مستقيم گذاريسرمايه که دهدمي نشان گرفته صورت مطالعات

 با تروسيع هايتماس بازاريابي، هايمهارت خاطر به است ممکن خارجي هايخام، بنگاه مواد صادرات و فرآوري در. باشد مؤثر ميزبان

 در شورهايک در هاهمچنين بنگاه. ندباش برخوردار بيشتري پتانسيل از داخلي، هايهبنگا به نسبت باالتر آوريفن و هاي خارجيهبنگا

 و يجهان پخش هايشبکه در قرارگرفتن دهند. البته جهاني گستر ش بازارهاي به را صادراتشان که هستند آن نبالدبه توسعه حال

 هاييبه مهارت که بوده مهم بسيار توليد جديد شکل و ايمني استانداردهاي و مشتريان سليقه در تغييرات سريع با بازار دارينگه و حفظ

 ايبر جهاني بازارهاي به ورود مهم موانع از هايي،چنين مهارت دارد. نبود نياز فرو ش از پس خدمات و توزيع بندي،بسته طراحي، نظير

 .است توسعه حال در کشورهاي صادرات

 کمک جهاني بازارهاي به ورود يتوسعه برا حال در کشورهاي صادرات به آوريفن اين انتقال با است ممکن چند مليتي هايشرکت

 ميزبان کشور صادراتي ساختارهاي بر مختلفي هايراه از توانندمي هاي خارجيبنگاه براين عالوه. (Zhang & Song, 2111)نمايند

 زااستفاده  همچنين و چندمليتي هايشرکت صادراتي فعاليت يمشاهده با است ممکن داخلي هايمثال، بنگاه براي. باشند مؤثر

 ار صادراتشان اند،ديده تدارک فعاليت صادراتي براي هاشرکت اين که مالي خدمات و ارتباطات نقل، و حمل مانند هاييزيرساخت

 (.Haddad & Harrison, 6998) دهند گستر ش
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-6891زماني  ورهدر همين راستا اين مطالعه، تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران را طي د

هاي متعدد خارجي و داخلي مورد بحث قرار داده است. به اين منظور پس از بررسي ادبيات موضوع، اشاره کوتاهي به پژوهش 6819

اند، خواهيم داشت. در ادامه، با که ارتباط بين ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي و صادرات کشور ميزبان را مورد بحث قرار داده

دت مبازگشت برداري به بررسي ميزان تأثيرات بلندمدت و کوتاه ک الگو براي صادرات غيرنفتي ايران، بر اساس الگوي خودمعرفي ي

 سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات غيرنفتي خواهيم پرداخت. 

 
 ادبيات موضوع-2

 خارجي مستقيم گذاريسرمايه بين هي  ارتباطي خود، اصلي فرم و شکل در اوهلين -هکشر و ريکاردو از هاکالسيک تجارت هاينظريه

 در خارجي مستقيم گذاريسرمايه تحليل بگذاريم، کنار را مذکور هايفروض نظريه از بعضي چهچنان دهد. امانمي نشان تجارت و

 اوهلين -هکشر وامل توليدع الملليبين تحرک عدم يفرضيه که مطالعاتي از شود. يکيمي پذيرامکان اوهلين -نظريه هکشر چارچوب

 اوهلين -هکشر کشور، دو و توليد عامل دو يکسان، دو کاالي تجارت مدل مقاله ( بود. اين6993) 6ماندل از ايمقاله گذاشت، کنار را

سرمايه،  تحرک که داد نشان ماندل يکسان، توسعه داد. نتايج توليد تابع فرض گذاشتن کنار و دو کشور بين ايسرمايه تحرک فرض با را

 .(Mundell, R; 1957)باشدمي تجارت براي کاملي جايگزين

 وي شود.  منجر تجارت ارز ش افزايش در به تواندمي توليد عوامل تحرک که کندمي معرفي را مدل ( چندين6938) 2مارکوسن

 .(Markusen, J. 1983)دهدمي خاص خبر مورد يک ( فقط6993ماندل) نتايج که کندمي استنتاج

ي دوره در طي تجارت  جريان بر آن  تأثير و آمريکا  (MCNs) 1چند مليتي هايشرکت  طرف  از FDI ( افزايــش6911) 8ونورن

ي مرحله چهار شامل توليد (PLC) 9ورنون توليد يچرخه اساس داند. برمي هاشرکت اين توليد ياز چرخه جهاني را تابعي جنگ از بعد

 کنندهمصرف براي و متحده اياالت توليد در به ميل چندمليتي هايشرکت توليد، اول مرحله در باشد کهيم رکود و بلوغ رشد، نوآوري،

 خارجي بازارهاي به را ي توليداتشانباقيمانده و است. همراه ديگر در کشورهاي خارجي مستقيم گذاريسرمايه عدم با که دارند، داخلي

 چندمليتي هايکه شرکت کند،مي پيدا افزايش هابراي آن تقاضا هم و هاشرکت اين تتوليدا هم رشد، يدر مرحله کنند.مي صادر

 نظير پيشرفته و صنعتي کشورهاي ديگر در توليد مشترک جهت هايگذاريسرمايه و خارجي گذاريسرمايه به شروع آمريکايي

 شروع کنندهمصرف و يابدمي کاهش آمريکا از صادرات براي تقاضا خارجي، رقباي ورود با کنند. در ضمنمي ژاپن و اروپايي کشورهاي

 هايهزينه کاهش نظير موضوعاتي مطرح شدن با بلوغ، مرحله در کند.مي صنعتي و پيشرفته کشورهاي ساير توليدات از خريد به

 پايين توليد يهزينه اب کشورهايي به بود، شده داده اختصاص صنعتي به کشورهاي ابتدا در که خارجي مستقيم گذاريسرمايه توليد،

 بازار به نيز از توليدات قسمتي کشورها، اين داخلي بازار يکنندهمصرف از کند. جدامي پيدا انتقال سنگاپور جنوبي، تايوان،کره نظير

 از هپيشرفت و صنعتي کشورهاي ديگر و آمريکا در تجارت خارجي جريان ضمن، در شود. مي صادر خارجي بازارهاي ديگر و آمريکا

مستقيم  گذاريسرمايه توليدات، يهزينه نمودنحداقل منظور به توليد، چرخه پاياني يمرحله شود. درعوض مي واردات به کاال صادرات

 هايشرکت شود. توليداتمي توليد روانه هزينه ترينپايين با کشورهاي به پايين هزينه با کشورهاي بر عالوه چندمليتي، هايشرکت

 .(Vernon; 1996)شود مي صادر نيز جهاني بازارهاي و آمريکا به بازارهاي بلکه شودمي مصرف داخلي بازارهاي در تنهاهن چندمليتي

                                           
- Mundell, R. ( ). 

- Markusen, J.R ( ).

- Vernon, ( ).

- Multinational corporation.

- Product Life Cycle Theory.
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 يا عمودي، صورت به مستقيم خارجي گذاريسرمايه که اين اساس بر که، دارد تأکيد ديدگاه اين بر (Helpman, 1984) هلپمن

 هايبخش عمودي خارجي مستقيم گذاريسرمايه با که است گر اينبيان ديدگاه باشد. اين مؤثر تجارت بر تواندمي گيرد صورت افقي

 که در کشوري بخش هر کهطوريشود. بهمي مستقر توليد مختلف عوامل با متناسب بخش هر و شوندجدا مي هم از توليد مختلف

 به ايواسطه کاالي عنوان به را خود ها محصوالتکارخانه از هريک چنينشود. هممي ايجاد است، فراوان آن در نياز مورد توليد عامل

 مستقيم گذاريسرمايه در دارد. اما تجارت بر مثبت اثر عمودي خارجي مستقيم گذاريسرمايه بنابراين، کند.مي صادر ديگر کارخانه

 دارد. وجود تجارت و خارجي مستقيم گذاريسرمايه بين منفي ارتباط خارجي افقي،

 ضدتجاري  يا تجاري گيريسمت که داراي اين به بسته خارجي مستقيم گذاريسرمايه که است معتقد (Kojima, K ;1973)کوجيما 

 که معني اين به باشد، تجاري گيريسمت داراي خارجي مستقيم گذاريگذارد. اگر سرمايهمي  تأثير ميزبان کشور تجارت بر است

 اگر ولي شود.مي رشد صادرات و افزايش موجب است نسبي مزيت عدم داراي در آن گذارسرمايه کشور که در صنايعي گذاريسرمايه

 که ميزبان کشور در صنايعي در گذاريسرمايه که معني به اين باشد، ضدتجاري گيريسمت داراي خارجي مستقيم گذاريسرمايه

 شود.مين صادرات افزايش و رشد به منجر دارد، مزيت نسبي آن در گذارسرمايه کشور

 نقش تواندمي زماني خارجي گذاري مستقيمسرمايه که کنندمي مطرح را ديدگاه اين (Ekholm,et al.;2114)همکارانش  و اخلم

 فرو ش به گذارسرمايه کشور در نه ولي سومي بازار يک در ميزبان توليدات کشور که کند بازي را ميزبان کشور براي صادرات سکوي

 است. ميزبان کشور ايواسطه کاالهاي تجارت هزينه و آزاد تجارت هاينامهموافقت تأثير حتهدف ت اين تحقق برسد.

 تجربی شواهد بر مروری -3
 حمايت مورد را ميزبان کشور و صادرات خارجي مستقيم گذاريسرمايه ورود بين ارتباط نظري مباني واقع در تحقيق، تجربي شواهد

 مختلف مناطق در را ميزبان کشور صادرات و خارجي مستقيم گذاريورود سرمايه بين ارتباط يمتعدد هايدهند. پژوهشمي قرار خود

 داشت. خواهيم تحقيقات اين از تعدادي بر اجمالي مرور تحقيق اين در اند. کهداده بررسي قرار مورد جهان

 خارجی مطالعات -3-1

 يافتهتوسعه کمتر کشورهاي ساختار صادراتي در را مليتيچند هايشرکت نقش (Hood, N. And Young, S.;6939)يانگ  و هود

 يافتهتوسعه کشورهاي در چندمليتي هايشرکت صادرات توانايي و که قدرت اين به داشتند اشاره کردند. آنها بررسي 6911 دهه در

 ميزبان در کشور صادراتي ساختارهاي گستر ش و توسعه به چندمليتي هاياست. شرکت بيشتر يافتهتوسعه کشورهاي کمتر به نسبت

 يافتهتوسعه کشورهاي با مقايسه در يافتهکمتر توسعه کشورهاي در قابليت اين انجام در هاشرکت اين توانايي کنند. امامي کمک نيز

 است. کمتر

 کشور چهار در را ژاپن و اياالت متحده توسط شده انجام FDIبين  تفاوت خود يمطالعه اول بخش در (Kojima, 6938)کوجيما 

 نشان )اندونزي، مالزي، فيليپين و تايلند( کردند. نتايج ASEANکشور بزرگ  چهار در همچنين و سنگاپور و کنگهنگ کره، تايوان،

 است. از فرايند توليد الملليبين تقسيم ژاپن FDIهدف  دارد. زيرا صادرات و تجارت به ميل ژاپن توسط انجام گرفته FDIکه  دهدمي

 هايشرکت از زيادي تعداد که باشد اين تواند به دليلمي که ندارد صادرات و تجارت به ميل نسبتاً متحده اياالت FDI ديگر طرف

 است. داخلي سود کسب تنها آنها هدف و کنند گذاريسرمايه ميزبان کشور در صنايع سودآور، در دهندمي ترجيح آمريکايي چندمليتي

)اندونزي، مالزي، فيليپين و تايلند( به صورت  ASEANو تجارت را بين تايوان با چهار کشور  FDI ارتباط دو طرفه (Lin, 6999)لين 

 به تايوان از خارجي مستقيم گذاريسرمايه تراکم و انباشت دهدمي نشان کند. نتايجبررسي مي 6936-6992جداگانه در دوره زماني 

 دهند.مي افزايش تايوان به را کشورها اين کشورها، صادرات اين

 صنعت بخش به خارجي گذاري مستقيمسرمايه ورود بين علّي يرابطه (Leichenko And Erickson, 6993)اريکسون  و ليچنکو

 FDIورود  دهدمي نشان مطالعه اين کنند. نتايجرا بررسي مي 6931-6996زماني  دوره در آمريکا متحده اياالت در صنعتي صادرات و

 ت دارد.صادرا بر مثبتي تأثير
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 جنوبيکره در صادرات و FDI  بين ورود علّي ارتباط بررسي به گرنجر، علّيت آزمون از استفاده با خود تحقيق در (Seo, 6993)سو 

 ايکارخانه صنعت و صنايع همه سطح در جنوبي، کره براي که دهدمي پرداخته است. نتايج نشان 6992-6991زماني  دوره در تايوان و

دارد.  به صادرات وجود FDIورود  از علّي رابطه يک صنايع همه سطح در تايوان، براي شرايط همين وجود ندارد. در يعلّ رابطه هي 

 دارد. وجود هاکارخانه صنايع صادرات و FDIورود  بين طرفه دو يرابطه يک چنينهم

 69بين چين و  شامل واردت و صادرات()خارجي  تجارت و FDIورود  بين علّي رابطه بررسي به (Liu,et al.; 2116)همکاران  و ليو

 رشد به چين در واردات رشد که است آن از حاکي پردازند. نتايجمي 6931-6993دوره  در گرنجر علّيت آزمون از استفاده با کشور

 انجامد.مي گذارسرمايه کشور به چين از صادرات رشد به و در نهايت FDIورود 

 و خارجي مستقيم گذاريبه بررسي ارتباط سرمايه 6پانل هاي داده رو ش از استفاده با  ,Zhang & Song)2111(زنگ و سونگ 

 از بسياري در که دهدمي نشان مطالعه از حاصل نتايج پردازد.مي 6933-6931زماني  دوره در چين هاياستان سطح در صادرات

 است. شده هااستان صادرات رشد موجب خارجي گذاري مستقيمسرمايه افزايش موارد

-6939ي دوره براي ماهيانه آماري هايپايه داده بر خود مطالعه اول بخش در (Zhang & Felmingham; 2116)قام فلمين و زنگ

 خارجي مستقيم گذاريسرمايه ورود بين علّي ارتباط بررسي به (ECM) 8والگوهاي تصحيح خطا 2مدتبلند گراييهم رو ش با و 6931

است.  دوطرفه رابطه صادرات يک و خارجي مستقيم گذاريسرمايه ارتباط که دهدمي نشان پردازند. نتايجمي چين در کشور صادرات و

پردازند. مي مذکور متغيرهاي ارتباط بررسي به مختلف ومناطق شهرها براي پانل هايداده رو ش از استفاده با خود مطالعه دوم بخش در

-سرمايه ورود پايين جريان ساحلي( و خارجي)مناطق مستقيم گذاريسرمايه ورود باالي ريانبا ج مناطق در که دهدمي نشان نتايج

 حالي در دارد وجود صادرات خارجي و مستقيم گذاريسرمايه بين طرفه دو علّي رابطه خارجي )مناطق غربي( يک مستقيم گذاري

 نيست. برقرار ايرابطه چنين مناطق بقيه در که

 دوره براي چين در را اقتصادي رشد ، تجارت وFDIورود  بين علّي ارتباط ديگر ايمطالعه در (Liu and et al, 2112)همکاران  و ليو

 دارد. وجود صادرات و FDIورود  بين طرفه دو علّي ارتباط يک که آن است يدهنده نشان کردند. نتايج بررسي 6993-6936زماني 

 اساس بر و 6931-6999زماني  دوره در فصلي هايداده از استفاده با خود يمطالعه در (Teresa and et al, 2112)همکاران  و ترسا

 دهدمي نشان اند. نتايجپرداخته مکزيک در خارجي گذاري مستقيمسرمايه و صادرات بين ارتباط بررسي به ياماتو و تودا علّيت آزمون

 دارد. وجود صادرات به خارجي گذاري مستقيمسرمايه از مثبتي علّي رابطه که

 اندازه و کار نيروي ، هزينهFDIمتغيرهاي ورود  از استفاده با را چين صادرات هايکننده تعيين (Liu and Shu, 2118)ليو و شو 

 داريمعني طور به بخشي سطح در چين صادرات که دهدمي نشان کردند. نتايج بررسي صنعت سطح در مقطعي هايداده اساس بر بنگاه

 است. مستقل يرهايتأثير متغ تحت

 دو مربعات حداقل رو ش از با استفاده هند صادرات و FDIورود  بين ارتباط بررسي به خود يمطالعه در  ,Sharma)2118(شارما 

 برصادرات داريمعني اثر هندوستان در FDIکند که پردازد. شارما بحث ميمي 6931-6993زماني  دوره در )SLS)2 1ايمرحله

 ندارد.

 در ترکيه، اقتصاد در اقتصادي ، صادرات رشدFDIورود  بين ارتباط به خود يمقاله در (Alice and Ucal, 2118)وکال ا و آليک

 است. نشده ديده فوق اقتصادي متغيرهاي بين ارتباطي هي  است که آن از حاکي پردازند. نتايجمي 6933-2112زماني  يدوره

                                           
. Panel Data.  

. Co-integration. 

. Error Correction Models. 

. Two Stage Least Squares. 
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 يافتهتوسعه کشورهاي بين در و صادرات FDIورود  توليد، سطح بين ارتباط (Ekanayake and et al, 2118)همکاران  و اکينيک

 را گرنجر علّيت آزمون از استفاده با 6911 -2116اياالت متحده( در دوره زماني و مکزيک چين، کانادا، توسعه )برزيل، حال در و

 دهد.مي نشان را متحده اياالت در صادرات و FDIورود  بين طرفه دو علّي رابطه يک ها تنهايافته کنند.مي  بررسي

 پرداخته  6ASEAN/AFTAصادرات کشورهاي  بر خارجي مستقيم گذاريسرمايه اثر بررسي به  ,Suh & Khan)2118(سو و خان 

 بلوک سه از کشور 21 هايداده از استفاده با مطالعه اين پردازند. مي 8CEFTAو  LAIA 2تجاري بلوک دو با آن مقايسه به سپس و

 بر تنها خارجي مستقيم گذاريسرمايه که است آن دهنده نشان مطالعه است. نتايج گرفته انجام 6993-2111دوره زماني  در تجاري

 مؤثر است. LAIAو  CEFTAکشورهاي  صادرات

 بر ژاپن و متحده تاياال گرفته توسط انجام خارجي مستقيم گذاريسرمايه اثر بررسي به خود يمقاله در (Banga, 2118)بنگا 

 که است آن يدهنده نشان پردازد. نتايج مي پانل هايداده و بر اساس رو ش 6991-2111زماني  دوره براي هندوستان صادرات

 صورت غيرمستقيم، به هم و صادراتي تنوع افزايش با همراه مستقيم، صورت به آمريکايي هايتوسط شرکت گرفته انجام گذاريسرمايه

 توسط گرفته انجام گذاريسرمايه که حالي است در است. اين شده غيرسنتي بخش در داخلي هايبنگاه صادرات افزايش موجب

 کشور نداشته است. صادرات بر داريمعني تأثير ژاپني هايشرکت

 ياتحاديه طتوس گرفته انجام FDIو  اقتصادي رشد صادرات، بين ارتباط بررسي به خود يمطالعه در (Metwally, 2111)متوالي 

 يدهنده نشان پردازد. نتايجمي 6936-2111زماني  يدوره در و معادالت همزمان از استفاده با عمان و اردن مصر، کشور سه در اروپا

 است. کشورها اين در FDIتحت تاثير ورود  صادرات که است آن

 در اقتصادي رشد و ، صادراتFDI بين علّي ارتباط ،گرنجر علّيت آزمون از استفاده ( با,Baliamoune-Lutz (2111 لوتز باليمون

 و صادرات وجود دارد. FDIبين  طرفه دو علّي رابطه يک که دهدنشان مي کنند. نتايجمي بررسي 6938-6999دوره  در را مراکش

 شرقي جنوب ورکش 3خارجي و صادرت  مستقيم گذاريسرمايه بين ارتباط بررسي به خود يمقاله در ;Johnson)  (2111جانسون

 براي زماني سري هايرگرسيون رو ش دو از استفاده با چين و جنوبي، تايلندکره اندونزي، تايوان، مالزي، سنگاپور، کنگ،هنگ آسيا،

نشان  مطالعه نتايج. پردازدمي 6938-2118زماني  يدوره در مذکور کشورهاي يهمه براي هاي پانلداده و کشورها از کدام هر

 نشان گرنجر علّيت آزمون چنيندارد. هم ميزبان کشور صادرات بر مثبتي اثر خارجي مستقيم گذاريسرمايه ورود جريان هک دهدمي

 دارد. وجود صادرات خارجي به مستقيم گذاريسرمايه از علّي رابطه يک که دهدمي

 گرنجر علّيت آزمون بررسي به هاي پانلداده و زماني سري هايرگرسيون از استفاده با (Hsiao & Hsiao, 2111)هشيائو  و هشيائو

 براي تايلند و فيليپين مالزي، سنگاپور، کنگ، هنگ تايوان، کره، کشورهاي چين، در صادرات و خارجي مستقيم گذاريسرمايه بين

 را بررسي علّيت طهراب فوق کشورهاي از کدام هر براي VAR 1مدل از استفاده با ابتدا پردازند. آنهامي 6931-2111زماني  دوره

 کشورهاي همه براي ديتا پانل مدل از يک استفاده با سپس دهد.مي نشان را مختلفي نتايج کشور هر براي علّيت يرابطه که کنندمي

 آزمون است. نتايج پرداخته گرنجر علّيت آزمون براي VARديتا  پانل يک رابطه برآورد به تصادفي و ثابت اثرات هايرو ش به و فوق

 است. کشورها مؤثر اين صادرات بر غيرمستقيم صورت به خارجي مستقيم گذاريسرمايه که دهدمي پانل نشان هايداده لّيتع

 

 

 

                                           
. Association of Southeast Asian Nations / ASEAN Free Trade Area. 

. Latin American Integration Association.

8. Central European Free Trade Area. 

. Vector Autoregrestion.
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 داخلی مطالعات -3-2

 اشاره آن به زير در که است پرداخته مستقيم خارجي گذاريسرمايه ارتباط بررسي به که انجام گرفته است مطالعه کشور دو داخل در

 شود.مي

 صادرات بر  خارجي مستقيم گذارياثر سرمايه بررسي به حقيقي هايداده از استفاده و OLSرو ش  از استفاده ( با6831 نوراني) سيد

ساله  پنج وقفه يک با خارجي مستقيم گذاريسرمايه که دهدمي نشان مطالعه پردازد. نتايج اينمي6812-91زماني  دوره براي کشور

 گذارد.مي تيتأثير مثب صادرات بر

گذاري مستقيم خارجي هاي ساليانه به بررسي اثر سرمايهو داده ARDLمحمد حسين مهدوي عادلي و همکاران با استفاده از رو ش 

 گذاري مستقيمسرمايه که دهدمي اين مطالعه نشان  صورت گرفته است. نتايج 6812-31بر صادرات غيرنفتي ايران براي دوره زماني 

 دارد. مثبت تأثير و کوتاه مدت بلندمدت در غيرنفتي راتصاد بر خارجي 

 

 الگو معرفی -3
 ايران اقتصاد در غيرنفتي صادرات خارجي بر مستقيم گذاريسرمايه تأثير بررسي مطالعه اين شد، هدف اشاره نيز پيشتر که طورهمان

 در که زيادي مطالعات است. تحقيق ياوليه نيازهاي زا ايران اقتصاد مناسب با غيرنفتي صادرات عرضه مدل منظور همين به باشد.مي

 صادرات مؤثر بر عوامل از وسيعي طيف شده، انجام توسعه حال در کشورهاي و نفتي کشورهاي ايران، در اقتصاد غيرنفتي صادرات مورد

 اند.داده ارائه

 داخلي مصرف مازاد فقط و مي گيرند لي شکلداخ مصرف اساس بر صنايع مي کند، پيروي واردات جانشيني راهبرد از که کشوري در

 خارجي بازارهاي نياز اساس بر و باشد صادرات براي توليد صرفاً هاآن ايجاد که ديگر صنايعي عبارتبه يابد.مي اختصاص صادرات امر به

 است. اندک هاآن تعداد يا ندارد وجود کشورهايي چنين در باشد، شکل گرفته

 طريق از داخلي تقاضاي افزايش نگرشي ديگر، در شود.مي محسوب خارجي تقاضاي براي قوي جانشين يک داخلي تقاضاي واقع در

 طريق اين از و گرددمي کارايي بهبود و تکنيکي پيشرفت به و منجر داده کاهش را توليد متوسط يهزينه توليد، مقياس باال بردن

 در نظر منفي صادرات، عرضه بر داخلي تقاضاي اثر تجربي، مطالعات در حال، اين کند. بامي را تسهيل خارجي محصوالت با رقابت

 شود.مي گرفته

 نظر مورد عالمت و دارمعني آن اثر شده، لحاظ ي صادراتعرضه الگوي در صريح طور  به  داخلي تقاضاي مطالعاتي که بسياري از در

 ارز نرخ از تابعي( داخلي تقاضاي معرف) داخلي جذب بر عالوه را تيغيرنف صادرات يعرضه شده، انجام مطالعات از استفاده دارد. با را

 گرفت. خواهيم نظر در واقعي

 شود:مي ارائه زير صورت به غيرنفتي صادرات تابعي شکل اساس اين بر
        X=f(RE,FDIX,Y)                                                   

X:    غيرنفتي صادرات مقدار 

RE ارز واقعي : نرخ 

: FDIX    داخلي  ناخالص توليد به خارجي مستقيم گذاريسرمايه نسبتFDI/GDP)) 

: Y جذب ( داخليC/GDP+Mبه ) گيرد.مي قرار استفاده حقيقي مورد تقاضاي به داخلي مصرف نسبت صورت 

: RE واقعي. ارز نرخ 

در قسمت قبل، از الگوي  شده متغيرهاي مطرح ديگر و خارجي مستقيم گذاريسرمايه غيرنفتي، صادرات ينب رابطه بررسي منظور به

 گزار ش خواهد شد. Eveiws 1خود بازگشت برداري استفاده و نتايج بر اساس الگوي خودرگسيوني برداري و با استفاده از نرم افزار 
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 الگو بحث و برآورد -5
پردازند. اما موضوعي که مطرح است اين است هاي اقتصادي به بررسي ارتباط بين متغيرها ميتئوري هاي سري زماني به کمکمدل

زا در دو طرف طور خاص توضيح دهند. در بعضي معادالت متغيرهاي درونتوانند اين روابط را بههاي اقتصادي نميکه اغلب تئوري

نمايند. بنابراين براي برسي ارتباط بين متغيرها در اين معادالت بايد از ه ميشوند و برآوردها را پيچيدراست و چپ معادالت ظاهر مي

( استفاده نمود. از رو ش 2VECMيا خطاي تصحيح مدل ) ( و خود رگرسيوني برداري مقيد6VARهاي خود رگرسيوني برداري )رو ش

VAR هاي تصادفي هاي پويا، روي انواع اخاللحليلچنين براي تهاي سري زماني وابسته به هم و همبيني مدلمعموالً براي پيش

زا با شوند و تمام اين متغيرهاي درونزا فرض ميتمام متغيرهاي سيستم درون VARشود. در رو ش متغيرهاي سيستم استفاده مي

 باشد:شکل زير ميبصورت رياضي به VARي يک مدل هاي خود ارتباط دارند. ارائهوقفه

yt = A1 + A6 + …+ ApYt-p + Ut                                    )6( 

ty  6زا و بردار متغيرهاي درونk* 1باشد. ميA   6بردار مقادير ثابت براي تخمين تعدادK* 6باشد. پارامتر ميA   تاPA  ماتريس

هاي خود ش و تمام باشد  که با وقفهمي  *6Kوي خطا بردار جمله TU .باشدمي yهاي تعداد وقفه Pباشد. مي K*Kضرايب تخمين و 

 متغيرهاي سمت راست معادله  ناهمبسته است. 

 باشد :به صورت زير مي VECMو  VARمراحل تحقيق به رو ش 

استفاده شده است و وجود  8فولر تعميم يافته -باشد. در اين مقاله از آزمون ديکيهاي سري ميي تحقيق مانايي دادهاولين مرحله

باشد و از آزمون ي دوم بررسي وجود هم انباشتگي ميها داللت دارد. مرحلههاي سري زماني بر نامانايي آنه واحد در دادهريش

 صورت زير نوشت:توان آن را بهاستفاده شده است که مي 1يوهانسون

∆𝑦𝑡 = 𝛱𝑦𝑡−1 + ∑ 𝛤𝑖𝛥𝑦𝑡−𝑖
𝑝−1
𝑖=1 + 𝑈𝑡                                                 (2)  

−=به ترتيب برابر  Πو   Γ𝑖که  ∑ 𝐴𝐽
𝑝
𝑖=1 Γ𝑖   وI-=∑ 𝐴𝑖

𝑃
𝐼=1  Π ي ماتريس ي رتبهوسيلهانباشتگي بهباشند. تعداد همميΠ 

ها و متغيرها ي خطي بين سريهصفر باشد ماتريس تهي است بنابراين رابط Πي ماتريس شود. اگر رتبه( مشخص مي2ي )در معادله

1ها مانا هستند. اگر باشد سري Π  ،Kي ماتريس وجود ندارد هم انباشتگي نيز وجود نخواهد داشت. اگر رتبه ≤ 𝑅𝐴𝑁𝐾 𝛱 <

𝐾 ي خطي ي  رابطهي برآورد بلندمدت تعادل بين متغيرهاست و بوسيلهانباشتگي بين متغيرها وجود دارد. سومين مرحلهباشد هم

 توان تعادل بلندمدت را نشان داد:مي

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑡 + 𝑣𝑡  (8)  

 مستقل هستند و ميانگين صفر و واريانس ثابت دارند.  tvشود که جمالت اخالل فرض مي

ا اينکه انباشته هستند و بزايي که همگرنجر نشان دادند که متغيرهاي درون-باشد. انگلمي VECMي چهارم تخمين به رو ش  مرحله

حل در مورد تعادل بلندمدت ي آزادي اين راهدهد اما به دليل کاهش درجهي اول آنها تخمين درستي مياز تفاضل مرتبه VARرو ش 

                                           
. Vector Auto Regression

. Vector Error Correction Models 

. Augmented Dickey – Fuller Test 

. Johansen Cointegration Test 
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هاي غير مانايي سروکار دارد باشد که با سريمقيد مي VARيک مدل  VECMدهد. مدل بين متغيرها اطالعات کاذبي را نتيجه مي

 باشد:صورت زير ميبه VECMي رياضي باشند. ارائهانباشته که بايد هم

∆𝑦𝑡 =∝ + ∑ 𝛽𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛾𝑖∆𝑥𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=0 + 𝜆𝐸𝑦𝑡−1 + 휀𝑖     (1                 )  

𝐸𝑦𝑡برابر است با  𝐸𝑦𝑡 ي باالکه در رابطه = 𝑦𝑡 − (𝑎 + 𝑏𝑥𝑡)  بلندمدت خطاي تصحيح  باشد. در تعادلمي𝐸𝑦𝑖𝑡  صفر

است. هر چند که اگر ما از تعادل بلندمدت انحراف پيدا کنيم خطاي تصحيح مدل غير صفر خواهد بود. ضرايب معادله سرعت تعديل 

  IRFباشد. مي( 6IRFالعمل انگيزشي )ي تحليل توابع عکسکنند. پنجمين مرحلهگيري ميزا را به سمت تعادل اندازهمتغيرهاي درون

کنيم. رسم را تحليل مي IRFدهد، به عبارت ديگر به جاي ضرايب، شوند را توضيح ميآسان تفسير نمي VARنقاطي که در مدل 

IRF ي متغيرهاي ي همهزا است که روي ارز ش حال و آيندهي وجود شوک انحرافي استانداردي به يکي از متغيرهاي دروننشان دهنده

 باشد.ي سرعت تعديل آنها ميي قدرت ويژگي انحراف پويا در بين متغيرها و مشاهدهدهندهچنين نشانذارد. همگسيستم اثر مي

است؟ ابتدا بايد  Yعلت  Xپردازد که آيا باشد. رو ش گرنجر به اين سؤال ميي علت گرنجري بين متغيرها ميي ششم مطالعهمرحله

تواند اين توضيح مي Xهاي شود و آيا مجموع مقادير وقفهتوضيح داده مي Yقدارهاي قبلي ي موسيلهموجود به Yديد که چه مقدار از 

هاي کند در اين صورت ضرايب روي وقفهبه ما کمک مي Yبيني در پيش  Xهاي باشد وقفه Yعلت گرنجري  Xرا بهبود ببخشد. اگر 

X  کند:مانند زير را برآورد ميدار هستند. آزمون عليت گرنجري رگرسيوني از لحاظ آماري معني 

𝑦𝑡 = ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 𝑥𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑗𝑦𝑡−𝑗 + 𝑢1𝑡

𝑞
𝑗=1          (5)    

𝑥𝑡 = ∑ 𝜆𝑖𝑥𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿𝑖𝑦𝑡−𝑗 + 𝑢2𝑡

𝑠

𝑗=1

𝑠

𝑖=1

                 (6) 

 𝑢2tو   𝑢1tباشد. مي yام سري متغير  jي ي وقفهنشان دهنده  𝑦t−jو  xمتغير  ام سريiي ي وقفهنشان دهنده 𝑥t−iدر معادالت 

 همگي پارامتر هستند.  𝜆𝑖و  𝛿𝑖و  𝛽𝑗و  𝛼𝑖باشند و ي سفيد ميداراي شرايط نوفه

 باشد. نتايج آزمونانا و در تفاضل اول مانا ميدهد که تمامي متغيرهاي موجود در مدل در سطح نامفولر نشان مي -نتايج آزمون ديکي

 ( گزار ش شده است. 6فولر تعميم يافته در جدول ) -ديکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
. Impulse Respond Function 
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 متغيرهای مدل ی اولسطح و تفاضل مرتبه( برای  ADFفولر تعميم یافته ) -نتایج آزمون دیکی(: 1جدول )

 نام متغیر

 

ربوط به م τی آماره

 آزمون ریشه واحد

نی مقادیر بحرا

سطح مکینون در 

 %1معنی داری 

همراه با روند و 

 عرض ازمبدا

مقادیر بحرانی 

سطح مکینون در 

 %5معنی داری 

همراه با روند و 

 عرض ازمبدا

مقادیر بحرانی 

سطح مکینون در 

 %11معنی داری 

همراه با روند و 

 عرض ازمبدا

 نتیجه

LX 86/1- 11/4- 55/3- 11/3- نامانا 

ΔLX 7/4- 11/4- 55/3- 11/3- مانا 

LRE 78/1- 11/4- 55/3- 11/3- نامانا 

ΔLRE 03/8- 11/4- 55/3- 11/3- مانا 

LY 55/5- 11/4- 55/3- 11/3- نامانا 

ΔLY 61/8- 11/4- 55/3- 11/3- مانا 

LFDIX 56/1- 11/4- 55/3- 11/3- نامانا 

Δ LFDIX 71/5- 11/4- 55/3- 11/3- مانا 

 خذ: محاسبات تحقيقأم        

 

 VARها توسط مدل انباشتگي بين متغيرها آزمون خواهد شد. ابتدا دادهي واحد ارائه شده براي سري زماني امکان همبر اساس ريشه

 HQو  LR  ،FPE  ،AIC  ،SCهاي ي بهينه استفاده شد. تمام آمارهبراي پيدا کردن وفقه 6معيار طول وقفه برآورد شدند و از آزمون 

اي هتوان با استفاده از رو ش يوهانسون و از آزمونانباشتگي بين متغيرهاي الگو را ميدرجه همي اول در مدل دارد. فهداللت بر وجود وق

 تعيين کرد. λ𝑀𝑎𝑥و آزمون حداکثر درست نمايي  λ𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒آماره اثر 

 (3                                                                    )λ𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) = −𝑇 ∑ ln(6 − �̂�𝑖)𝑛
𝑖=𝑟+6 

 (9                                                                     )λ𝑀𝑎𝑥(r, r + 6) = −T ln(6 − λ̂r+6) 

گرايي است که اصطالحاً ردارهاي همي حاصل از برآورد ماتريس بهاي مشخصهي ريشهاست از مقادير برآورد شدهعبارت �̂�𝑖بطوريکه 

، اين است که  𝐻1فرضيه  λ𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒باشد. در آزمون نيز تعداد مشاهدات قابل استفاده در تخمين مي Tمقادير ويژه نيز نام دارد و 

مقابل فرضيه وجود بيش از جمعي در بردار هم rباشد. در واقع فرض حداکثر تعداد مي rگرايي کمتر و يا مساوي تعداد بردارهاي هم

r چه آماره بيش از مقدار بحراني در سطح اطمينان خاص باشد، فرضيه گيرد. چنانجمعي مورد آزمون قرار ميبردار هم𝐻1  مبني بر

باشد مي rاوي گرايي مس، اين است که تعداد بردارهاي هم𝐻1فرضيه  λ𝑀𝑎𝑥گردد. در آزمون جمعي رد ميبردار هم rوجود حداکثر 

ي ، وجود يک رابطه λ𝑀𝑎𝑥و آماره  λ𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒گرايي است. با توجه به آماره بردار هم r+1جا وجود تعداد و فرض رقيب در اين

ل دوانباشتگي يوهانسن در جنتايج آزمون همشود. گذاري خارجي  اثبات ميبلندمدت بين صادرات غير نفتي، نرخ ارز حقيقي و سرمايه

کند. نتايج حاکي از آن است که يک را رد نمي  %9ي هم انباشتگي در سطح ( نشان داده شده است. نتايج آزمون وجود يک معادله2)

                                           
. lag length critera 
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ي هم انباشتگي ايران وجود دارد. معادلهصادرات غير نفتي، نرخ ارز حقيقي و سرمايه گذاري خارجي در ي هم انباشتگي بين معادله

 ايش است:به صورت زير قابل نم

 

LX= 21/13 +1/91LFDIX – 1/23LRE – 9/19LY +et (61) 

 )t:       )2/23(         )22/21(    )2/39( )1/91آماره        

باشد. زا ميصورت يک متغير بروني برآورد شده داراي عرض از مبدأ و روند بهرابطهمي باشند.  tي گر آمارهنمايان پرانتزاعداد داخل 

که کشش طوريگذاري خارجي و صادرات غيرنفتي وجود دارد بهي مثبتي بين سرمايهرابطهدر ايران دهد که ه نشان مياين رابط

ي بين نرخ ارز حقيقي و صادرات باشد. جالب توجه است که رابطهمي 91/1گذاري خارجي بلندمدت صادرات غيرنفتي به سرمايه

درصد در صادرات غيرنفتي خواهد  23/1يک درصدي در نرخ ارز حقيقي باعث کاهش  که افزايشطوريغيرنفتي معکوس مي باشد، به

توان در صادرات کاالي غيرنفتي جستجو کرد. طبق آمار اثر کاالهاي صادراتي ايران منشأ وارداتي دارند و با شد. علت اين امر را مي

ر لرن -عبارت ديگر شرط مارشالها کاهش خواهديافت. بهرات آنفزايش نرخ ارز و کاهش وارادات کاالي سرمايه توليد اين کاالها و صاد

باشد تا با افزايش نرخ ارز صادرات و تبع آن صادرات غيرنفتي افزايش يابد. هم چنين بايد دقت نمود که حتي در در ايران برقرار نمي

ي فوق درات خواهد شد در حالي که رابطهمدت افزايش نرخ ارز موجب افزايش صالرنر تنها در کوتاه -صورت برقراري شرط مارشال

 -23/1ي فوق کشش بلندمدت صادرات غيرنفتي به نرخ ارز حقيقي برابر با باشد. بر طبق رابطهي بلندمدت بين متغيرها مييک رابطه

اهش خواهد يافت. درصد ک 23/1که با افزايش يک درصدي نرخ ارز حقيقي در بلندمدت صادرات غيرنفتي به اندازه طوريخواهد بود به

مي  VECMافزايش شاخص جذب داخلي نيز باعث کاهش صادرات غيرنفتي در بلندمدت خواهد شد. همچنين با استفاده از الگوي 

 مدت پويا بين متغيرهاي موجود را ارائه داد:ي کوتاهتوان رابطه

D(LX) = -1/12 ECM+1/13D(LX-6)+1/6D(LFIDX-6)+1/13D(LRE-6) -1/19D(LY-6)+ 1/12T (66) 

 t (8/61)    (1/81)             (6/99)                  (6/12)                 (6/92)       (8/68)آماره  

گذاري مستقيم خارجي و نرخ ارز حقيقي ي اول متغيرهاي سرمايهي اول تفاضل مرتبهمدت وقفهطور که مشخص است در کوتاههمان

منفي  ECMضريب خطاي تصحيح دوره  (66)ي در معادلهاثر مثبت و شاخص جذب داخلي اثر منفي روي صادرات غيرنفتي دارد. 

چنين هم ي خطاي همبستگي باعث برگشت به تعادل خواهد شد.دوره رخ دهدباشد. زماني که يک انحراف از تعادل بلندمدت مي

 اند. مدت بودهتر از کوتاهها بزرگدهد که در بلندمدت کششب بدست آمده نشان ميضراي
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صادرات غير نفتی،نرخ ارز حقيقی، سر مایه گذاری خارجی و انباشته بين متغيرهای آزمون همگرایی بردارهای هم:( 2جدول )

 شاخص جذب داخلی

 ادیر بحرانیمق Trace  مقادیر آماره مقادیر ویژه هافرضیه

 درصد( 5)در سطح 

 

 احتمال

 درصد( 5)در سطح 

 

None 433/0 47/57 07/54 540/0  

At most 1 381/0 14/34  11/35 084/0 

At most 2 554/0 75/15 58/50  167/0 

 منبع: محاسبات تحقيق

 

توابع ي تحليل وسيلههبري خارجي  گذابين صادرات غير نفتي، نرخ ارز حقيقي، شاخص جذب داخلي و سرمايهحال به ارتباط بين 

توان بيني، ميدر پيش VARبا توجه به اهميت و کاربرد معادالت خودرگرسيوني برداري پردازيم. مي 6واکنش(-العمل آني )ضربهعکس

ي ساير زا را روونالعمل آني، اثر انحراف معيار تکانه متغير درواکنش( استفاده کنيم. در توابع عکس-از توابع عکس العمل آني )ضربه

ين ي بلندمدت بپاسخ(، بايد از وجود رابطه-العمل آني )ضربهکنيم. اما قبل از بيان توابع عکسزا ديگر بررسي ميمتغيرهاي درون

 IRF نتايج دست آمده در قسمت قبل استفاده نمود.انباشتگي بهي همتوان درجهمتغيرها اطمينان حاصل کنيم. براي اين منظور مي

هاي وارده به يک متغير دهد که اثر هريک از شوک( نشان مي6نتايج حاصل از نمودار ) باشند.حساس مي VARترتيب متغيرها در  به

ر طور مثال اگمدت بوده و در بلندمدت اثر شوک از بين رفته و گرايش مقدار صفر خواهد کرد. بهروي متغيرهاي ديگر تنها در کوتاه

ه کطوريهاي ابتدايي شديداً بر صادرات غيرنفتي اثر خواهد گذاشت بهگذاري خارجي وارد گردد در دورهيک شوک مثبت به سرمايه

گذاري خارجي بر صادرات غيرنفتي به تدريج کاهش دوره اثر شوک سرمايه 1دوره ادامه خواهد يافت اما پس از  1اين افزايش تا 

هاي نرخ ارز حقيقي بر صادرات دهد که اثر شوکخواهد رفت. نتايج نشان ميکه در بلندمدت اثر شوک از بين طوريخواهد يافت به

مدت اثر منفي بر هاي جذب داخلي در کوتاهچنين شوکباشد و پس از چند دوره از بين خواهد رفت. همغيرنفتي ايران ناچيز مي

 ين خواهد رفت.صادرات غيرنفتي خواهد داشت اما اين اثر در بلندمدت کاهش يافته و اثر شوک از ب

گذاري خارجي و شاخص جذب داخلي عليت گرنجري صادرات درصد سرمايه 61بر طبق آزمون عليت گرنجري در سطح معني داري 

اطعيت ي نتايج آزمون عليت گرنجري با قباشد. البته دربارهباشند اما نرخ ارز حقيقي عليت گرنجري صادرات غيرنفتي نميغيرنفتي مي

که نتايج آزمون عليت گرنجري در صورت مانا بودن متغيرها قابل باشند در حاليرد زيرا متغيرهاي موجود نامانا ميتوان قضاوت کنمي

 ( گزار ش شده است.8باشد. نتايج آزمون عليت گرنجري در جدول )اعتماد مي

                                           
-Impulse Responses Function(IRF)
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 واکنش –(: نمودار ضربه 1نمودار )

                                                                منبع: محاسبات تحقيق                                

 

 

 .(: نتایج آزمون عليت گرنجری وقتی که صادارات غيرنفتی متغير وابسته می باشد3جدول )

 5احتمال در سطح معنی داری  درجه آزادی آماره کای دو نام متغییر

 درصد

LFDIX 65/5 1 01/0 

LRE 33/0 1 58/0 

LY 85/4 1 03/0 

 منبع : محاسبات تحقيق

 

 گيرینتيجه -6

گذاري مستقيم خارجي، نرخ ارز حقيقي و شاخص جذب داخلي با ي بين متغيرهاي صادرات غيرنفتي، سرمايهدر اين مقاله رابطه

که آيا  ر گرفته استعبارت ديگر اين موضوع مورد بررسي قرااستفاده از الگوي خودرگرسيوني برداري مورد بررسي قرار گرفته است به

 گذاري مستقيم خارجي ، نرخ ارز حقيقي و نرخ جذب داخلي علت صادرات غيرنفتي مي باشند يا خير؟متغيرهاي سرمايه
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در  باشد.باشند اما تفاضل مرتبه اول آنها مانا ميفولر نشان داد که متغيرهاي موجود در مدل نامانا مي -نتايج آزمون مانايي ديکي 

ي بلندمدت بين متغيرها بود. بدين منظور باشد و بايد به دنبال رابطهقابل اعتماد نمي VARارد نتايج بدست آمده از مدل گونه مواين

جمعي بلندمدت بين متغيرهاي موجود وجود دارد. نتايج نشان داد که يوسليوس نشان داد که يک رابطه هم -نتايج آزمون يوهانسن

که کشش بلندمدت صادرات غيرنفتي به طوريگذاري خارجي و صادرات غيرنفتي وجود دارد بهايهي مثبتي بين سرمرابطهدر ايران 

که يطورباشد، بهباشد. جالب توجه است که رابطه بين نرخ ارز حقيقي و صادرات غيرنفتي معکوس ميمي 91/1گذاري خارجي سرمايه

توان در صادرات صادرات غيرنفتي خواهد شد. علت اين امر را مي درصد در 23/1افزايش يک درصدي در نرخ ارز حقيقي باعث کاهش 

کاالي غيرنفتي جستجو کرد. طبق آمار اکثر کاالهاي صادراتي ايران منشأ وارداتي دارند و با فزايش نرخ ارز و کاهش وارادات کاالي 

باشد تا با لرنر در ايران برقرار نمي -مارشال عبارت ديگر شرط ها کاهش خواهد يافت. بهاي توليد اين کاالها و صادرات آنسرمايه

 -افزايش نرخ ارز صادرات و تبع آن صادرات غيرنفتي افزايش يابد. هم چنين بايد دقت نمود که حتي در صورت برقراري شرط مارشال

ا ي بلندمدت بين متغيرهطهي فوق يک رابمدت افزايش نرخ ارز موجب افزايش صادرات خواهد شد در حالي که رابطهلرنر تنها در کوتاه

طوري که با افزايش خواهد بود به -23/1ي فوق کشش بلندمدت صادرات غيرنفتي به نرخ ارز حقيقي برابر با باشد. بر طبق رابطهمي

درصد کاهش خواهد يافت. افزايش شاخص جذب داخلي  23/1يک درصدي نرخ ارز حقيقي در بلندمدت صادرات غيرنفتي به اندازه 

دست آمد در به VECMمدت که از مدل ي کوتاهچنين در رابطهاعث کاهش صادرات غيرنفتي در بلندمدت خواهد شد. همنيز ب

گذاري مستقيم خارجي و نرخ ارز حقيقي اثر مثبت و شاخص جذب داخلي ي اول تفاضل مرتبه اول متغيرهاي سرمايهمدت وقفهکوتاه

 يهاي بدست آمده از رابطهتر از کششمدت کوچکي کوتاههاي بدست آمده در رابطهششاثر منفي روي صادرات غيرنفتي دارد. اما ک

ه در باشد چرا کمدت بودن اين سياست ميچنين اثر مثبت نرخ ارز حقيقي روي صادرات غيرنفتي مؤيد کوتاهباشد. همبلندمدت مي

 س العمل آني نيز بر اين موضوع تأکيد دارد. باشد. نتايج بدست آمده از توابع عکي بلندمدت، رابطه عکس ميرابطه

درصد نرخ جذب داخلي و سرمايه گذاري مستقيم  61نتايج حاصله از آزمون علت گرنجري نيز نشان داد که در سطح معني داري 

ا توجه ب باشند در حالي که نرخ ارز حقيقي عليت گرنجري صادرات غيرنفتي نبود. البتهخارجي عليت گرنجري صادرات غيرنفتي مي

 هبه نامانا بودن متغيرها نتايج حاصل از اين آزمون اعتبار چنداني ندارد و بايد با احتياط نتايج را مورد قبول دانست. در نهايت با توج

ابد گذاري مستقيم خارجي افزايش يتوان گفت براي افزايش صادرات غيرنفتي بايد نرخ ارز حقيقي و سرمايهدست آمده ميبه نتايج به

مدت حتي افزايش نرخ ارز حقيقي به بهبود شاخص جذب داخلي کاهش يابد. البته اين موضوع در بلندمدت صادق بوده و در کوتاه و

 صادرات غيرنفتي کمک خواهد کرد.
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