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چکیده
با عنایت به اهمیت تأمین مالی در پروژههای سرمایهگذاری و راههای مختلف تأمین مالی ،انتخاب بین شیوههای تأمین
مالی را میتوان با توجه به نوع اثرگذاری هرکدام بر رشد تولید معطوف نمود .بدین منظور در این مطالعه ،منابعی نظیر
سرمایهگذاری خارجی ،بدهی خارجی ،درآمدهای نفتی و غیر نفتی به عنوان روشهای تأمین مالی در ایران مورد بررسی
قرار گرفتهاند .درگام نخست از مدل  BVARتحلیلهای مبتنی بر تجزیه واریانس و توابع عکسالعمل آنی بهمنظور
تحلیل کمیت و کیفیت واکنش متغیرهای الگو نسبت به یکدیگر و نیز واکنش متغیر اصلی مورد بررسی (رشد اقتصادی)
نسبت به متغیرهای دیگر استفاده شده است .در گام دوم جهت تحلیل پویاییهای مدل از الگوی  ARDLاستفاده شده-
است .دوره زمانی تحقیق  1191تا  3112و دادهها بهصورت سالیانه میباشند .نتایج نشان میدهد که در کل تأمین مالی با
فروش نفت ،سرمایهگذاری خارجی و بدهی خارجی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد ولی اثر درآمدهای نفتی بیشتر و
سریعتر از سایرین است.
واژگان کلیدی :رشد اقتصادی ،تأمین مالی ،BVAR ،ARDL ،توابع عکسالعمل آنی.
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 .1مقدمه
در عصر حاضر بهویژه در کشورهای عموماً در حال توسعه جهان ،یکی از شعارهای اساسی افراد و حکومتها در راستای
جلب افکار عمومی ،توسعه اقتصادی است و این امر یکی از اهداف اصلی کشورها در جهان محسوب میشود .در ادبیات
عامیانه ،توسعه مترادف با رفاه اجتماعی و اقتصادی تعریف میگردد که البته تا حدودی قرین به واقع نیز میباشد .واژه
توسعه اقتصادی یا توسعه یافتگی بالذات امکان تعریفپذیری ندارد و تمام برداشتهای ارائه شده در خصوص مفهوم آن
تهی از جامعیت و مانعیت بودهاند و لذا به جای بحث بر هستی موضوع ،تمرکز بر چیستی آن راهگشا خواهد بود .بنابراین
به جای تعریف خود عبارت ،به بیان و تبیین مصادیق آن پرداخته میشود .با نگاهی به وضعیت کشورهایی که در نگاه
جهانی در حوزه کشورهای توسعهیافته دستهبندی میگردند (به عنوان مثال کشورهای شمال غرب اروپا و یا حوزه
اسکاندیناوی) مهمترین فاکتورهای اقتصادی و در کنار آن اجتماعی متبلور شده در این جوامع عبارتند از -1 :نرخ بیکاری
پایین و قرین با نرخ طبیعی آن -3 ،تورم نازل و مهارشده -2 ،سیستم بانکی شفاف و کارا -2 ،دولتهای کوچک-5 ،
نرخ رشد اقتصادی پایدار -2 ،درآمد سرانه باال -9 ،سیستم بازنشستگی و خدمات تأمین اجتماعی گسترده -8 ،نظام
آموزشی مدرن با تأکید بر ترویج نوآوری و  -1کاهش شکاف درآمدی.
موارد فوقالذکر بهعنوان شاخصهای عمده معرفی شدهاند و شایان ذکر است که این مجموعه از فاکتورها قابل بسط و
افزایش بوده بهنحوی که در برخی تحقیقات ،مالکهای مورد ارزیابی برای توسعه را بیش از صد عامل در نظر گرفتهاند.
همانگونه که مشاهده شد اکثر عوامل مؤثر بر توسعه یافتگی از جنس اقتصادی بودهاند و لذا میتوان گفت که این عوامل
معلول ساختار اقتصادی و نحوه کارکرد این سیستم میباشند .از این رو میتوان اینگونه استنباط نمود که زیربنای توسعه
یافتگی ،توسعه اقتصادی و یا به عبارت بهتر رشد اقتصادی میباشد .البته رشد اقتصادی شرط الزم است اما با این حال
اهمیت فراوان دارد زیرا نشاندهنده حرکت اقتصاد در مسیر صحیح میباشد .با توجه به آنچه از تئوریهای رشد برمی-
آید ،عامل اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی انباشت سرمایه است .مطالعات نشان میدهند نهادهای مالی نقش تعیین
کنندهای در انباشت سرمایه و یا به اصطالح سرمایهگذاری و در نتیجه رشد اقتصادی دارند (محمدی و همکاران.)1212 ،
اینکه تأمین مالی 1سرمایهگذاری از چه طریقی صورت گیرد بحثی اساسی است که تحقیقات بسیاری در این مورد را
منجر شده است .از جمله روشهای تأمین مالی سرمایهگذاری میتوان به استفاده از نقدینگی موجود در بازارها و واسطه-
های مالی اشاره نمود .تأمین مالی مستقیم از طریق بازارهای مالی همانند بازارهای سهام ،بازارهای اوراق قرضه و بازارهای
مشتقات صورت میگیرد و تأمین مالی غیرمستقیم نیز از طریق واسطههای مالی همانند بانکها ،صندوقهای تعاونی و
شرکتهای بیمه انجام میشود (گورلی و شاو .)1155 ،از دیگر روشها ،استفاده از منابع خارجی است که خود به سه
دسته تقسیم میشود :جذب سرمایهگذاری خارجی ،استقراض از خارج و واردات تکنولوژی و کاالهای سرمایهای از
خارج .به دلیل فقر حاکم و کمبود پسانداز مالی در اغلب کشورهای در حال توسعه ،امکانات داخلی در اینگونه
کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق نرخهای رشد اقتصادی مورد نظر تکافو نمیکند ،لذا کمابیش این کشورها
ناگزیرند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تأمین نمایند و بدین جهت است که گرایش به سمت جذب
سرمایههای خارجی شکل گرفته و توجیه پیدا میکند .در مورد کشور ایران نیز عموم ًا برای تأمین مالی پروژههای سرمایه-
 .1در علوم اقتصادی و مالی ،پروسهای که سرمایه مورد نیاز جهت نیل به هدفی خاص حاصل میشود را تأمین مالی گویند.
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گذاری بزرگ منابع داخلی کفایت نمیکند و نیاز به منابع ارزی خواهد بود .این مورد برای پروژههای سرمایهگذاری
کوچک عمدتاً صادق نیست و منابع موجود در بازارهای مالی داخلی کفایت خواهد نمود .روش دیگر نیز استفاده از
منابع مالی حاصل از صادرات کاالها و خدمات است که کشور ایران با صادرات منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که
ارزش افزوده مثبت ایجاد مینمایند ،امکان تأمین منابع مالی را دارا میباشد.
در این مطالعه به اثرگذاری هر یک از انواع روشهای تأمین مالی بر رشد اقتصادی براساس دادههای سالیانه در طی دوره
 1191تا  3112با استفاده ازدو رویکرد  Bayesian VARو  ARDLپرداخته میشود .نیز آنکه این پژوهش به دنبال آن
است که نهتنها متغیرهای تأمین مالی را براساس اثر مثبت و منفی آنان بر رشد اقتصادی شناسایی و دستهبندی نماید ،بلکه
تقارن و عدم تقارن و شدت اثرگذاری این متغیرها را نیز مورد تحلیل قرار دهد.
ساختار این پژوهش بدینصورت است که ابتدا مبانی نظری مربوط به هرکدام از روشهای تأمین مالی با رویکرد
تأثیرگذاری بر رشد مورد بررسی قرار میگیرد .سپس نمونه پژوهشهای صورت گرفته بحث میشود .مدل تحقیق و
شیوه تخمین الگو بحث بعدی را تشکیل میدهد .پس از آن نتایج حاصل از برآورد مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
دست آخر نتیجهگیری و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه میشود.
 .2مبانی نظری
سرمایهگذاری از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار در پایداری رشد اقتصادی و در نهایت رسیدن به توسعه است .از
مباحث مهم در سرمایهگذاری ،چگونگی تأمین مالی آن میباشد ،که این تأمین مالی میتواند به صورت داخلی یا
خارجی صورت گیرد .پس در یک دید کلی میتوان ادعا نمود که پیش نیاز رسیدن به توسعه یافتگی ،تأمین مالی مؤثر و
کارآمد میباشد .در این بخش به بررسی مبانی تئوریکی موجود برای ارتباط هر یک از روشهای تأمین مالی با رشد
تولید ناخالص داخلی پرداخته میشود.
رابطه سرمایهگذاری خارجی 1و رشد اقتصادی

بحث تأمین سرمایه مورد نیاز ،هم در سطح خرد و هم در سطح کالن از مباحث دارای اهمیت میباشد .سرمایهگذاری
خارجی یکی از مجاری تأمین سرمایه مورد نیاز اقتصاد است ،اما در خصوص تأثیر آن بر رشد اقتصادی نظرات متفاوتی
وجود دارد .نئوکالسیکها معتقد به اثر مثبت سرمایهگذاری خارجی بر رشد هستند ،به این دلیل که به اعتقاد آنان
سرمایهگذاری خارجی منجر به خصوصی کردن بنگاههای دولتی ،تشویق صادرات و تجارت آزاد ،حذف مقررات زائد
دولتی و انحرافات قیمتی میشود .نیز سرمایهگذاری خارجی را عاملی برای انتقال سرمایه ،تکنولوژی پیشرفته و مدیریت
کارآمد میپندارند که به افزایش رفاه اجتماعی میانجامد .در مقابل اقتصاددانان رادیکال بر این باورند که موضوع توسعه
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دو موضوع کامال مجزاست و وضعیت کنونی کشورهای در حال توسعه با شرایط
گذشته کشورهای توسعهیافته یکی نیست .از این روآنان در مخالفت با سرمایهگذاری خارجی دالیلی را ذکر میکنند که
جالب توجه است .از جمله اینکه سرمایهگذاری خارجی با وجود تأمین سرمایه ،در بلندمدت به دلیل اینکه سود ناشی از
سرمایهگذاری در داخل کشور میزبان سرمایهگذاری نمیشود و از کشور خارج میگردد ،منجر به کاهش پسانداز و
1. Foreign investment
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سرمایهگذاری میشود (علیزاده و همکاران .)1212 ،نیز بیان میگردد که سرمایهگذاری خارجی راهی جدید برای
استثمار و سلطه بر کشورهای در حال توسعه در جهان امروز است (فرزین و همکاران .)1211 ،از دالیل دیگر :ایجاد
اختالف میان دریافتیهای شاغالن در صنایع جدید و قدیم ،افزایش فاصله توسعهیافتگی شهر و روستا (زیرا عموماً منابع
حاصل از سرمایهگذاری خارجی به دلیل امکانات زیرساختی در شهرها سرمایهگذاری میشود) ،تخصیص غیر بهینه منابع
(به این دلیل که به جای کاالهای اساسی ،کاالهای لوکس تولید خواهد شد) ،تکنولوژی وارداتی در این صورت بیشتر
سرمایهبر است بنابراین اشتغال به حد مورد انتظار نخواهد رسید .عدهای نیز تخریب ویژگیهای فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی در کشور میزبان را دلیل مخالفت خود ذکر میکنند (علیزاده و همکاران.)1212 ،
رابطه بدهی خارجی 1و رشد اقتصادی

در زمینه تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی سه دیدگاه وجود دارد .طرفداران دیدگاه اول معتقد به اثر مثبت سطح بهینه
بدهیهای خارجی بر رشد هستند که شامل مدلهای هارود -دومار ( )1121و مدلهای رشد نئوکالسیک همچون مدل
سولو -سوآن ( ،)1152میباشند .زیرا که معتقدند در کشورهایی که با کمبود سرمایه مواجهاند ،بهرهوری نهایی سرمایه
باالتر از متوسط جهانی است بدین سبب وقتی پساندازها برای تشکیل سرمایه کافی نیست استقراض از خارج توجیه
خواهد داشت .طرفداران دیدگاه دوم معتقد به اثرگذاری منفی بدهی خارجی بر رشد هستند.کروگمن ( )1188بیان می-
دارد که اگر میزان بدهی یک کشور از توانایی بازپرداخت احتمالی آن در آینده بیشتر شود ،انتظار بر این است که هزینه-
های بدهی از رشد اقتصادی کشور فراتر رود .برای این اثر منفی یک حد مشخصی تعیین میکنند بهطوری که حجم
بدهی بزرگتر از آن با احتمال پایین بازپرداخت بدهی همراه میگردد (وارد و همکاران .)3113 ،این گروه کاهش
سرمایهگذاری و رشد را در هنگام بازپرداخت و نیز افزایش ریسک کشور وام گیرنده با افزایش سطح استقراض خارجی
را از دالیل مخالفت خود با استقراض از خارج میدانند (علیزاده و همکاران .)1212 ،طرفداران دیدگاه سوم بیان میدارند
که ماهیت تأثیر بدهی بر رشد اقتصادی غیرخطی است (آلکساندر .)3112 ،آنان رابطه بین بدهی خارجی و رشد اقتصادی
را به شکل  Uمعکوس تصور میکنند .البته بایستی در نظر داشت که برای مشاهده تأثیرات مثبت استقراض خارجی ،منابع
حاصل باید در پروژههایی با بازدهی باالتر از نرخ بهره جهانی (یا نرخ بهره وام) سرمایهگذاری شود .نیز افزایش تولید
حاصله باید در نهایت منجر به کاهش واردات یا افزایش صادرات گردد تا با استفاده از ارز تأمین شده از این حوزه ،بدهی
را جبران نمود .عالوه بر این منابع حاصل از وام به سرمایهگذاری در اقتصاد اختصاص داده شود نه به واردات کاالهای
مصرفی ،تا رشد اقتصادی محقق گردد (علیزاده و همکاران.)1212 ،
رابطه درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی

برای کشورهای صادرکننده نفت ،درآمدهای نفتی عمدت ًا منبعی بسیار مهم از درآمدهای مالی و ارزی دولتها محسوب
میگردد و با توجه به اینکه در این کشورها دولت نقش غالب را دارد از این رو این درآمدها بر متغیرهای کالن اقتصادی
همچون رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری و  ...تأثیرگذار خواهد بود .در مورد نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد
اقتصادی به سه دیدگاه اشاره میشود .دیدگاه اول که به «بالی منابع یا تناقض فراوانی »3مشهور است ،با توجه به تجربه
1. External debt
2. The resource curse or the paradox of plenty
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کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از جمله کشورهای آمریکای التین و جنوب آفریقا و کشورهای نفتخیز خاورمیانه
مبنی بر عملکرد نامطلوب این کشورها در زمینه رشد اقتصادی حاصل شده است (یاوری و همکاران .)1211 ،از دالیل
آنگلیفاسون ( ،)3111به اثر برونرانی اشاره میکند که بیان میدارد سرمایه طبیعی ،گرایش به برون راندن دیگر انواع
سرمایهها و در نتیجه کند شدن روند رشد خواهد شد .دیدگاه دوم دیدگاه بیماری هلندی 1است که برای اولین بار در دهه
 1121در هلند مشاهده شد .به عقیدهساکس و وارنر ( ،)1119کشف و استخراج منابع طبیعی منجر به کاهش توان صنعت،
افزایش ارزش پول ملی ،افزایش واردات ،کاهش قدرت بخش مولد و در نتیجه کاهش صادرات بخش غیر منابع می-
گردد .دیدگاه سوم اثر مثبت درآمدهای نفتی را البته به شرط بهکارگیری صحیح متذکر میشود .در واقع در این دیدگاه
مهم آن است که از درآمدهای نفتی چگونه استفاده گردد.
رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی

در مورد نحوه و ماهیت اثرگذاری تجارت خارجی بر اقتصاد کشورها اختالف نظرهای فراوان وجود دارد ،ولی با این
حال اکثریت اقتصاددانان تجارت خارجی را دارای اهمیت میدانند .نیز بیان میشود که ارتباط بین تجارت خارجی و
رشد اقتصادی متقابل میباشد .برخی بیان میدارند که تجارت آزاد رشد اقتصادی را شتاب میبخشد (محمدی و
همکاران .)1212 ،سامرز و هستون ( ،)1112بیان میدارند که قیمت نسبی کاالهای سرمایهای و واسطهای در کشورهای
توسعه یافته با درآمد باال در مقایسه با کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین ،ارزانتر است .لذا کشورهای در حال
توسعه میتوانند با واردات این کاالها از کشورهای توسعه یافته به رشد باالتری دست یابند .در اصطالح اقتصادی به این
نوع از واردات ،واردات تکنولوژی نیز گفته میشود .مبانی اولیه تأثیرگذاری تجارت خارجی بر رشد به قرن  12میالدی و
به مکتب سوداگری (مرکانتلیسم )3باز میگردد .از دید آنان میبایست همواره واردات از صادرات کمتر باشد تا تجارت
خارجی منجر به رشد اقتصادی شود و تجارت خارجی بدون این که به رشد بیانجامد به صرفه نیست و توصیه نمیشود.
کالسیکها طرفدار اثر مثبت تجارت خارجی بر رشد بودند .به عقیده آنان توسعه تجارت خارجی منجر به افزایش
کارایی و تخصص ،در بخشهایی که کاالهای آنها صادر میشود ،شده و منجر به تخصیص مجدد منابع میشود که این
امر در نهایت موجبات افزایش تولید را فراهم خواهد آورد .نئوکالسیکها نیز همانند کالسیکها بر اثر مثبت تجارت
خارجی بر رشد تأکید دارند .نظریات رشد درونزا نیز با مبانی نظری قوی ،رابطه مثبت میان تجارت خارجی و رشد
اقتصادی را اثبات میکنند (محمدی و همکاران.)1212 ،
 .3پیشینه پژوهش
نواز و همکاران ( ،)3113در مطالعه خود به بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت استقراض خارجی بر رشد اقتصادی
پاکستان برای دوره  1181تا  3111با استفاده از آزمون علیت گرنجری پرداختهاند .نتایج ،بیانگر وجود رابطه تعادلی
بلندمدت بین بدهی خارجی و رشد اقتصادی است .نیز در کوتاهمدت رابطه بین اینها دو طرفه میباشد.

1. Dutch disease
2. Mercantilisme
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الیگو و همکاران ( ،)3113در مطالعهای به بررسی رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نقش محیط نهادی و اقتصاد
کالن برای دوره  1192تا  3115برای کشورهای در حال توسعه با روش  OLSو  GMMپرداختهاند .نتایج مطالعه آنان
نشان میدهد که کشورهای میزبان بایستی با سیاستگذاری نه تنها موجبات افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی را
فراهم نمایند بلکه چارچوب اقتصادی و سیاسی آنها را نیز توسعه دهند.
پونته و سانسو ( ،)3115در پژوهش خود با استفاده از آزمون علیت گرنجری 12 ،کشور عضو  OECDرا برای سالهای
 1118تا  3111مورد مطالعه قراردادند .نتایج حاصله بیانگر اثر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی است ،البته بدهی
خارجی بر رشد بخش خصوصی اثر مثبت (هرچند اندک) داشته است.
اونو و همکاران ( ،)3118در مطالعهای به بررسی تأثیر درآمدهای صادرات نفتی و غیر نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای
عضو اوپک با به کارگیری مدل  LSDVCو ) LS (Gauss-Newton / Marquardt stepsبرای سالهای  3113تا
 3112پرداختهاند .نتایج یافتههای آنان نشان داد که بیشتر تغییرات در رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک با تغییرات
درآمدهای صادرات نفتی توضیح داده شده است .به استثنای امارات متحده عربی با  52/99درصد سهم بخش غیر نفتی از
تولید ناخالص داخلی ،در بقیه کشورها سهم بخش غیر نفتی در رشد اقتصادی پایین است .کشورهای عضو اوپک هنگام
کاهش قیمت نفت ،در معرض نوسانات کالن اقتصادی قرار میگیرد ،که بر بخش غیر نفتی و در نتیجه اشتغال نیز اثرگذار
خواهد بود.
علیزاده و همکاران ( ،)1212در مطالعهای به بررسی تأثیر غیرخطی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی
 1251تا  1212با بهکارگیری الگوی رگرسیون انتقال مالیم ( )STRپرداختهاند .نتایج ضمن تأیید اثر غیرخطی بدهی
خارجی بر رشد ،یک ساختار دو رژیمی را با مقدار آستانهای حدود  18991میلیون دالری برای بدهی خارجی نشان می-
دهد.
اسماعیلی رزی و همکاران ( ،)1212در مطالعهای با استفاده از یک الگوی معادالت همزمان تأثیر درآمد حاصل از
صادرات نفتی را بر رشد اقتصادی مورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج برای دوره زمانی  1222تا  1211بیانگر تأثیر منفی
درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی میباشد.
رضایی و همکاران ( ،)1215در پژوهش خود با به کارگیری الگوی مستخرج از معادالت همزمان و تخمین آن با روش
حداقل مربعات سه مرحلهای ( )3SLSبرای دوره  1253تا  1211به بررسی اثر وفور منابع نفتی بر رشد اقتصادی و سایر
متغیرها پرداختهاند .نتایج حاکی از اثر مثبت درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی است ،با این حال این درآمدها با تشدید
عدم تعادلها در بودجه و بخش بازرگانی ،رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش میدهد.
فالحی و همکاران ( ،)1212در پژوهشی تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران را برای سالهای  1181تا  3112با
استفاده از رویکرد همانباشتگی مبتنی بر مدل  ARDLمورد بررسی قرار دادهاند .نتایج بیانگر اثر منفی بدهی خارجی بر
رشد اقتصادی ایران میباشد.
معتمدی و رحمانی ( ،)1219در پژوهش خود به بررسی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه ،بهرهوری
نیروی کار و رشد اقتصادی با روش پانل به صورت سیستم معادالت با استفاده از رویکرد حداقل مربعات دو مرحلهای
( )2SLSبرای دوره زمانی  1115تا  3112برای  111کشور در حال توسعه مبادرت ورزیدهاند .نتایج حاکی از تأثیر
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افزونتر بهرهوری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه بوده ،از این رو سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق
افزایش بهرهوری اثر مثبت بر رشد دارد.
 .4روش تحقیق
در این بخش به معرفی مدل ،روشهای تخمین و آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق پرداخته میشود .برای این
منظور با استفاده از تئوریها ،روابط بلندمدت و ضرایب همبستگی میان متغیرها ،مدل زیر معرفی میگردد:
()1

نظر بهاینکه در این مطالعه اثرات جریانات ورود و خروج ارز به کشور بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد ،لذا
) ،رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت (

متغیرهای مدل عبارتند از :رشد تولید ناخالص داخلی (
رشد درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی (
مستقیم خارجی (

) ،رشد میزان واردات به کشور (

) ،رشد بدهی خارجی (

)،

) ،رشد سرمایهگذاری

) و تورم ).(Inf

دادههای آماری سالیانه مربوطه برای دوره زمانی  1191تا  3112بوده و منابع اطالعات آن مشتمل بر مراکز رسمی انتشار
اطالعات شامل مرکز آمار ایران ،بانک سریهای زمانی اقتصادی منتشره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و
اطالعات موجود در بانک جهانی میباشد که همگی به دالر جمعآوری شده و سپس نرخ رشد آنها برای قرارگیری در
مدل محاسبه شده است.
ابتدا مدل ( )1با به کارگیری روش  BVARبا استفاده از توزیع پیشین مینسوتا 31تخمین زده شده و سپس توابع عکس-
العمل آنی و تجزیه واریانس مربوط به تولید ناخالص داخلی برای مشاهده جزئیات برهمکنش متغیرها و نیز حصول به
روابط متقابل اساسی موجود میان متغیرها در کوتاهمدت و بلندمدت و اثرات آن بر متغیر رشد اقتصادی استخراج می-
گردد .سپس برای یافتن اثرپذیری پویای متغیر رشد اقتصادی از سایر متغیرها از روش  ARDLاستفاده بهعمل میآید و
پس از آن در انتها آزمونهای تشخیصی مربوطه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
در ادامه توضیحات مختصری در مورد مدلهای مورد استفاده در این تحقیق ارائه میشود.
الف)روش خودرگرسیون برداری بیزین (:)BVARاین روش از رویکرد بیزین به منظور تخمین یک مدل خود رگرسیو
برداری ( )VARاستفاده میکند .روشهای بیزین با ترکیب تابع درستنمایی و تابع توزیع پیشین ،به تابع توزیع پسین می-
رسند .لذا

که توزیع پیشین پارامتر

میباشد با توجه به اطالعات موجود در (yکهتخمینزننده بر اساس دادههای

نمونه است) مورد تجدید نظر قرار گرفته و توزیع جدیدی برای حاصل میشود که توزیع پسین نامیده میشود که با
نمایش داده میشود:
()2

 .1به منظور حل مشکل کمبود داده ()Over fitting
2. The Minnesota prior
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این معادالت در حقیقت بیانی از قضیه بیز میباشد .در روش کالسیک به منظور تخمین پارامترها از تابع درستنمایی
استفاده میشود که پارامتر ثابت و غیر تصادفی که مجهول است با مشتقگیری از تابع درستنمایی به دست میآید .در
روش بیزین برای تخمین پارامتر به جای تابع درستنمایی از توزیع پسین استفاده میشود.
در حالت کلی تفاوت تحلیل بیزین با تحلیل کالسیک (در اقتصادسنجی دو رویکرد تحلیلی داریم؛ تحلیل کالسیک و
تحلیل بیزین) ،معرفی یک توزیع پیشین برای پارامترها است .یک مورد معمول در توابع توزیع پیشین ،تابع توزیع
پیشنهادی توسط لیترمن ( )1182 ،1191است که پس از آن توسط دیگر محققان دانشگاه مینسوتا (دان ،لیترمن و سیمز،
1182؛ سیمز )1181 ،گسترش داده شد و با عنوان توزیع پیشین مینسوتا شهرت یافت .احتمالهای پیشین بهطور مؤثری
خطای تخمین را کاهش داده و در عوض تنها تورشهای نسبتا کوچکی در برآورد پارامترها را نتیجه میدهند .نیز پیش-
بینیهای برون نمونهای دقیقی را ارائه میدهد (هر دو پیشبینی فاصلهای و نقطهای) .قدرت تابع پیشین مینسوتا به دو دلیل
است:
 )1این تابع به وقفههای خود متغیر وابسته بیش از وقفههای متغیرهای دیگر وزن میدهد (در هر سطر معادله)،
 )3از طرف دیگر از منظر این تابع وقفههای نزدیکتر متغیرها اثر بیشتری نسبت به وقفههای دورتر دارند.
لذا سیستم بهخودی خود برخی از پارامترها را اضافی تشخیص داده و حذف میکند و پارامترهای بیشتر تأثیرگذار را نگاه
میدارد ،بنابراین تعداد پارامترهای تخمینی کاهش مییابد .که این امر منجر به کاهش تعداد پارامترها در مقابل مشاهدات
شده و در نتیجه اعتبار پیشبینیهای مدل افزایش مییابد.
توزیع پیشین مینسوتا به صورت زیر ارائه میشود:
()2
که در آن

تعریف میشود .در روابط فوق،
برای

باقیماندههای مدل ) AR(Pبرای متغیر ،i

یک پارامتر تنظیمی و  rتعداد وقفهها

میباشد (لیترمن.)1182 ،

ب) مدل  :ARDLاین رویکرد توسط پسران و شین ( )1111و پسران و همکاران ( ،)3111معرفی شد .مزیت این روش
این است که در نمونههای کوچک یا محدود نسبت به سایر روشها (به عنوان مثال روش دو مرحلهای انگل – گرنجر
(انگل و گرنجر ،)1189 ،دارای کارایی نسبتا باالتری میباشد و یکی از روشهای مناسب به منظور برآوردهای بلندمدت
به حساب میآید (پسران و شین .)1115 ،همچنین انتخاب وقفههای مناسب برای متغیرهای الگو ،در برآورد مدل بسیار
مهم است .در این مدل نکته اصلی برای صحت نتایج ،همانباشتگی میان متغیرهاست (محمدی .)1211 ،برتری دیگر این
روش نسبت به روش دو مرحلهای انگل-گرنجر ،در برآورد روابط بلندمدت ،آن است که در مدل انگل-گرنجر ،تمامی
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متغیرها باید) I(0باشند .حال آنکه در مدل امکان حضور مجموعهای از متغیرهای ) I(0و ) I(1وجود دارد البته همانگونه
که ذکر شد ،شرط اصلی هر دو مدل وجود همانباشتگی بین متغیرهاست.
 .5نتایج تحقیق
ابتدا برای مشاهده رابطه بین متغیرها بهطور معمول از ضریب همبستگی پیرسون (پیرسون )1815 ،استفاده میشود که به
دلیل حساسیت نتایج آن نسبت به توزیع دادهها (کانور ،)1181 ،از ضریب همبستگی اسپیرمن (اسپیرمن )1112 ،که یک
آزمون ناپارامتریک 1است ،بهرهگرفته میشود .این ضریب همبستگی مشابه ضریب همبستگی پیرسون است با این تفاوت
که بین دادههای رتبهبندی شده تعریف میشود.
()2
نتایج حاصل از این آزمون به شرح جدول ( )1میباشد.
جدول  .1نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن
NonOILR

NonOILR
1

OILR
-1/12291

IM
GDP
FDI
FDEBT
1/151319 1/195353 1/121332 1/111813

OILR

-1/12291

1

1/331211 1/813152 -1/11811 1/533121

FDEBT

1/111813

1/533121

1

1/123283 1/511285 1/129915

FDI

1/121332

-1/11811

1/129915

1

1/12931

1/122121

GDP

1/195353

1/813152

1/511285

1/12931

1

1/255928

IM

1/151319

1/331211

1/255928 1/122121 1/123283

1

 )1الزم به ذکر است که تمام متغیرها بهصورت نرخ رشد هستند (این برای تمام جداول صادق است).
 )3معنیداری ضرایب در سطح  5درصد مورد تأیید قرار گرفته است.
منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج جدول ( )1رابطه بین رشد صادرات نفتی و غیر نفتی منفی است .این بدین معنی است که رشد صادرات
نفتی و غیر نفتی همدیگر را محدود میکنند .نیز این رابطه منفی بین درآمدهای (یا صادرات) نفتی و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی وجود دارد .رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی و تمام متغیرها مثبت میباشد .رابطه بین سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و صادرات غیر نفتی مثبت ارزیابی شده است .همچنین رابطه بین بدهی خارجی و صادرات غیر نفتی نیز
مثبت است.
برای ادامه الزم است ایستایی متغیرها مورد آزمون قرار گیرد تا از پیشامد رگرسیون کاذب جلوگیری شود .برای این
منظور نتایج دو آزمون ( ADFدیکی و فولر )1191 ،و ( P-Pفیلیپس و پرون )1188 ،درجدول ( )3آورده شده است.

 .1آزمونهای ناپارامتریک نسبت به توزیع دادهها حساس نیستند.
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جدول  .2نتایج آزمونهای ریشه واحد برای متغیرهای الگو
متغیرها (در سطح)
GDP

FDI

FDEBT

OILR

NonOILR

IM

Inf

نوع آزمون

آماره آزمون

احتمال

نتیجه

ADF

-2/592352

1/1118

)I(0

P-P

-2/835251

1/1112

)I(0

ADF

-2/959212

1/1111

)I(0

P-P

-2/928151

1/1111

)I(0

ADF

-5/112259

1/1113

)I(0

P-P

-5/113312

1/1113

)I(0

ADF

-2/131282

1/1139

)I(0

P-P

-2/292512

1/1125

)I(0

ADF

-2/952113

1/1115

)I(0

P-P

-2/952113

1/1115

)I(0

ADF

-5/119123

1/1113

)I(0

P-P

-5/192811

1/1113

)I(0

ADF

-2/211511

1/1115

)I(0

P-P

-2/219511

1/1122

)I(0
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با توجه به نتایج جدول ( )3همگی متغیرهای الگو در سطح معنیداری  5درصد ایستا هستند ،پس رابطه بلندمدت بین
متغیرهای مدل وجود دارد.
حال برای تخمین مدل  BVARو آزمونهای مورد نیاز بایستی وقفه بهینه استخراج گردد .نتایج جدول ( )2نشاندهنده
وقفه انتخابی هر یک از معیارهای اطالعاتی میباشد.

HQ
*()1/152191

جدول  .3انتخاب وقفه بهینه بر اساس معیارهای اطالعاتی
LogL
AIC
SC
-152/1111
8/121512
*()1/359211

Lag
1

1/123218

11/52583

1/193528

-119/2123

1

1/129212

13/12281

*()8/235311

-22/85533

3
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بر اساس نتایج جدول ( )2و معیار اطالعاتی  1AICوقفه مناسب برای مدل  3 ،BVARمیباشد .بنابراین با استفاده از این
نتیجه مدل را تخمین زده و برای استنباطهای بعدی جدول تجزیه واریانس و توابع عکسالعمل آنی استخراج میشود.
جدول ( )2نشاندهنده نتایج آزمون تجزیه واریانس متغیر رشد تولید ناخالص داخلی برای دورههای اول تا سوم (به عنوان
نماینده کوتاهمدت) ،دوره  11و ( 35به عنوان نماینده میانمدت) و دوره ( 51به عنوان نماینده بلندمدت) است .نمودار ()1
1. The Akaike information criterion
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نیز واکنش هر یک از متغیرها نسبت به هم را نمایش میدهد .با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس ،بخش بزرگی از
تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت به خود متغیر وابسته است .این در کوتاهمدت بیشتر نمود مییابد و در
میانمدت با مقدار بلندمدت خود برابر میشود .در میان رشد صادرات غیر نفتی و نفتی ،صادرات غیر نفتی تأثیر بیشتری بر
رشد تولید ناخالص داخلی دارد (در هر سه دوره) .اثر واردات و بدهی خارجی نیز بیشتر از سرمایهگذاری خارجی است
(در هر سه دوره) .البته اثرات سه متغیر اخیر کمتر از صادرات (در کل) است.
جدول  .4تجزیه تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر دورههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
دوره

NonOILR

OILR

FDEBT

FDI

GDP

IM

1

1

1

1

1

111

1

3

1/929281

1/181295

1/121122

1/112218

11/11113

1/119128

2

1/981395

1/122581

1/191582

1/112111

18/12221

1/133123

11

1/913129

1/122522

1/191212

1/119159

18/15281

1/139532

35

1/913129

1/122522

1/191212

1/119159

18/15281

1/139532

51

1/913129

1/122522

1/191212

1/119159

18/15281

1/139532
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Response to Cholesky One S.D. Innovations
Response of GDP to GDP
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با عنایت به نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی ،نتایج آزمون همبستگی پیرسون در کوتاهمدت تأیید میشود .عالوه بر
آن ،نتایج اضافیتری نیز در کوتاهمدت قابل استنباط است .برای مثال واکنش متقابل رشد واردات به رشد صادرات (در
کل) ،رشد تولید ناخالص داخلی به رشد صادرات (در کل) ،رشد بدهی خارجی به رشد واردات و نیز رشد صادرات
نفتی به رشد واردات منفی میباشد .همچنین واکنش صادرات غیر نفتی به بدهی خارجی مثبت است .واکنش صادرات
نفتی به بدهی خارجی نامتقارن ارزیابی شده است .نیز واکنش سرمایهگذاری خارجی به افزایش بدهی خارجی در کوتاه-
مدت مثبت ارزیابی شده است.
در پایان برای یافتن پویایی اثرات وقفههای متغیر وابسته و وقفههای سایر متغیرها بر تغییرات متغیر وابسته از تخمین الگوی
 ARDLکمک گرفته میشود .نتایج حاصل از تخمین ،در جدول ( )5مدل بهینه را به دست میدهد.
جدول  .5نتایج حاصل از تخمین مدل پویای رشد با استفاده از )ARDL(3,3,4,3,4,4
آماره )prob( t

انحراف معیار

ضریب

متغیر

(-1/513332)1/5932

1/359821

-1/153912

)GDP(-1

(-1/812313)1/1139

1/311982

-1/522511

)GDP(-2

(-1/231921)1/1181

1/222525

-1/213922

)GDP(-3

(2/929252)1/1131

1/113119

1/222991

OILR

(1/913132)1/1235

1/129121

1/322321

)OILR(-1

(1/328535)1/8182

1/181853

1/131223

)OILR(-2

(1/212333)1/3135

1/112112

1/125111

)OILR(-3

(1/211812)1/9115

1/125595

1/118329

Non-OILR

(-3/321338)1/1211

1/129123

-1/115128

)Non-OILR(-1

(-3/232222)1/1223

1/199988

-1/312121

)Non-OILR(-2

(1/915259)1/2535

1/121225

1/135193

)Non-OILR(-3

(1/825122)1/1122

1/123912

1/121138

)Non-OILR(-4

(-3/339225)1/1213

1/151292

-1/112252

FDEBT

(-3/212393)1/1252

1/183282

-1/312922

)FDEBT(-1

(-3/291229)1/1239

1/122211

-1/159319

)FDEBT(-2

(1/182198)1/1899

1/129192

1/122395

)FDEBT(-3

(-1/221198)1/3322

1/113132

-1/113211

FDI

(-1/122293)1/8932

1/111285

-1/111329

)FDI(-1

(3/121211)1/1331

1/113191

1/112112

)FDI(-2

(3/221522)1/1222

1/112329

1/119128

)FDI(-3

(-3/118211)1/1921

1/113891

-1/112153

)FDI(-4

(-1/898529)1/1132

1/129819

-1/399831

IM
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آماره )prob( t

انحراف معیار

ضریب

متغیر

(3/112121)1/1338

1/122253

1/211921

)IM(-1

(2/212511)1/1112

1/119125

1/225122

)IM(-2

(3/521115)1/1295

1/191521

1/312928

)IM(-3

(2/229932)1/1111

1/139291

1/228313

)IM(-4

(3/129119)1/1211

1/139851

1/151522
C
)F-statistic (prob
R-squared
Log likelihood
Durbin-Watson statistic

)5/290541(0/014764
0/951575
101/6564
2/220430
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همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود الگوی مورد تأیید روش  ARDLبر اساس معیار آکائیک ،مدل
) ARDL(3,3,4,3,4,4است .با عنایت به نتایج ،ضرایب تخمینی برای وقفههای متغیر وابسته همگی منفیاند اما معنیدار
نیستند ،اما با توجه به نتایج آنالیز واریانس ،رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای پیشین منجر به کاهش رشد این متغیر
در سال جاری خواهد شد .این امر توجیهپذیر میباشد .طبق نتایج رشد صادرات نفتی و وقفههای آن (تا سه وقفه) منجر به
افزایش رشد تولید ناخالص داخلی جاری میشود ،اما تنها رشد صادرات نفتی جاری اثر معنیدار بر رشد دارد .طبق نتایج
الگو رشد صادرات غیر نفتی کنونی اثر مثبت بر رشد تولید دارد اما اثر آن معنیدار نیست .همچنین وقفه اول و دوم آن
اثر منفی بر رشد دارند که به ترتیب در سطح  1و  5درصد معنیدار میباشند .وقفه سوم و چهارم با وجود اثر مثبت بر
رشد ،معنیدار نمیباشند (اثرات نوسانی است) .اثر رشد بدهی خارجی و وقفههای آن بر رشد تولید نیز در سطح  1درصد
معنیدار است اما رشد سال جاری و تا دو دوره (سال) قبل منفی است و تنها وقفه سوم اثر مثبت بر رشد دارد .این به دلیل
تاخیر در اثرگذاری سرمایهگذاریها از این منبع مالی و یا تخصیص منابع حاصل به مواردی غیر از سرمایهگذاری،
همچون مصرف باشد .اثر رشد سرمایهگذاری خارجی امسال و سال پیشتر بر روی رشد تولید منفی است اما معنیدار
نمیباشد .اما اثر وقفههای دوم و سوم مثبت معنیدار میباشد فلذا برای نمایان شدن اثر سرمایهگذاری خارجی بر رشد
بایستی حداقل دو دوره بگذرد .اثر وقفههای رشد واردات بر تولید نیز مثبت است با اینکه اثر رشد واردات جاری منفی
است (اما معنیدار نیست) ،بنابراین بر طبق نتایج اثر مثبت رشد واردات بر رشد با یک دوره تاخیر آشکار میگردد .در
کل تأمین مالی با فروش نفت ،سرمایهگذاری خارجی در سطح  5درصد اثر مثبت بر رشد اقتصاد دارد .در مورد اثر مثبت
سرمایهگذاری خارجی و نیز استقراض از خارج اما نباید عجله نمود زیرا با توجه به نتایج مدل این متغیرها با تاخیر اثر
مثبت خود را آشکار میکنند .نیز با توجه به ضرایب الگو ،تأمین مالی از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفتی دارای
بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی میباشد ،زیرا که رشد این درآمدها با ضریب باالتری رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
همانطور که ذکر شد ،در مورد صادرات غیر نفتی اما اثرات نوسانی میباشد که میتواند ناشی از نوسانات صادرات
محصوالت پتروشیمی باشد آن نیز ناشی از تحریمهای وضع شده بر آنها میباشد .لذا برای یافتن اثرات صادرات غیر
نفتی میبایست صادرات محصوالت پتروشیمی از آن خارج شود ،سپس اثر آن مورد تحلیل قرار گیرد .البته در مورد
استقراض از خارج چند نکته باید مدنظر قرار گیرد؛ اول اینکه منابع حاصل حتما باید در صنایعی سرمایهگذاری شود که
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محصوالتشان قابلیت صادراتی دارند ،1دوم اینکه صنایع انتخاب شده باید دارای سودآوری باالتر از نرخ بهره وام باشند
تا در موعد بازپرداخت ،کاهش رشد چندانی تجربه نشود (به دلیل خروج سرمایه در زمان بازپرداخت) و نکته سوم مربوط
به مراقبت از رتبه اعتباری یا رتبه از لحاظ ریسک سرمایهگذاری است که هرگونه بروز مشکل در بازپرداخت وام ،این
رتبه را افزایش داده و وضعیت کشور را بدتر میکند که این امر اعتماد اقتصادی جهان را به اقتصاد کشورکاهش میدهد.
لذا در صورت عدم برنامهریزی درست ،مشکل در بازپرداخت بدهی خارجی ،حتی منجر به کاهش سرمایهگذاری
خارجی نیز خواهد شد .نکته آخر این است که استفاده از وام خارجی ،معادل با وابسته ساختن اقتصاد به سازمانهای
خارجی متولی وام است که اعطای وام را منوط به اعمال برخی تغییرات (مدنظر آن سازمان) در اقتصاد میکنند .این امر
استقالل کشور را زیر سوال میبرد .فلذا در استفاده از این منبع حتما باید دقت شود.
در مجموع در سطح معنیداری  5درصد ،رشد صادرات نفتی در اولین دوره بیشترین تأثیر معنیدار را بر رشد تولید دارد.
پس از آن وقفههای سوم و چهارم واردات دارای اثر معنیدار باالتری بر رشد هستند .پس از این متغیرها ،در سطح معنی-
داری  11درصد وقفه سوم بدهی خارجی تأثیر باالتر معنیدار بر رشد دارد .در سطح  5درصد وقفههای دوم و سوم
سرمایهگذاری خارجی تأثیر مثبت معنیدار بر رشد دارند اما اثرشان در مقایسه با متغیرهای ذکر شده ناچیز است .با توجه
به نتایج تخمین مدل ،درآمدهای حاصل از صادرات نفتی سریعتر از سایر متغیرهای مورد بررسی اثر مثبت و معنیدار
خود را بر رشد تولید آشکار میکند .پس از آن واردات با یک وقفه ،سرمایهگذاری خارجی در دومین وقفه و بدهی
خارجی در سطح  11درصد در سومین وقفه اثر مثبت و معنیدار خود را بر رشد تولید نشان میدهند.
با توجه به معیار

توضیح دهندگی مدل  15درصد است .همچنین معیار  Fمعنیداری کل ضرایب مدل را تصدیق می-

کند ،یعنی کلیت مدل قابل قبول میباشد .با توجه به معیار دوربین -واتسون خودهمبستگی بین اجزای خطا وجود ندارد
ولی در اینجا چون وقفههای متغیر وابسته وارد مدل شده است پس نمیتوان بر اساس این معیار قضاوت مطمئنی ارائه داد
فلذا برای اطمینان از صحت مدل تخمینی از آزمونهای تشخیصی که برقراری فروض کالسیک را مورد آزمون قرار می-
دهند استفاده میشود.
در جدول ( )2نتایج آزمون  LMآورده شده است .فرض صفر این آزمون عدم وجود خودهمبستگی میان اجزای اخالل
است.
جدول  .6آزمون  LMبرای بررسی عدم وجود خودهمبستگی میان اجزای اخالل

آماره t

)1/994838(0/4945
0/0000
ضریب

)F-statistic(prob
Prob. Chi-Square
وقفه جزء اخالل

prob
1/3891

-3/125515

-1/812913

)Resid(-1

1/3329

-3/939911

-2/182193

)Resid(-2

1/5311

-1/113212

-1/228811

)Resid(-3

1/2111

-1/112121

-1/181221

)Resid(-4

1/8519

-1/329352

-1/355221

)Resid(-5

1/8212

-1/319282

-1/322111

)Resid(-6

منبع :یافتههای تحقیق

 -1به دلیل ارزآوری ،زیرا که برای بازپس دادن وام میبایست ارز خارجی انتقال داده شود.
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با توجه به آماره  tمربوط به وقفههای جزء اخالل و احتمال مربوطه و نیز معیار  ،Fفرضیه صفر این آزمون در سطح 5
درصد رد نمیشود و در نتیجه میتوان استنباط نمود که بین اجزای اخالل خودهمبستگی وجود ندارد.
به منظور بررسی برقراری سایر فروض کالسیک ،آزمونهای تشخیصی جدول ( )9مورد مالحظه قرار میگیرد.
جدول  .7آزمونهای برقراری سایر فروض کالسیک
مقدار()prob

آماره

نام آزمون

(1/228119)1/1922

F

Heteroskedasticity test

(2/398313)1/112155

Jarque-Bera

Normality test

(1/131112)1/9211

F

Ramsey RESET test

منبع :یافتههای تحقیق

آزمون اول مربوط به بررسی همسان واریانسی میان اجزای اخالل است که با توجه به آماره آزمون فرض صفر این آزمون
که داللت بر همسان بودن واریانس اجزای اخالل مدل دارد ،در سطح  5درصد رد نمیشود .فرض صفر آزمون دوم بر
نرمال بودن توزیع اجزای اخالل داللت دارد که با توجه به آماره محاسباتی و احتمال آن در سطح  5درصد ،توزیع اجزای
اخالل نرمال است که این امر نیز بر درستی تصریح مدل اشاره دارد .اما برای اطمینان بیشتر از صحت تصریح مدل و نیز
پایداری آن ،از آزمون رمزی استفاده میشود ،که بر طبق نتایج جدول ( )9فرضیه صفر این آزمون که بر تصریح صحیح و
پایداری مدل داللت دارد ،رد نمیشود فلذا فرم تبعی مدل به درستی تصریح شده است .در مجموع نتایج آزمونهای
تشخیصی بیانگر صحت مدل و قابل اطمینان بودن نتایج حاصل از آن هستند.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادات
با عنایت به اهمیت تأمین مالی در پروژههای سرمایهگذاری و راههای مختلف تأمین مالی ،انتخاب بین شیوههای تأمین
مالی را میتوان با توجه به نوع اثرگذاری هرکدام بر رشد اقتصادی معطوف نمود .بدین منظور در این مطالعه اثر رشد
پویای هرکدام از متغیرهای سرمایهگذاری خارجی ،بدهی خارجی ،درآمدهای نفتی و غیر نفتی به عنوان شیوههای تأمین
مالی (همگی جریانات ورود ارز را تشکیل میدهند) ،برای دادههای سالیانه در دوره زمانی  1191تا  3112مورد بررسی
قرار گرفت .حجم واردات به عنوان متغیری که در کنار آنکه موجبات خروج ارز را فراهم میآورد نیز روشی جهت
برای ورود تکنولوژی سرمایهای به درون کشور میباشد ،در مدل وارد شده است .این مطالعه در گام نخست از
مدل BVARتحلیلهای مبتنی بر تجزیه واریانس و توابع عکسالعمل آنی به منظور تحلیل کمیت و کیفیت واکنش
متغیرهای الگو نسبت به یکدیگر و نیز واکنش متغیر اصلی مورد بررسی (رشد اقتصادی) ،نسبت به متغیرهای دیگر استفاده
شده است .دلیل انتخاب مدل  BVARتطبیقپذیری باالی این مدل با نمونههایی است که تعداد مشاهدات آنان محدود
میباشد ،از طرفی تابع احتمال پیشین مینسوتا که از طریق این مدل بر متغیرها اعمال میشود موجب گردیده است که
اثرگذاری متغیرها با افزایش وقفههای آنان کاهش یابد که این موضوع منجر به تحلیل بهتری از شرایط حال حاضر
خواهد شد.
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با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ،توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس در کوتاهمدت رشد صادرات
(درآمدهای) نفتی و غیر نفتی همدیگر را محدود میکنند به نحوی که به جهت اثرات منفی بر یکدیگر ،نوسانات متقابل
را کاهش میدهند .همین رابطه بین صادرات نفتی و سرمایهگذاری خارجی نیز برقرار است .این در حالی است که رشد
اقتصادی با تمام متغیرهای الگو رابطه مثبت برقرار میکند .نیز برطبق توابع عکسالعمل آنی ،واکنش متقابل رشد واردات
به رشد صادرات (در کل) ،رشد تولید ناخالص داخلی به رشد صادرات (در کل) ،رشد بدهی خارجی به رشد واردات و
نیز رشد صادرات نفتی به رشد واردات منفی میباشد .واکنش صادرات غیرنفتی به رشد بدهی خارجی مثبت است ،اما
واکنش صادرات نفتی ،نامتقارن میباشد .نیز واکنش سرمایهگذاری خارجی به بدهی خارجی ،مثبت ارزیابی شده است.
در گام دوم جهت تحلیل پویاییهای مدل از الگوی ARDLاستفاده شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که
در مجموع تأمین مالی با فروش نفت ،سرمایهگذاری خارجی و استقراض از خارجی اثر مثبت بر رشد اقتصاد دارد .اما در
خصوص اثر مثبت سرمایهگذاری خارجی و نیز استقراض از خارج باید قدری تامل نمود ،زیرا با توجه به نتایج مدل این
متغیرها با تاخیر اثر مثبت خود را آشکار میکنند .در مورد صادرات غیر نفتی ،اثرات نوسانی میباشد که میتواند ناشی از
نوسانات صادرات محصوالت پتروشیمی باشد که آن نیز ناشی از تحریمهای وضع شده بر آنها میباشد .بنابراین یافتن
اثرات صادرات غیر نفتی میبایست صادرات محصوالت پتروشیمی از آن خارج شود ،سپس اثر آن مورد تحلیل قرار
گیرد .اثر واردات بر رشد اقتصادی نیز مثبت است .در کل مطابق با نتایج مدل  ARDLدر سطح معنیداری  5درصد،
رشد صادرات نفتی در اولین دوره بیشترین تأثیر معنیدار را بر رشد تولید دارد .پس از آن وقفههای سوم و چهارم واردات
دارای اثر معنیدار باالتری بر رشد هستند .پس از این متغیرها ،در سطح معنیداری  11درصد وقفه سوم بدهی خارجی
تأثیر باالتر معنیدار بر رشد دارد .در سطح  5درصد وقفههای دوم و سوم سرمایهگذاری خارجی تأثیر مثبت معنیدار بر
رشد دارند اما اثرشان در مقایسه با متغیرهای ذکر شده ناچیز است .با توجه به نتایج تخمین مدل ،درآمدهای حاصل از
صادرات نفتی سریعتر از سایر متغیرهای مورد بررسی اثر مثبت و معنیدار خود را بر رشد تولید آشکار میکند .پس از
آن واردات با یک وقفه ،سرمایهگذاری خارجی در دومین وقفه و بدهی خارجی در سطح  11درصد در سومین وقفه اثر
مثبت و معنیدار خود را بر رشد تولید نشان میدهند.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که درآمدهای حاصل از صادارات نفت بیشترین سهم از رشد اقتصادی را داراست که
این نتیجه مطابق با یافتههای پژوهش اونو و همکاران ( ،)3118میباشد .بنابراین ،این درآمدها منبع خوبی برای تأمین مالی
پروژههای سرمایهگذاری میباشند .اما چون مطابق با یافتهها رشد صادرات نفتی منجر به کاهش رشد صادرات غیر نفتی
میشود ،بنابراین نشان میدهد که درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاری در تولید داخلی صرف نمیگردند .همچنین رشد
واردات نیز به کاهش رشد صادارت در کل میانجامد که این امر میتواند ناشی از چند موضوع باشد ،که برای تحلیل
دقیقتر این موضوع میبایست اثر واردات به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد .همچنین رشد واردات منجر به کاهش رشد
صادرات نفتی خواهد شد .رشد بدهی خارجی نیز به افزایش رشد صادرات غیر نفتی میانجامد ،که این امر نشان میدهد
منابع حاصل از وام خارجی برای سرمایهگذاری در تولید غیر نفتی به کار گرفته شده است .رشد واردات نیز همانند
صادرات نفتی به افزایش رشد اقتصادی با البته یک دوره تاخیر میانجامد .همچنین مطابق با یافتهها رشد بدهی خارجی
منجر به افزایش رشد سرمایهگذاری خارجی شده است که بیانگر خوشحسابی کشور در بازپرداخت وامهاست که در
نهایت منجر به اعتماد سرمایهگذاران خارجی شده است.
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از این رو با توجه به نتایج تحقیق توصیه میشود ،برای جذب بیشتر سرمایههای خارجی ،ریسک سرمایهگذاری کشور
کاهش یابد .از راهکارها برای این کار میتوان به اعطای امتیازاتی به سرمایهگذاران ،کاهش محدودیتهای قانونی
موجود ،کاهش بروکراسی اداری ،کنترل نوسانات نرخ ارز و در نهایت اعطای تضمینهای الزم توسط وزارت اقتصاد و
بانک مرکزی به سرمایهگذار اشاره نمود .در ضمن برای پوشش ریسک نوسانات ارز نیز میتوان از قراردادهای هجینگ
سیستم بیمهای استفاده به عمل آورد که این امر انگیزه فعالیت فعاالن اقتصادی را افزایش میدهد .با توجه به نتایج آزمون
همبستگی ،در استفاده از بدهی خارجی بهمنظور تأمین مالی ،با اینکه اثر آن بر صادرات غیر نفتی مطابق با نتایج توابع
واکنش مثبت ارزیابی شده است اما با توجه به پیششرطهای سازمانهای متولی وام ،شرایط بازپرداخت و ریسک افزایش
رتبه اعتباری میبایست دقت شود .زیرا همه این موارد میتواند منجر به کاهش سرمایهگذاری خارجی شود .البته نتایج
حاصل از توابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که تا اینجا سیاستهای کشور در قبال بدهی خارجی اثر مثبت بر روی
سرمایهگذاری خارجی داشته است که این میتواند ،ناشی از بازپرداخت به موقع اقساط وامها باشد که به بدتر شدن رتبه
اعتباری ایران نینجامیده است .با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد کشور (بیشتر درآمد کشور از محل صادرات نفتی
است) ،ضربهپذیری آن به شدت باالست و هرگونه اعمال محدودیت بر صادرات نفتی اقتصاد را دچار مشکل میکند.
الزمه این امر ،حرکت از اقتصاد تک محصولی به چند محصولی میباشد .برای این منظور باید بر صادارت غیر نفتی
تمرکز نمود .اثر واردات نیز بر رشد اقتصادی مثبت است .با این حال باید تغییر ترکیب واردات به صورتی که رشد
اقتصادی کشور را سرعت بخشد ،در اولویت قرار گیرد .برای این منظور توصیه میشود ترکیب واردات به سمت
کاالهای سرمایهای و واسطهای برود.
برای تحقیقات آتی توصیه میگردد اثر انواع تأمین مالی بر بخشهای مختلف اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد و بخش-
های پربازده شناسایی گردد؛ به خصوص این مطالعه در مورد بدهی خارجی و سرمایهگذاری خارجی بسیار اهمیت می-
یابد ،زیرا که سرمایهگذاران به دنبال بازدهی باالترند ،از طرف دیگر برای بازپرداخت وام خارجی حتماً میبایست منابع
حاصل در بخشهای پربازده و دارای محصول قابل صادرات (به جهت تأمین ارز بازپرداخت بدهی) ،سرمایهگذاری
گردد .همچنین میتوان اثر شیوههای تأمین مالی را بر بخش آموزش ،بهداشت و سایر بخشها مورد بررسی قرار داد.
منابع
 .1حسینی ،سید مهدی ،اشرفی ،یکتا و ابراهیم صیامی عراقی ( .)1211بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران
با معرفی متغیرهای جدید .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال  ،11شماره  ،21صص .11-22
 .3محمدی ،تیمور ،ناظمان ،حمید و یونس خداپرست پیرسرایی ( .)1212بررسی رابطه علیت پویای بین توسعه مالی ،باز
بودن تجاری و رشد اقتصادی؛ مقایسه موردی دو کشور نفتی ایران و نروژ .فصلنامه اقتصاد انرژی ایران ،سال  ،2شماره
 ،11صص .151-198
 .2فرزین ،محمدرضا ،اشرفی ،یکتا و فاطمه فهیمیفر ( .)1211بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی:
تلفیق روشهای سیستم دینامیک و اقتصادسنجی .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی ،سال  ،31شماره ،21
صص .31-23
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 .2علیزاده ،محمد ،بابایی ،مجید ،جعفری ،محمد و مهدی خدایی ( .)1212اثر متقابل سرمایهگذاری خارجی و رشد
اقتصادی در کشورهای عضو ( D8مدل معدالت همزمان) .فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال  ،3شماره ،2
صص .89-112
 .5علیزاده ،محمد ،گلخندان ،ابوالقاسم و صاحبه محمدیان منصور ( .)1212تأثیر آستانهای بدهی خارجی بر رشد
اقتصادی ایران :الگوی رگرسیون انتقال مالیم ( .)STRفصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد ،سال  ،3شماره  ،3صص
.1-32
 .2یاوری ،کاظم ،رضا قلیزاده ،مهدیه و مجید آقایی ( .)1211بررسی رشد اقتصادی کشورهای وابسته به منابع طبیعی (با
تأکید بر منابع نفتی) .فصلنامه مدلسازی اقتصادی ،سال  ،5شماره ( 2پیاپی  ،)15صص .35-22
 .9فالحی ،فیروز ،اصغرپور ،حسین و کسری احمدیان بهروز ( .)1212بررسی رابطه بدهی خارجی و رشد اقتصادی در
ایران :با تأکید بر نقش سیاست کالن اقتصادی .فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ،سال  ،2شماره  ،31صص
.11-133
 .8اسماعیلی رزی ،حسین ،ابراهیمی ،بهنام و شیرین شیرعلی ( .)1212تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با
تأکید بر کیفیت نهادی .فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی ،سال  ،2شماره ( 3پیاپی  ،)9صص .81 -118
 .1رضایی ،محمد ،یاوری ،کاظم ،عزتی ،مرتضی و منصور اعتصامی ( .)1215اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی
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