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 چکیده

امروزه درجه توسعه یافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاري بین المللی آن 
ادرات، کشورها می توانند به رشد تولید ملی و در نتیجه با به کارگیري استراتژي توسعه ص. کشور دارد

توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران در زمینۀ اهداف مذکور  و همچنین . افزایش اشتغال دست یابند
جهت حل مسائل ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی، بویژه در برهه کنونی حائز اهمیت        

. ایه گذاري و رونق صادرات غیرنفتی عامل مؤثري در تحقق اهداف تولید ملی استتوسعه سرم. می باشد
در همین رهگذر نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وري عوامل تولید از 

ود لذا در این مطالعه نیز با استفاده از داده هاي سري زمانی و مدل خ. گذشته مورد توجه قرار گرفته است
     وري عوامل تولید، فناوري اطالعات و ارتباطات و   به بررسی آثار بهره٣)VAR(توضیح برداري 

پرداخته 1350-1387گذاري مستقیم خارجی بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور در طی سالهاي  سرمایه
د می کند و نتایج حاصل از بررسی، تأثیرپذیري صادرات غیر نفتی از عوامل مذکور را مورد تأیی. شده است

  . ضرورت توجه به این عوامل را در رابطه با سیاستهاي تجاري روشن می سازد
 صادرات غیر نفتی، سرمایه گذاري مستقیم خارجی، بهره وري کل عوامل :کلیدي هاي واژه

  تولید، فناوري اطالعات و ارتباطات 
  JEL: L63,D24,E22,F23طبقه بندي 
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  مقدمه
 و ارزي درآمدهاي افزایش سبب که این بر هعالو غیرنفتی، صادرات توسعه
 در اشتغال بر زیادي تاثیر می تواند شود، می ارزي هاي پرداخت بهبود تراز و غیرنفتی
 توسعه و رشد به زمانی معموال ایران در که این است واقعیت  اما.بگذارد کشور

 آن فروش از حاصل درآمدهاي نفتی و صادرات که شود می توجه غیرنفتی صادرات
 کوتاه و تشویقی هاي برخی سیاست معموال زمانی مقاطع این در .باشد شده رکود دچار
    اجرا... جوایز صادراتی و اعطاي صادراتی، هاي تعرفه حذف یا و کاهش نظیر مدت
 باید توجه  اما.شود می غیرنفتی صادرات افزایش موجب مدت کوتاه در که شود می

گذاریهاي  سیاست باید بلندمدت در غیرنفتی راتصاد توسعه و رشد جهت در که داشت
  .گیرد صورت بنیادي و اي پایه

 شکل حال در شدن جهانی عنوان تحت اي پدیده خارج، دنیاي در دیگر طرف از
  در سرمایه جریان خارجی، رشد مستقیم گذاري سرمایه تجارت، رشد با کهاست  گرفتن
 ات و ارتقاي بهره وري اقتصادالمللی، رشد فناوري اطالعات و ارتباط بین سطح

  ).2006، 1آنکتاد( است داده قرار تاثیر تحت را مختلف کشورهاي
 از طریقخارجی  مستقیم سرمایه گذاري که دهد می نشان گرفته صورت مطالعات

 و مستقیم صورت به فناوري اطالعات و ارتباطات و بهره وري کل عوامل تولید
 مواد صادرات و فرآوري در. باشد مؤثر میزبان کشور صادرات بر تواند می غیرمستقیم
 تر وسیع هاي تماس بازاریابی، هاي مهارت خاطر به است ممکن خارجی هاي خام، بنگاه

 بیشتري پتانسیل از داخلی، هاي بنگاه به نسبت باالتر آوري فن و هاي خارجی بنگاه با
 که هستند آن دنبالبه  توسعه حال در کشورهاي در همچنین بنگاهها. باشند برخوردار
 هاي شبکه در قرارگرفتن البته. دهند جهانی گسترش بازارهاي به را شان صادرات
 و مشتریان سلیقه در تغییرات سریع با بازار نگهداري و حفظ و جهانی پخش

 نظیر هایی به مهارت و است مهم بسیار تولید جدید شکل و ایمنی استانداردهاي
 هایی، چنین مهارت نبود. دارد نیاز فروش از پس ماتخد و توزیع بندي، بسته طراحی،

 .است توسعه حال در کشورهاي صادرات براي جهانی بازارهاي به ورود مهم موانع از

                                                           
1-UNCTAD,(2006)  
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 حال در کشورهاي صادرات به آوري فن این انتقال با است ممکن ملیتی چند شرکتهاي
  ).15 ،2000، 1زانگ و سانگ (کنند کمک جهانی بازارهاي به ورود توسعه براي
 ساختارهاي بر مختلفی هاي به شیوه توانند می هاي خارجی بنگاه ،براین عالوه
 مشاهده با است ممکن داخلی هاي مثال، بنگاه براي .باشند مؤثر میزبان کشور صادراتی
 مانند هایی زیرساخت استفاده از همچنین و چندملیتی هاي شرکت صادراتی فعالیت
 تدارك فعالیت صادراتی براي ها شرکت این که مالی تخدما و ارتباطات نقل، و حمل

  .)12، 2،1993حداد و هریسون (بدهند گسترش را صادراتشان دیده اند،
 از بیشتر استفاده طریق از اقتصادي رشد امکان منابع، محدودیت به توجه با
 رشد به دستیابی براي روش بهترین بهره وري بهبود و محدود است تولید عوامل مقادیر

 و بنگاهها رقابت پذیري افزایش به بهبود بهره وري این، بر  افزون.است پایدار اقتصادي
 برنامه قانون 5 ماده ، در این باره  در.می کند کمک جهانی بازارهاي در آنها بقاي
 که شده است مقرر ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه چهارم
 حداقل باید داخلی ناخالص تولید رشد در عوامل کل وريبهره  سهم برنامه، طول در
 رشد متوسط) 1383-1379(توسعه  سوم برنامه در که حالی در برسد،  درصد3/31به

اقتصادي  رشد تأمین در آن سهم و  درصد8/0عوامل در ایران کل بهره وري ساالنه
 شده، یاد هدف به بخشیدن تحقق در این برنامه به منظور 3.است بوده  درصد1/15

 لحاظ به.است گرفته توجه قرار مورد فناوري و پژوهشی آموزشی، شاخصهاي ارتقاي
 وري بهره رشد در اساسی نقش توسعه، و تحقیق و انسانی سرمایه عامل دو نظري،
 و تجربه مهارت، و تخصص آموزش، چون متفاوتی ابعاد شامل انسانی  سرمایه.دارند

 منبع .می یابد ارتقا خارجی و داخلی منبع دو از ريفناو ذکر است، شایان. است سالمتی
 صرف بنگاهها که است توسعه اي تحقیق و هزینه هاي فناوري، ارتقاي داخلی

 آثار به منبع خارجی .می دهند ارتقا را فناوري سطح آن طریق از و کنند می تحقیقات
 .می شود تهگف کشور داخل به پیشرفته کشورهاي از توسعه و تحقیق هاي هزینه سرریز

 یا تجارت طریق از آثارش که دارند باالتري فناوري سطح پیشرفته کشورهاي
    وارد کشور به(FDI)4 خارجی مستقیم سرمایه گذاري یا کاالهاي سرمایه اي واردات

                                                           
1-Zhang & Song. (2000)  
2-Haddad & Harrison, (1993)  

 1386، جمهوري ریاست رهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت -3
4- Foreign Direct Investment (FDI) 
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 منبع می تواند است، سرمایه تأمین یک منبع اینکه بر ، عالوهFDI. می شود
 باشد نیز بازاریابی و شبکه هاي سازماندهی و یمدیریت هاي مهارت جدید، تکنولوژیهاي

  .منتشر می سازد المللی بین سطح در را تکنولوژي که کند عمل کانالی مانند و
 فناوري، انتقال در خارجی مستقیم سرمایه گذاري نقش اهمیت به توجه با
 به پژوهش این در مانند اینها، عوامل و کل وري بهره و ارتقاي مدیریتی روشهاي

  .پرداخته ایم در جهت توسعه صادرات غیر نفتی ایران عوامل این نقش سیبرر
 به کوتاهی اشاره موضوع، پیشینه تحقیقی بررسی از پس منظور این به

      بین فناوري اطالعات و ارتباطات،  ارتباط که داخلی و خارجی متعدد پژوهشهاي
 میزبان کشور وصادرات جیخار مستقیم گذاري سرمایه ورود بهره وري کل عوامل تولید،

 صادرات الگو براي یک معرفی با ادامه،  در. داشت خواهیم اند، داده قرار بحث مورد را
 تأثیر میزان بررسی  به)VAR(خود توضیح برداري  الگوي اساس بر ایران، غیرنفتی
 غیرنفتی خواهیم صادرات بر خارجی مستقیم گذاري سرمایه مدت کوتاه و بلندمدت
  .خواهد شد آورده  و پیشنهادهانتایج و خالصه پایان، ر د.پرداخت

 هاي توسعه اقتصادي دستیابی به رشد اقتصادي مثبت و پایدار است و لفهؤیکی از م
 سرمایه گذاري مستقیم خارجی یکی از متغیرهاي اثرگذار بر روند رشد اقتصادي پایدار

  مثبتی مانند کسبارآثتواند از طریق  جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی می. است
دارایی، انتقال فناوري و تکنولوژي، گسترش اندازه بازار و فواید صادراتی، ایجاد صنایع 
فرعی، معرفی فرآیندهاي جدید، تقویت توان مدیریتی، آموزش نیروي انسانی و دسترسی 
به بازارهاي خارجی، باعث تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادي در کشورهاي میزبان 

کند و از  سرمایه به عنوان موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي ایفاي نقش می. شود
 را  این خأل،آنجا که کشورهاي در حال توسعه اغلب با کمبود سرمایه مواجه هستند

هاي ناشی از باز   این روش به دلیل بحران.کنند معموالً با استقراض خارجی جبران می
، 1379ذوالنوز،  (گذاري مستقیم خارجی داده استپرداخت، جاي خود را به روش سرمایه 

17.(  
 مثبت اقتصادي آثارها،  مین مالی پروژهأسرمایه گذاري مستقیم خارجی عالوه بر ت

هاي کالن اقتصادي دارد از جمله افزایش کیفیت کاالهاي داخلی،  دیگري بر شاخص
ها و ایجاد  اییبه سبب ایجاد تنوع در دار(یکاري، کاهش ریسک سرمایه گذاري کاهش ب

هاي  ها، کاهش هزینه نهایی سرمایه و افزایش هزینه ، کاهش سطح قیمت)تنوع مکانی
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 R&D وري سرمایه انسانی،   و هم افزایش تولید و رشد اقتصادي، آموزش و افزایش بهره
  ).14، 2005 ،1پسوا  (افزایش صادرات و ارتقاي فناوري
اي از سرمایه  به صورت مجموعهگذاري مستقیم خارجی  از آنجایی که سرمایه

... المللی و تر به بازارهاي بین ارزان، مدیریت کارا، تکنولوژي پیشرفته، دستیابی راحت
در واقع جذب سرمایه . ثیر مثبت داشته باشدأتواند بر رشد اقتصادي ت شود، می تعریف می

ولوژي، معرفی  مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال تکنآثارگذاري مستقیم خارجی از طریق 
فرآیندهاي جدید، تقویت توان مدیریتی آموزش کارکنان و دسترسی به بازارهاي خارجی 

، 2جانسون (تواند باعث افزایش تولید و رشد اقتصادي در کشورهاي میزبان شود می
2006 ،22(.   

 به این .هم ممکن می شود جابه جایی نیروي کار  ،با ورود تکنولوژي به کشور
  شود و باعث افزایش  هاي داخلی منتقل می ي کار از خارج به شرکتصورت که نیرو

  . شود بهره وري و تولید و در نتیجه رشد اقتصادي می
تواند باعث افزایش ذخایر  افزایش سرمایه گذاري مستقیم خارجی از طرف دیگر می

  بخش خصوصیدر اصلی پایه پولی و در نتیجه افزایش اعتبارات يارزي به عنوان اجزا
 شود و به این ترتیب باعث افزایش تولید در این بخش و در نتیجه کل اقتصاد شود

عالوه براین، افزایش سرمایه گذاري مستقیم خارجی  ).9، 3،2006هشیائو و هشیائو(
تواند منجر به صادرات بخشی از تولیدات حاصل از آن شود و به توسعه صادرات و  می

 و باعث افزایش درآمدهاي ارزي و در نتیجه ندبهبود تراز بازرگانی یک کشور کمک ک
  ).11 ،2005، 4دیگران و لی (رشد و توسعه کشور شود
نظریه مطرح  چند صادرات و خارجی مستقیم گذاري سرمایه بین براي بیان رابطۀ

  :می شود
 بازدهی تفاوت ، ریکاردو نسبی مزیت نظریۀ در: سرمایه متفاوت بازدهی نظریۀ -1

 فراوانی در تفاوت هکچراوهلین، نظریۀ  اما در.آید می شمار به تجارت عامل ، کار
 این  در.گیرد می قرار عمل کشور مالك یک در موجود تولید عوامل میزان و

 هکچر نظریۀ اساس بر. شوند می گرفته نظر در سرمایه و کار عامل دو ، نظریه
                                                           

1-Pessoa, (2005)  
2-Johnson , (2006) 
3-Hsiao & Hsiao, (2006)  
4-Lee et al (2005) 
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 هايکاال به صادرات است غنی سرمایه تولید نظرعامل از که کشوري اوهلین،
 کاالهاي به صادرات است، غنی کار تولید عوامل نظر از که کشوري و بر سرمایه
 این در داشته باشند، تحرك کشور دو بین تولید عوامل اگر  حال.پردازد می کاربر
 کشور دوم، به اول کشور از بر سرمایه کاالي انتقال بر عالوه است ممکن صورت
طوري  به شود، منتقل دوم کشور به آن، قیمت در تفاوت دلیل به نیز سرمایه اصل
  .1)12 ،2002 موسا،( شود کشور این در بر سرمایه کاالهاي تولید به منجر که

 نتیجۀ را خارجی گذاري سرمایه ،) 1960( 2ورنون: ورنون تولید چرخۀ یۀرنظ -2
     انجام کننده ابداع کشور در ابتدا هرکاالیی اولیۀ  تولید.داند می تولید چرخۀ
 به محصول تدریج به بازار داخلی، در محصوالت عرضۀ از بعد گاه آن رد،گی می

 برخی در افزایش صادرات با زمان مرور به و شود می صادر دیگر کشورهاي
 به تولیدکننده مقرون براي آن صادرات به نسبت محصول این تولید کشورها،
 نوآور کشور ه،مرحل این در. شود می تر کم توزیع هاي هزینه زیرا شود، می صرفه
 صورتی در و کند می بررسی را خارجی مکان در تولیدي واحد یک تأسیس امکان

  .پذیرد می انجام خارجی مستقیم گذاري سرمایه باشد، مساعد که شرایط
 شود می مطرح سؤال این ورنون، تولید چرخۀ نظریۀ به توجه  با:بنگاه نظریۀ -3

            خارجی مستقیم گذاري هسرمای به اقدام خارجی هاي چرا شرکت اصالً که
 کشورهاي به را تکنولوژي از استفاده مجوز توانند که می حالی در کنند، می 

 گذاري سرمایه .شود می داده پاسخ بنگاه طریق نظریه از سؤال این. بدهند خارجی
 نظیر هایی مزیت از بتوانند که دهد اجازه می ها شرکت به خارجی مستقیم
 مقیاس، از ناشی هاي مدیریتی، صرفه هاي مهارت وژي،تکنول به دسترسی
 ).15، 1379ذوالنوز،  (کنند استفاده ... و بازاریابی در توانایی

 هاي مزیت از ها بنگاه چرا که این مورد در بنگاه،  نظریۀ:کردن درونی نظریۀ -4
 کنند، نمی صادرات به اقدام و نکرده خودشان استفاده کشور در شده ذکر

 کشوري چه که این بیان به قادر این نظریه چنین هم. دهد نمی هارائ توضیحی
 نظریۀ رو، این از. نیست شود، نیز می پذیرفته گذاري سرمایه مقصد عنوان به

 ،) 1987( 1، برنتون و وینترز ) 1979 (3افرادي نظیر کاسن سوي از کردن درونی
                                                           

1-Moosa (2002). 
2-Vernon, R (1960). 
3-Casson (1979). 
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 جایگزین راي به واسطه تالش هاي بنگاه بFDIبراساس این نظریه، . مطرح شد
 یک در حقیقت، با ایجاد. گیرد می انجام داخلی، مبادالت با بازاري مبادالت کردن
 اطمینان، قابل عدم و زنی چانه زمانی، وقفۀ نظیر ها هزینه از برخی جدید، بنگاه

 .دهد می ترجیح صادرات به  راFDI ، بنگاه بنابراین و است صرفه جویی
 بنگاه که این دانینگ، براي تئوري اساس رب): 1988 (٢دانینگ ترکیبی نظریۀ -5

 :شود تأمین باید شرط سه کند، FDI به اقدام
 ).مالکیتی مزیت (باشد داشته مزیت3 غیرمشهود دارایی هاي در   باید -1
مزیت (باشد ها آن اعطاي یا فروش از تر صرفه با ها مزیت این از  استفاده -2

 ).سازي درونی
بنگاه  براي درکشور میزبان تولید عوامل از ترکیبی با ها مزیت این از استفاده -3

 .)مکانی مزیت(باشد تر باصرفه
 

 داشته وجود سازي درونی و مالکیتی مکانی، مزیت سه هر ، باید FDIانجام  براي
 این مجموع کند می گذاري سرمایه به اقدام خارجی شرکت یک که هنگامی و باشد،
 و ارتباطات هزینۀ نظیر(خارج  در گذاري سرمایه هاي هزینه از مجموع ها مزیت

  ).6، 1383 شاهمرادي، و داوودي(است  باالتر ،)اطالعات
 به خارجی مستقیم گذاري سرمایه شده، ذکر هاي نظریه تمامی در حال، هر به

  .است شده گرفته نظر در خارجی تجارت و صادرات براي جایگزینی و عنوان جانشین
 تواند  میFDIکه  کرده، باز جاي ادداناناقتص میان نظر این گذشته از بیش امروزه

 تأثیرات مستقل از نظر صرف. گیرد قرار کشور یک توسعۀ و رشد درخدمت تجارت مانند
FDI طور به هنوز که دارد، وجود دو این میان متقابلی روابط کشورها، رشد بر تجارت  و 
 ،FDIو  تجارت تئوري هاي که است آن امر، این دالیل از یکی. اند نشده شناخته کامل
  ).2000آنکتاد، (اند  گرفته شکل یکدیگر از مستقل

 سرمایه انگیزة ایجاد رابراي مالکیتی و مکانی مزیت  تنهاFDI ،جدید هاي تئوري
 عمومی، تعادل هاي مدل قالب در ها شرکت رفتار ها تئوري  این.دانند می کافی گذاري
 المللی بین تجارت صحنۀ در شرکت را این وضعیت تجاري چگونگی توضیح در سعی که

                                                                                                                             
1-Brenton P. and Winters A. (1987). 
2-Dunning 
3-Intangible Asset. 
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 براي جایگزینی عنوان به گذاري سرمایه اگر چنین وضعیتی، در. گیرند می نظر در دارد
 هاي یکپارچگی دلیل به که تجاري هاي کاهش محدودیت با باشد، تجارت و صادرات
    آن در که (1 افقیFDI براي  حالتی  چنین.یابد کاهش می آیند، می وجود به اقتصادي

 خارجی بازارهاي در یکسان طور به را خدمت مشخصی یا کاال خارجی، هاي رکتش 
 با باشد، تجارت و صادرات ، مکملFDI اما اگر . است مشاهده قابل ،)کنند می تولید
 منجر یکپارچگی، عضو هاي کشور بین ما تجارت، افزایش و اقتصادي یکپارچگی ایجاد
 ها شرکت آن در که  2عمودي  FDI ايبر حالت این. شد خواهد نیز آن افزایش به

 قیمت از ناشی که نسبی هاي اساس مزیت بر را خود تولیدي فعالیت مختلف مراحل
 بنابراین،. افتد می اتفاق کنند، تقسیم می هاست، کشور بین تولید عوامل متفاوت هاي
 یهسرما نوع به خارجی گذاري مستقیم سرمایه و اقتصادي هاي یکپارچگی بین ما ارتباط
 جدید، اصول و سوابق مطابق با که طوري به داشت، خواهد بستگی خارجی گذاري
 است تجارت و گذاري سرمایه گرایی هم در متنوع آثار ساز زمینه ها آن بین تعامل

  ).21، 1984، 3هلپمن(
 منظور رسیدن به اهداف کارا و اثربخش، دره بهره وري استفاده بهینه از منابع ب

 نسبت بین حجم یا ارزش ستانده به  ورزشی مورد قبول می باشدچارچوب یک نظام ا
آن ستانده مورد استفاده قرار  یا مجموع عواملی که براي تولید حجم یا ارزش یک، چند و

صورت نسبت باشد، ه و یا به عبارت دیگر هر نوع رابطه بین ستانده و داده که ب گرفته اند
  .شاخص بهره وري است

  :تند از عبارانواع بهره وري
 هرگاه در نسبت سطح بهره وري از بین کلیه داده ها ومنابع  :بهره وري جزئی -

 ، رابطه بین ستاده با یکی از منابع و عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد"صرفا
 .شود بهره وري جزئی گفته می

 منابع و همههرگاه در نسبت سطح بهره وري رابطه بین ستاده با :بهره وري کل -
  .شود  گفته میکل بهره وري ،ولید مورد بررسی قرار گیردعوامل ت

                                                           
1-Horizontal FDI. 
2-Vertical FDI.  
3-Helpman, 1984. 
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 بهره وري چند عامل شامل نسبت خروجی یا ستانده به بیش :بهره وري چند عامل -
         همه عوامل ورودي را شامل "از یک عامل ورودي یا داده است که لزوما

  .شود نمی
 مجموع  بهره وري عامل کل نسبت ارزش افزوده به:بهره وري عامل کل -

باشد این نسبت در واقع نشان دهنده ارزشی  ورودیهاي نیروي انسانی و سرمایه می
ده از کارکنان و امکانات سرمایه اي سازمان را به مواد اولیه و ااست که استف
  .دهد کسر شده از ارزش کل ستاده ها نشان میة خریداري شد

 وري کل در ضرب شاخص بهره  بهره وري جامع از حاصل:بهره وري جامعه -
شاخص عوامل نامشهود بدست می آید این معیار یک معیار پیچیده است که 

یر کیفیت مفهوم معیار بهره وري کل را توسعه داده و آن را به عوامل کیفی نظ
، نگرش دن محصوالت یا خدمات، سهم بازار، بموقع بومحصوالت، کیفیت فرآیند

  .کند مرتبط می... جامعه و
 نیز بدین صورت می باشد که وري کل با بهره وري جزئی تفاوت شاخص بهره 

  حال؛ باشد شاخص بهره وري کل نشان دهنده نحوه بهره برداري از کل عوامل می
 ،1تمن جونگ (دهد آنکه بهره وري جزئی نحوه استفاده از یکی از عوامل را نشان می

2006 ،9.(  
 تولید، سرمایه گذاري  وري عواملرابطه بهره زمینه در متعددي مطالعات تاکنون

برخی از آنها به  که است گرفته صورت مختلف کشورهاي  دردراتمستقیم خارجی و صا
 :شرح ذیل می باشند

      آماري هاي پایه داده بر خود مطالعه اول بخش در )2001 (2فلمین قام و زنگ
تصحیح  الگوهاي بلندمدت و همگرایی روش با و1986-99دوره  براي ماهیانه 

 و خارجی مستقیم گذاري سرمایه ورود بین علّی ارتباط بررسی  بهECM(3(خطا
 سرمایه ارتباط که دهد می نشان  بررسی انهانتایج .پرداختند چین درکشور صادرات
 با خود مطالعه دوم بخش در. است دوطرفه رابطه صادرات یک و خارجی مستقیم گذاري
 مذکور متغیرهاي ارتباط مختلف ناطقو م شهرها براي پانل هاي داده روش از استفاده

 سرمایه ورود باالي با جریان مناطق در که دهد می نشان  اننتایج. را بررسی کردند
                                                           

1-Temenggung, D. (2006) 
2-Zhang & Felmingham, (2001) 
3-Error Correction Method 
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 مستقیم گذاري سرمایه ورود پایین جریان و )ساحلی مناطق( خارجی مستقیم گذاري
 خارجی و مستقیم گذاري سرمایه بین طرفه دو علّی رابطه یک) غربی مناطق(خارجی
  .نیست برقرار رابطه اي چنین مناطق بقیه در که حالی در دارد وجود راتصاد

 متغیرهاي از استفاده با را چین صادرات هاي کننده تعیین )2003 (1 شو و لیو 
 صنعت سطح در مقطعی هاي داده اساس بر بنگاه اندازه و کار نیروي هزینه ،FDIورود 

 به بخشی سطح در چین صادرات که دهد می نشانمطالعه انها  نتایج. بررسی کردند
  .است مستقل متغیرهاي تاثیر تحت داريامعن طور

  و1990 ۀنشان می دهد که با تغییر سیاست دولت هند در ده) 2004 (2الل 
        گشودن بازار هند به روي حرکت به طرف روش هاي اقتصاد نئوکالسیکی و

موجب شده تا ،  صادراتی هاي خارجی و از طرف دیگر، توجه به سیاست هاي شرکت
 درصدي در زمینه صادرات نرم افزار طی دوره 8/53فناوري اطالعات هند رشد  صنایع
-1995 درصد در سال 4/2 و سهم صادرات نرم افزار از به دست آورد را 1995-1994
  . برسد1998-1999 درصد در 5/4 به 1994

 5OECDعضو کشور 16 براي  راTFP4بر  FDI  در پژوهش اثر،) 2005 (3پسوا 
 پرتغال، ژاپن، هلند، ایتالیا، ایرلند، یونان، آلمان، فرانسه، فنالند، ،کانادا بلژیک، استرالیا،(

 متغیرهاي او .بررسی کرد 1982-2002در سال هاي ) آمریکا و انگلیس سوئد، اسپانیا،
FDI )سرریز اثرات و دانش طریق از(، 6R&L )متغیري و )مجوز هزینه و امتیاز حق 
 مناسب نهادهاي فرمایی و و کار مدیریت کیفیت ، زیرساختها،R&Dتحصیالت،  شامل
از  یک هر تأثیر برآورد براي در پژوهش او .می داند مؤثر عوامل کل بهره وري بر را

 دهد می نشان  اننتایج. شده است استفاده تابلویی داده هاي روش از TFPبر متغیرها
 به است ممکن که دارد میزبان کشور عوامل کل ريو بهره بر  مثبتاثر FDI ورود که
 بین المللی سطح در آن طریق از تکنولوژي که مسیري است  FDI که باشد دلیل این

 رابطه دهنده نشان که کل عوامل وري بهره بر  R&L منفی اثر .می شود منتشر
 حق تا کم بودن کند می کمک است، R&L و  وري بهره پیشرفت سطح بین عکس

                                                           
1-Liu, and Shu,(2003) 
2- Lall (2004) 
3- Pessoa, (2005) 
4 -Total Factor Productivity 
5 -Organisation for Economic Cooperation and Development 
6- Royalties and Licence Fees 
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 و تولید تکنولوژي بودن کم نتیجه در و را توسعه یافته کمتر کشورهاي در زامتیا
 که است شرکتهایی رفتار دلیل  بهR&L منفی اثر .شود داده توضیح صادرات آنها

 کمتري توجه و می کنند ابزار و ماشین آالت روي بسیار سنگین هاي گذاري سرمایه
  راTFPبر مؤثر عوامل از جمعی که سوممتغیر  .دارند جدید ایده هاي یا اندیشه ها به

  .دارد کشورها توسعه یافتگی سطح با متقابل رابطه است، داده قرار بررسی مورد یکجا
 بین علیت رابطه داگالس، کاب تولید تابع از استفاده با )2005 (1همکاران و لی

 یافته وسعهت(کشور  20 براي را فاوا و سولو اخالل جز بین و فاوا و داخلی تولید ناخالص
   بررسینتایج. اند کرده بررسی 1980-2000هاي داده از استفاده با) توسعه در حال و
 صنعتی و یافته توسعه کشورهاي خالف بر توسعه حال در کشورهاي دهد می نشان انها
  .نمایند استفاده وري بهره بهبود در توانند نمی فاوا گذاري از سرمایه جدید

 دوره در را آمریکا و ژاپن اقتصادي رشد منابع ) 2005 (2موتوهاشی و جرگنسون
 می دهد نشان مطالعه انها نتایج. اند کرده بررسی فاوا نقش بر کیدأت با 2003-1975
 .است یافته افزایش کشورها این در 1995 از پس کل وري رشد بهره از فاوا سهم

 سی بر ار فاوا گذاري سرمایه لیبق از متغیرها برخی )2006( 3حشمتی و شیو
 کرده ارزیابی تلفیقی هاي داده از استفاده با1993-2003زمانی دوره طی چین در استان
 گذاري سرمایه و خارجی مستقیم گذاري دهد سرمایه می نشان یج این بررسینتا .اند
 فاوا، گذاري سرمایه افزایش درصد یک .دارد وري کل بهره رشد بر معنادار و مثبت آثار
 مستقیم گذاري سرمایه که حالی در دهد افزایش می  درصد46/0را  کل وري بهره

  . دهد می افزایش  درصد98/0خارجی، 
 هاي پانل داده و زمانی سري رگرسیونهاي از استفاده با) 2006 (4هشیائو و هشیائو

یت آزمون بررسی به  در صادرات و خارجی مستقیم گذاري سرمایه بین گرنجر علّ
 دوره براي تایلند و فیلیپین مالزي، سنگاپور، کنگ، هنگ تایوان، کره، کشورهاي چین،

 از کدام هر  برايVAR مدل از استفاده با ابتدا آنها .پرداختند 1986-2004 زمانی
یت رابطه فوق کشورهاي یت رابطه که کردند بررسی را علّ  نتایج کشور هر براي علّ
 فوق کشورهاي همه رايب دیتا پانل مدل از یک استفاده با سپس . دادنشان را مختلفی

                                                           
1- Lee et al (2005) 
2- Jorgenson & Motohashi (2005) 
3- Shiu, Heshmati, (2006) 
4 -Hsiao & Hsiao, (2006) 
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 آزمون  برايVARدیتا  پانل یک رابطه برآورد به تصادفی و ثابت آثار هاي روش به و
یت آزمون نتایج. است هپرداخت گرنجر علّیت  که سرمایهداد  نشان پانل هاي داده علّ
  .استبوده  ثرؤکشورها م این صادرات بر غیرمستقیم صورت به خارجی مستقیم گذاري

 مستقیم سرمایه گذاري بین ارتباط بررسی به خود در مقاله )2006 (1جانسون 
 تایوان، مالزي، سنگاپور، کنگ، هنگ آسیا، شرقی جنوب کشور هشت صادرات و خارجی
 هر براي زمانی سري هاي رگرسیون دو روش از استفاده با چین و تایلند کره، اندونزي،
 -2003زمانی دوره در مذکور کشورهاي همه براي پانل هاي داده و کشورها از کدام

 خارجی مستقیم گذاري سرمایه ورود جریان که نشان داد مطالعه نتایج .پرداخت 1983
 می دهد نشان گرنجر علّیت آزمون همچنین. دارد میزبان کشور صادرات بر مثبتی اثر
  .دارد وجود صادرات به خارجی مستقیم گذاري سرمایه از علّی رابطه یک که

 وري عوامل تولید، سرمایه رابطۀ بهره زمینه در معدودي مطالعات نیز ایران در

 شده اشاره آنها از برخی به ذیل در که گذاري مستقیم خارجی و صادرات انجام گرفته
  :است

 به حقیقی هاي داده از استفاده  وOLSروش از استفاده با) 1374(نورانی  سید
 1342-54زمانی دوره براي کشور صادرات بر خارجی مستقیم اثر سرمایه گذاري بررسی
 یک با خارجی مستقیم گذاري سرمایه که دهد می نشان مطالعه نتایج این .پرداخت
  .می گذارد تاثیر مثبتی صادرات یر ساله پنج وقفه

 و داخلی توسعه و تحقیق سرمایه انباشت که دهد می نشان) 1382(آبادي  شاه
 رابطه بودن، باز به نسبت تري قوي اثر سرانه سرمایه فیزیکی انسانی، سرمایه خارجی،
 ارز نرخ و تورم نرخ وتاثیر دارند ایران در وري کل بهره بر المللی بین ذخایر مبادله،
  .است منفی کل وري بهره بر واقعی

 مستقیم سرمایه گذاري اثر بررسی به اي مطالعه در) 1386(غوچی  و نسب حسینی
 داده هاي از استفاده  با1357-1381ي سالها براي ایران رشد اقتصادي روي خارجی
 سرمایه خارجی، مستقیم سرمایه گذاري به متغیرهاي توجه  با.پرداخته اند زمانی سري
 پایه اقتصادسنجی الگوي یک بودن اقتصاد باز درصد و انسانی سرمایه داخلی، گذاري
 رمایهس با مستقیم خارجی سرمایه گذاري توأم اثر ترتیب به دوم الگوي در و تدوین
 مخارج و مالیات تورم، اثر سوم الگوي در و خارجی تجارت با انسانی سرمایه داخلی،

                                                           
1-Johnson , (2006) 
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 الگو این  نتایج.است شده بررسی نیز اقتصادي ساختار از شاخصهایی عنوان به دولت
 و باشد می اقتصادي رشد روي بر خارجی مستقیم مثبت سرمایه گذاري تأثیر گویاي
 افزایش دیگر، سوي از و کند می تقویت نیز را اثر آن انیانس سرمایه که است آن بیانگر
  .دارند منفی اثر ایران در اقتصادي رشد بر دولتی مخارج و مالیات تورم، نرخ

 69براي پنل داده هاي روش از استفاده با در تحقیق خود)1386(حیاتی  و رحمانی
 فاوا کاالي ولیدت تنها که رسیده اند نتیجه این  به1993-2003زمانی دوره در کشور

 فاوا کاالهاي از استفاده و مخارج سرمایه گذاري، نمی شود؛TFP رشد در باعث افزایش
 با فاوا کاالهاي از استفاده سرریز اثرهاي  همچنین.می شودTFP رشد افزایش باعث نیز

  .می یابد افزایش زمان گذشت
 راتصاد بر خارجی مستقیم گذاري سرمایه نقش) 1388( و همکاران عادلی
 هاي داده  وARDL(1(توزیعی با وقفه هاي توضیح خود الگوي از استفاده با غیرنفتی
مطالعه انها  نتایج. بررسی کرده اند ایران اقتصاد  در1342-84زمانی دوره براي سالیانه
 و بلندمدت در غیرنفتی صادرات بر خارجی مستقیم گذاري سرمایه که دهد می نشان

 شاخص کاهش و واقعی ارز نرخ افزایش این، بر عالوه. ددار مثبت تاثیر کوتاه مدت
 نیز پویا مدل برآورد  نتایج.شود می غیرنفتی صادرات به افزایش منجر داخلی جذب
  .کند می تأیید را غیرنفتی صادرات توضیحی و متغیرهاي بین بلندمدت رابطه وجود

   رشد بر فاوا سرمایۀ که رسیده نتیجه این به اي مطالعه در )1388(محمودزاده 
 غیرفاوا سرمایه با مقایسه در آن اثرگذاري چند هر بوده، مؤثر ایران کل در وري بهره
 کل بهره وري رشد بر را کاربري و زیرساخت اثرهاي) 1389( محمودزاده .است کمتر
 این به و کرده  ارزیابی2003-1995دوره  توسعه طی حال در کشورهاي در عوامل
 بودن باز انسانی، سرمایۀ قبیل از و عواملی فاوا کاربري فاوا، ختزیرسا که رسیده نتیجه
  .است بوده کشورها مؤثر این در بهره وري رشد بر پس انداز نرخ و اقتصاد

  
  ابزار و روش

 مطالعات از استفاده با و نظري مبانی به توجه با مطالعه این در:تصریح مدل) الف
 به بررسی آثار اي، کتابخانه منابع و عهتوس حال در کشورهاي گرفته در انجام تجربی

سرمایه گذاري مستقیم خارجی ، فناوري اطالعات و ارتباطات و بهره وري کل عوامل 
                                                           

1-Autoregressive Distributed Lags 
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تجزیه و ( پرداخته می شود 1350-1387تولید بر صادرات غیرنفتی ایران در سالهاي 
  ).ت به انجام رسیده اسEviews تحلیل هاي اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار 

  
  :فرم عمومی مدل مورد استفاده به صورت زیر است 

NOIL=f (FDI, ICT, TFP, DUM1, DUM2) 
  

  :مدل تخمینی ما بصورت نیمه لگاریتمی می باشد
 

  
  :می باشد که در آن

NOIL: نشان دهنده صادرات غیر نفتی  
LFDI: نشان دهنده لگاریتم سرمایه گذاري مستقیم خارجی  
LICT: تم سهم فناوري اطالعات و ارتباطات در تولید ناخالص نشان دهنده لگاری
  داخلی

: LTFP لگاریتم بهره وري کل عوامل تولید نشان دهنده  
DUM1: 1353 سالهاي طی در نفتی درآمدهاي افزایش مجازي نشان دهنده متغیر 

  1354 و
DUM2: مجازي سالهاي جنگ نشان دهنده متغیر  

  
 صادرات غیر نفتی سرمایه گذاري مستقیم شامل مطالعه این نیاز مورد هاي داده
 از که باشد فناوري اطالعات و ارتباطات و بهره وري کل عوامل تولید می خارجی،
 زمانی بانک مرکزي و مرکز مطالعات آماري، اقتصادي و اجتماعی سري هاي مجموعه

  . جمع آوري شده است1387 تا 1350 سالهاي طی SESRIC(1(کشورهاي اسالمی
  
  سري هاي زمانی در اقتصاد، غالباً ناپایا هستند به کارآنجاکه  از:مدل  برآوردروش )ب

 (OLS)2 اقتصاد سنجی مانند روش حداقل مربعات معمولی  گیري روشهاي متداول

                                                           
1-Statical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic countries 
2-Ordinary Least Squares 
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جر می شود براي سري هاي زمانی ناپایا در موارد بسیاري به تفسیر نادرست نتایج من
   ).1376توکلی، ( 

 این رو در این تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از الگوي خود از
  جوسیلیوس براي برازش و تجزیه- به روش هم جمعی یوهانسن)VAR(توضیح برداري

نوین،  سنجی اقتصاد در انباشتگی هم نظریه طبق .و تحلیل داده ها استفاده شده است
آن،  با مرتبط مشکالت سایر و کاذب رگرسیون ایجاد از جلوگیري براي است ضروري
مورد  متغیرهاي انباشتگی رتبه منظور،  بدین.شود بررسی ایستایی نظر از متغیرها ماهیت
قرار  آزمون مورد 2یافته فولرتعمیم دیکی 1واحد ریشه آزمون از استفاده با مدل، در استفاده
و  ها داده سطح براي ترتیب به 2 و 1 جدولهاي در مونآز این نهائی نتایج( است گرفته
  ).است شده منعکس آنها اول مرتبه تفاضل

 ها داده سطح در مدل متغیرهاي تمامی که است آن از حاکی نتایج این تحقیق
 محاسبه آماره مطلق قدر همواره و) زمانی روند بدون و زمانی روند با(بوده  غیرساکن

 این تکرار  با.باشد می کوچکتر کینون مک بحرانی مقادیر از یافته دیکی فولرتعمیم شده
 بار یک از پس متغیرها تمامی که شود می مشخص ها داده تفاضل در مورد آزمون
 بر مبنی مقابل فرضیه و رد ناپایایی بر مبنی صفر فرضیه و شده گیري ساکن تفاضل
 )زمانی روند بدون و زمانی روند با (.شود می پذیرفته درصد 95 سطح اطمینان در پایایی،
 I(1)یک،  درجه از انباشته مدل، در شده لحاظ متغیرهاي تمامی این آزمون مطابق
  .هستند

  
 )آزمون دکی فولر تعمیم یافته(آزمون ریشه واحددر سطح متغیرها ): 1(جدول 

 عرض متغیر
  از مبدا

 روند
 زمانی

ADF 
  آماره

 ارزش بحرانی
01/0در سطح   

 ارزش بحرانی
05/0طح در س  

 ارزش بحرانی
1/0در سطح   نتیجه 

NOIL ناپایا 3.2- 3.54- 4.24- 3.34 دارد دارد 
LFDI ناپایا 1.61- 1.95- 2.63- 0.28 ندارد ندارد 
LICT ناپایا 3.2- 3.53- 4.22- 2.38- دارد دارد 
LTFP ناپایا 2.61- 2.94- 3.64- 1.48- ندارد دارد 

 
  

                                                           
1-Unit root test 
2-Augmented Dichey-Fuller Test 
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 )    آزمون دکی فولرتعمیم یافته(تفاضل مرتبه اول متغیرها آزمون ریشه واحد با ): 2(جدول 

 عرض متغیر
 از مبدا

 روند
 زمانی

  ADF 
  آماره

 ارزش بحرانی
01/0در سطح   

 ارزش بحرانی
05/0در سطح   

 ارزش بحرانی
1/0در سطح   نتیجه 

DNOIL پایا 3.23- 3.60- 4.37- 4.53- دارد دارد 

DLFDI پایا 1.61- 1.95- 2.63- 7.31- ندارد ندارد 

DLICT پایا 2.61- 2.94- 3.62- 4.76- ندارد دارد 

DLTFP پایا 2.61- 2.94- 3.63- 4.57- ندارد دارد 
  

  بررسی و تعیین روابط تعادلیۀدر زمین:انباشتگی هم بردارهاي و مناسب الگوي تعیین )ج
ر اقتصادي سري زمانی، از روش  جوسیلیوس-وهانسن جبلندمدت بین چند متغی  

رها با استفاده از . شداستفاده  در این روش تعیین برآورد بردارهاي هم جمعی بین متغی
رها صورت می گیرد (VAR) ضرایب الگوي خود توضیح برداري ارتباط . بین آن متغی

 و همجمعی این امکان را فراهم می کند تا به سادگی بردارهاي VAR بین الگوي
روش فوق .  توضیح برداري به دست آوردهم جمعی را از روي ضرایب الگوي خود
می کند و برآوردهاي سازگاري از عوامل  تعداد روا بط بلندمدت را آزمون و شناسایی

  ).1،1988وهانسنج( به دست می دهد 
ي  مرتبه ابتدا جوسیلیوس، –وهانسن جبه منظور برآورد تعادل بلندمدت به روش 

رها تعیین می شود بهینه از معیار ۀ تعیین تعداد وقفسپس، براي. جمعی بودن متغی 
 براي تعیین تعداد بردارهاي هم جمعی از. شود  بیزین استفاده می- آکاییک و شوارتز 

  .می شود  استفاده 3 و آزمون حداکثر مقدار ویژه2رآزمون اث
 می دهد که ان نش، آمده است)2(خالصه نتایج آزمون دکی فولر که در جدول 

رهاي الگو جمعی از م هستند رتبه یکمتغی. 
در ) P(تحلیل هاي هم جمعی به روش یوهانسن، مستلزم تعیین طول وقفه بهینه 

تخمین هاي روابط بلند مدت به طول وقفه ي انتخاب شده براي . است VARالگوي 
VAR وقفه باید . وقفه ها را نباید بیش از حد بزرگ انتخاب کرد. خیلی حساس هستند

                                                           
1-Johansen 
2-λtrace 
3-λmax 
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نوفرستی، (مشکل همبستگی پیاپی وجود نداشته باشد به اندازه اي انتخاب شود که 
1378.(  

  
  .آمده است) 3(نتایج این آزمون در جدول 

  
 صادرات غیر نفتی تعیین تعداد وقفه هاي بهینه در الگوي تابع ):3(جدول 

 
  
  
  
  

 
 وقفه طول يازا به را خود حداکثر ن،یزیب – شوارتز و کییآکا يارهایمعاز آنجا که 

 .شود یم نییتع  یکنهیبه وقفه طول فوق اریمع دو هر اساس بریک دارند، بنابراین 
آزمون هاي ریشه واحد انجام شده بر روي متغیرهاي فوق این مسأله را تایید می کنند 

بدین ترتیب با تعیین مرتبه انباشتگی . تمامی آنها انباشته از مرتبه یک هستندکه 
در روش مورد . متغیرها، اولین قدم در به کارگیري روش جوهانسن برداشته شده است

. استفاده، الگوي کوتاه مدت، فاقد روند زمانی بوده و تنها داراي عرض از مبدأ می باشد
اما فرض .  تا روابط بلند مدت از روند برخوردار شونداین عرض از مبدأ سبب خواهد شد

بر این است که عرض از مبدأ روابط بلند مدت، توسط عرض از مبدأ روابط کوتاه مدت 
خنثی شده اند، به گونه اي که در نهایت تنها عرض از مبدأ براي الگوي کوتاه مدت باقی 

  . مانده است
بع صادرات غیر نفتی ایران به روش حال بردارهاي هم انباشته بین متغیرهاي تا

در  جوهانسن برآورد می شوند که مطابق آن نتایج آزمون هاي اثر و حداکثر مقادیر ویژه
  .ارائه شده است) 5(و ) 4(جداول 

  

کییآکا نتیجه نیزیب - شوارتز   تعداد وقفه 
- 19.39569 19.93988 0 
 1 *15.86404 *14.59428 تایید
- 14.78701 16.78235 2 
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  تعیین تعداد بردارهاي همگرا براساس آزمون اثر ):4( جدول
 

 بردار همگرا را براي آزمون اثر )r=2(براساس نتایج جدول می توان وجود دو 
 می باشد که از مقادیر بحرانی 47/20چرا که مقدار آماره آزمون در این زمینه . پذیرفت

  . کمتر می باشد% 95 در سطح 87/25
  

  تعیین تعداد بردارهاي همگرا براساس آزمون حداکثر مقادیر ویژه ):5( جدول

  
 آزمون حداکثر مقادیر بردار همگرا براي) r=0(، وجود صفر )5(مطابق نتایج جدول 

 در 12/32 کمتر از مقدار بحرانی 61/29زیرا کمیت آماره آزمون . ویژه تأیید می شود
  .می باشد% 95سطح 

  . است آمده )6( جدول در شده برآورد روابط بلند مدت
هر یک از روابط هم جمعی به دست آمده مبین یک رابطه تعادلی بلند مدت 

نظر  از که است مدتی بلند تعادلی روابط شناسایی دارد وجود که مشکلی بنابراین.است
اضافی  اطالعات که آن مگر بود نخواهد پذیر امکان کار این هستند و مفهوم با اقتصادي
 زیرا هم ، نیست آور تعجب اي مسأله چنین. باشیم داشته اختیار در الگو از خارج دیگري
 چون. است زمانی سري تغیرهايم هاي ویژگی مبناي بر آماري کامالً مفهوم یک جمعی
 لزوماً داراي هستند، هم جمع که روابطی است، اقتصادي نظري مبانی فاقد جمعی هم

  ). 1378نوفرستی،(نیستند  اقتصادي مفهوم

  %95ح مقدار بحرانی در سط  مقدار آماره آزمون  فرضیه مقابل  فرضیه صفر

  72.81 63.87 

  43.2 42.92 

   20.47 25.87 

  
8.20 12.52 

  %95مقدار بحرانی در سطح   مقدار آماره آزمون  فرضیه مقابل  فرضیه صفر

  29.61 32.12 

  22.73 25.82 

  12.28 19.39 

  8.20 12.52 
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  نتایج رابطه بلند مدت بین متغیرهاي مدل ):6( جدول
  استیودنتtمقدار آماره   انحراف معیار  ضریب  نام متغیر
NOIL 1 --------- --------  
LFDI 12535.17 2358.00 9.23 
LICT 47948.11 20483.5 2.34 
LTFP 48949.68 23016.8 2.13 

TREND 1440.442 304.501 4.73 
  

  :تابع صادرات غیر نفتی را  می توان بصورت زیر نوشت) 6(براساس جدول 
  

NOIL=12535.17 LFDI + 47948.11 LICT + 48949.68 LTFP 
 SE1:    (2358.00)            (20483.5)               (23016.8)       ) انحراف معیار (

         
رابطه ي مستقیم و معنا داري با سرمایه  ایران در صادرات غیر نفتی الگو، این  در

سرمایه گذاري مستقیم  در افزایش یک ریال که اي گونه گذاري مستقیم خارجی دارد به
 .ریال افزایش می دهد17/12535  غیر نفتی ایران راصادرات متوسط طور به ،خارجی

رابطۀ مستقیم و معنا داري با فناوري اطالعات و  ایران در همچنین صادرات غیر نفتی
 به فناوري اطالعات و ارتباطات، در افزایش یک ریال که اي گونه به. ارتباطات دارد 

بهره وري  .ش می دهدریال افزای11/47948صادرات غیر نفتی ایران را   متوسط طور
 اي گونه داري دارد بهنفتی ایران رابطه مستقیم و معناکل عوامل تولید نیز با صادرات غیر

نفتی صادرات غیر متوسط طور به بهره وري کل عوامل تولید، در افزایش یک ریال که
  . ریال افزایش می دهد68/48949ایران را 

 آنها در که است جزئی تعدیل هاي مدل زا نوعی الگو این :خطا تصحیح الگوي  برآورد)د
 و مدت کوتاه در مؤثر نیروهاي بلندمدت، رابطه یک پایا از پسماند کردن وارد با

 جمله  ضریب.شود می گیري اندازه مدت بلند مقدار تعادلی به شدن نزدیک سرعت
 از درصد 29دوره  هر در دهد می نشان که  برآورد شده است-29/0 خطا تصحیح
 تعدیل مدت بلند تعادل به رسیدن جهت صادرات غیر نفتی در مدت کوتاه لتعاد عدم
 .شود می

                                                           
1-standard error 
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  بحث و نتایج 
 

  نتیجه گیري) الف
از آنجایی که صادرات غیرنفتی می تواند آثار مختلفی بر تولید ملی یک کشور 
داشته باشند، پس توجه به عوامل تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی اهمیت و ضرورت 

د، لذا همان طور که در این تحقیق هم مالحظه گردید، آثار سرمایه گذاري بیشتري دار
مستقیم خارجی و فناوري اطالعات و ارتباطات و بهره وري کل عوامل تولید بر صادرات 

به این صورت که بر اساس تصریح مدل، جهت برآورد .غیرنفتی ایران قابل توجه بود 
ي استفاده شد نتایج برآوردها نشان داد که اقتصاد سنجی، که از روش خود توضیح بردار

رابطه مستقیم و معنا داري با سرمایه گذاري مستقیم خارجی،  ایران در صادرات غیر نفتی
پس می توان این طور . فناوري اطالعات و ارتباطات و بهره وري کل عوامل تولید دارد 

آورده غیر «ر قالب نتیجه گرفت که می توان با جذب سرمایه گذار خارجی فناوري را د
، بهره وري ات، دانش فنی به ایران وارد کردهو به صورت ماشینها و تجهیز» نقدي

  .عوامل تولید را بهبود بخشید و تولید ملی را تقویت کرد
 
  هاپیشنهاد) ب

براي افزایش تولید ملی از روزنه صادرات غیرنفتی و با استفاده از سرمایه گذاري 
قانون انتقال «بهره وري مهمترین اقدام، ایجاد قانونی با عنوانخارجی، فناوري و ارتقاي 

است که باید در این قانون همه موارد جذب فناوري باال، بهره گیري از » فناوري
آموزشهاي سرمایه گذاران، بهره گیري از خدمات تخصصی و مدیریتی همراه با سرمایه 

گیري از فناوري پیشرفته براي گذاري خارجی، واردات فناوري و بومی کردن آن و بهره 
   ورود به بازارهاي جهانی و به دست آوردن جایگاه ویژه در آن پرداخته شود، پیشنهاد 

  .  می گردد
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