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فصلنامه رسالت مديريت دولتي
سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

تأثير تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي اقتصادي دولتهاي
عضو سازمان کنفرانس اسالمي :با تاکيد بر مديريت صادرات و واردات
عنايت اهلل نجيب زاده -1سيد روح اله سيدي -2مهدي آرام بن -3اسحاق صديق سالکده
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چکيده
اين پژوهش با هدف بررسي اثرات تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر روي رشد اقتصادي کشورهاي عضو
کنفرانس اسالمي انجام گرفته است .مطالعه بر اساس الگوي باگواتي رشد اقتصادي متأثر از سرمايه گذاري مستقيم خارجي تحت
راهبردهاي (استراتژيهاي) تجاري  ،در بازه زماني  0220-0222صورت پذيرفته است .بر اساس منابع به دست آمده ،متغير
بازبودن اقتصاد در تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات اين کشورها نقش مثبت و معنا داري را ايفا ميکند .از اين رو
به کشورهاي در حال توسعه عضو کنفرانس اسالمي توصيه ميشود که به منظور اثرگذاري بيشتر اين نوع سرمايه گذاريها و
بهرهبرداري بيشتر از منافع آن ،راهبرد برون گرايي را در تجارت خارجي خود اتخاذ نمايند و شرايط را براي صادرات تسهيل
نمايند.
واژگان كليدي :باز بودن اقتصاد ،سرمايه گذاري مسقيم خارجي ،کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي ،پانل ديتا
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عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور استاديار گروه اقتصاد و مديريت پيام نور ايران Najibzadeh2008@yahoo.com
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کارشناس ارشد اقتصاد .وزارت صنعت معدن و تجارت (مسئول مکاتبات) lendeh58@yahoo.com
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کارشناس ارشد مديريت اجرايي m.aram88@yahoo.com
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کارشناس ارشد استراتژيک .وزارت صنعت  ،معدن و تجارت isaacsedigh@gmail.com
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مقدمه

توجه درآمدهاي نفتي که در نگاه اول عامل مهمي براي

بررسيهاي نظري و تجربي حاکي از آن است که

تجهيز صنايع سرمايهاي به شمار ميآيند رشد اقتصادي

آزادسازي تدريجي تجاري و مشارکت سرمايههاي

اساسي ندارند؟ مسأله اي که در اينجا مطرح ميشود

خارجي در روند رشد و توسعه چشم گير اقتصادي

اين است که آيا سرمايه گذاري مستقيم خارجي و

کشورها در دهههاي اخير به خصوص از دهه  2842به

تجارت جهاني ميتوانند رشد اقتصادي کشورهاي

بعد سهم قابل توجهي داشته است.

عضو سازمان کنفرانس اسالمي را در جهت مثبت متأثر

سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

ارتباط تجارت و رشد اقتصادي از ديرباز مورد

سازند .به عبارت ديگر اين مطالعه به آزمون فرضيه

توجه اقتصاددانان بوده است ،به طوريکه اقتصاددانان

بگواتي که بر اساس آن ،با افزايش درجه آزادي تجاري

کالسيک ،تجارت را موتور رشد و توسعه ميدانستند.

تأثير مثبت  FDIبر رشد اقتصادي تقويت ميشود،

تجارت ميتواند توليد را از طريق اثر آن بر عواملي

ميپردازد .بنابر اين باتوجه به اهميت بررسي اثر

چون رقابت ،دسترسي به دانش جديد ،تکنولوژي و

سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تجارت بر رشد

ايدههاي کاراتر بيشتر کند (رحيم زاده )2380،به دنبال

اقتصادي در کشورهاي مورد نظر و لزوم آگاهي از

روند رو به افزايش ارتباطات اقتصادي و ادغام

نحوه اثر گذاري متغيرهاي مؤثر بر رشد اقتصادي و به

اقتصادي کشورها در اقتصاد جهاني ،حجم سرمايه

منظور برنامه ريزي براي آينده ،مطالعه حاضر درصدد

گذاري مستقيم خارجي ( 2)FDIکشورها نيز بطور

است تا با انجام يک بررسي جامع رابطه عليت ميان

فزايندهاي افزايش يافته است.

متغيرهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تجارت

(آذربايجاني و شاه محمدي )2334،به گزارش

جهاني و رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان

بانک جهاني 0جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در

کنفرانس اسالمي را براي دوره زماني 0222-0220

کشورهاي کم درآمد طي دوره زماني  2832-0222به

شناسايي و سپس در قالب الگوي دادههاي پانل

طور متوسط از  2/282ميليارد دالر به  23/223ميليارد

الگوسازي نمايد.

دالر در دوره  0222-0220رسيده است و اين درحالي

تا پيش از جنگ جهاني اول ،اروپا بزرگترين مبدأ

است که رشد اقتصادي اين کشورها بسيار پر نوسان

سرمايه بود و در ميان کشورهاي اروپايي ،انگلستان

بوده و از روند مشخصي پيروي نميکند .از نظر

مهمترين صادر کننده سرمايه به شمار ميرفت .با

سازمان تجارت جهاني FDI،و تجارت بين المللي

شروع جنگ جهاني اول و بروز بي ثباتي در اقتصاد

عموما پشتيبان يکديگرند و با يکديگر نقش اساسي را

اروپا به مرور زمان جريان سرمايه از آمريکا نيز آغاز

در جهاني شدن اقتصاد ايفا ميکنند.

شد (مهدوي.)2343 ،

بازشدن بازارها به روي تجارت جهاني FDI ،و

تاکنون مطالعات بسياري در خصوص رابطه بين

جريانات تکنولوژي بازارهاي گسترش يافتهاي را براي

رشد اقتصادي ،تجارت و سرمايهگذاري مستقيم انجام

کاالهاي نهايي ،واسطهاي ،و خدمات ايجاد کرده و

شده است که نتايج روابط علي از کشوري به کشور
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منجر به توليد بر اساس مزيت نسبي و استفاده کاراتر از

ديگر متفاوت بوده است .ري ( ،)0220در پژوهشي با

منابع موجود ميشود (متفکر آزاد و سجودي)2382 ،

استفاده از دادههاي پانلي بازه زماني  2882-0222به

يکي از سؤالهاي مهمي که در سالهاي اخير به کررات

تجزيه و تحليل ارتباط بين رشد اقتصادي و

بين اقتصاد دانان مطرح شده اين است که به چه دليل

سرمايهگذاري مستقيم خارجي در کشور هند پرداخت.

کشورهاي صاحب درآمدهاي نفتي با وجود حجم قابل

يافتههاي حاصل از تخمين حداقل مربعات معمولي

تأثير تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي اقتصادي دولتهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي44 / ...

آزمون همجمعي نيز وجود يک تعادل بلند مدت را

کشاورزي ،عمدتا از کانال بازار پول و در کشورهاي

ميان اين دو متغير مورد تأييد قرار ميدهد و در نهايت

توسعه يافته از جانب بازار سرمايه صورت ميگيرد.

آزمون عليت گرنجر نشان داد که تنها ارتباط يک طرفه

آذربايجاني و همکاران ( ،)2380در پژوهشي به بررسي

از سرمايهگذاري مستقيم خارجي به رشد اقتصادي هند

تأثير متنوع سازي صادرات ،توسعه مالي و آزاد سازي

برقرار ميباشد .آديکاري )0222( 8در مقالهاي به

تجاري بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو گروه دي

سنجش اثرات سرمايه گذاري مستقيم خارجي ،باز

هشت پرداختند .در اين مطالعه براي توسعه مالي سه

بودن تجارت ،تقاضاي داخلي و نرخ ارز بر عملکرد

معيار نسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص

صادرات بنگالدش طي بازه زماني  2842-0228با به

داخلي ،ارزش سهام مبادله شده به توليد ناخالص

کارگيري مدل تصحيح خطاي برداري در چارچوب

داخلي ،اعتبارات پرداختي بخش بانکي به بخش

سريهاي زماني پرداخت .يافتهها نشان داد که

خصوصي به توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته شد.

سرمايهگذاري مستقيم خارجي به عنوان عاملي مؤثر به

اين پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجي مبتني بر

منظور توضيح تغييرات کوتاه مدت و بلندمدت در

دادههاي تابلويي براي دوره زماني 2882-0222

صادرات بوده است .آزمون همجمعي جوهانسن نيز

صورت گرفت .نتايج تحقيق حاکي از تأثير مثبت و

وجود رابطه همجمعي بين متغيرها را تأييد نمود و

معنادار متنوع سازي صادرات ،آزادسازي تجاري و

وجود رابطه بلندمدت نيز توسط پارامتر منفي اصالح

توسعه مالي بر رشد اقتصادي ميباشد .متفکر آزاد و
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سجودي ( ،)2382در مقالهاي با به کارگيري کشورهاي

( ،)0222ارتباط ميان تجارت ،سرمايهگذاري مستقيم

عضو سازمان کنفرانس اسالمي ) (OICدر بازه زماني

خارجي و توليد ناخالص ملي هند را در بازه زماني

 0222-0220پرداختند .نتايج نشان دهنده اثر هم زمان

 2832-0223با استفاده از آزمون عليت گرنجر و به

مثبت از سرمايهگذاري مستقيم خارجي و درجه باز

کارگيري دادههاي سري زماني مورد سنجش قرار

بودن تجاري به رشد اقتصادي کشورهاي نمونه

دادند.

ميباشد.

خطا مورد تأييد واقع شد .جاياچاندران و سيالن

خسروي و همکاران ( ،)2383در پژوهشي با

مسأله اي که در اينجا مطرح مي گردد اين موضوع

استفاده از رهيافت دادههاي ترکيبي پويا و دادههاي

است که ؛ آيا مديريت صادرات و واردات و سرمايه

دوره زماني  2848-0222به بررسي تأثير بازار مالي و

گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي دولتهاي

سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي بخش

عضو سازمان کنفرانس اسالمي مي تواند بطور همزمان

کشاورزي در برخي از کشورهاي توسعه يافته و در

اثر گذار باشد؟

حال توسعه پرداختند .نتايج نشان داد توسعه بازار مالي
اثر مثبت بر رشد اقتصادي بخش کشاورزي دارد اما در

روش پژوهش

کشورهاي در حال توسعه ،اين رابطه چندان قابل توجه

الف) دادهها :در اين پژوهش ،رشد اقتصادي

نيست .همچنين ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي در هر

کشورهاي عضو اوپک با استفاده از دادههاي دوره

دو گروه از کشورها تقويت رشد اقتصادي بخش

زماني  0222-0220مورد بررسي قرار ميگيرد .جهت

کشاورزي را در پي داشته است .از سوي ديگر در

گردآوري اطالعات و مطالعه ادبيات موضوع ،از

کشورهاي در حال توسعه تأثير بازار مالي و

پايگاههاي علمي مورد نياز از جمله بانک جهاني ،بانک

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نشان دهنده ارتباط معنادار بين اين دو متغير است و

سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي بخش
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مرکزي جمهوري اسالمي ايران و کتب و مقاالت

 FDIو تجارت خارجي بستگي دارد .بنابراين ،اگر نماد

مرتبط با موضوع و مستندات کتابخانهاي استفاده شده

راهبردهاي تجارت خارجي را به صورت  OPتعريف

است.

کنيم ،ميتوان معادله بهرهوري کل عوامل را به صورت

ب) ارائه مدل :اثر رژيم تجارت خارجي بر رشد

زير نوشت:

ناشي از سرمايهگذاري خارجي در کشور دريافت کنندة

(A=f(FDI,FDI*OP))8

سرمايهگذاري خارجي اولين بار توسط باگواتي مطرح

در معادله باال  ،FOP =FDI×OPبيانگر تأثير

شد .بر اين اساس سرمايهگذاري خارجي يکي از

همزمان  FDIو درجه باز بودن تجاري  OPاست.
با جايگذاري معادله ( )8در معادله ( )2خواهيم

عوامل رشد اقتصادي محسوب ميشود ،اما اين امر با
موانعي مواجه است؛ از جمله اين موانع مسئله

داشت:

سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

راهبردهاي رژيم تجاري است که به طور عمده راهبرد

(Y=f(L,K,FDI*OP))2

جايگزيني واردات و توسعه صادرات است (ياوري و

رشد اقتصادي در اين الگو به نيروي کار،

سعادت .)2348 ،براي نشان دادن روابط حاکم بر

سرمايهگذاري داخلي ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي و

سرمايهگذاري خارجي و رژيم سياستهاي تجارت

سرانجام به راهبردهاي تجارت خارجي وابسته است.

خارجي از چارچوب تابع توليد استفاده ميشود .مدل

اگر رابطه ( )8را به شکل نمايي نوشته و در رابطه ()3

تابع توليد کل به شکل زير تعريف ميشود:

جايگذاري کنيم خواهيم داشت:

()2

(OP)2

)y=f(A,L,K

در تابع باال  :Yتوليد ناخالص داخلي :L, GDP
نماد نيروي کار :K ،موجودي سرمايه فيزيکي:A ،
بهرهوري کل عوامل توليد و نشان دهنده رشد ناشي از
بهرهوري است .مدل ( )2را با استفاده از مدل کوهپاي

LnY=ɑ₀+ɑ₁lnL

حال اگر از معادله ( )2نسبت به  FDIمشتق گرفته
شود ،اثر کل  FDIبر رشد اقتصادي ) (dY/Yبه صورت
زير به دست ميآيد:
(∂Lny/∂FDI=ɑ₃+ɑ₄OP )3

بن )0223( 2و نورزاد )0224( 3به صورت يک تابع
نمايي به شکل زير ميتوان تعريف کرد:
()0

Y=ALᵅ₁Kª ₂

اکنون اگر از رابطه ( )3نسبت به  OPمشتق گرفته
شود ،ضريب  a4به صورت رابطه ( )4به دست ميآيد:
()4

 ɑᵢکشش توليد نهاده  iام ميباشد ،تابع توليد فوق
را به شکل لگاريتم خطي و به صورت زير ميتوان
نوشت:
()3

LnY=LnA+ɑ₁lnL+ɑ₂lnK

اثر  FDIبر رشد اقتصادي از طريق انتقال
تکنولوژي و ايجاد اثرات سرريز و در نتيجه افزايش
بهرهوري کل عوامل ) (Aانجام ميگيرد .بر طبق فرضيه

*ɑ₂lnK+ɑ₃FDI+ɑ₄FDI

+

ضريب  a4نشان ميدهد که با افزايش آزادي
تجاري اثر  FDIبر رشد اقتصادي به چه صورت تغيير
ميکند ،بر اساس رابطه ( )2فرم لگاريتم خطي زير را
به عنوان مدل نهايي تحقيق در نظر خواهيم گرفت:
()8
LnYɑ=αɑ+ηᵢ+Yt+α₁Lnlᵢt+ɑ₂LnKᵢt+α₃FDIᵢt+ɑ₄FOPᵢt+Uᵢt

در معادله باال  :Yتوليد ناخالص داخلي به قيمت

بگواتي اين تأثير به ميزان زيادي به رژيم تجاري کشور

پايه سال 0222

ميزبان بستگي داشته و با افزايش حجم تجارت

 :Kتشکيل سرمايه ثابت به قيمت ثابت سال 0222

خارجي کشور ميزبان بهبود يافته و تقويت ميشود .لذا،

 :Lکل نيروي کار

رشد بهرهوري کل عوامل به  FDIو نيز تأثير همزمان

تأثير تجارت خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي اقتصادي دولتهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي11 / ...

 :FDIنسبت جريان ورودي سرمايهگذاري مستقيم

آزمونها و برآورد مدل در مطالعه حاضر با استفاده از

خارجي

دو بسته  cens Reg,plmو با استفاده از نرمافزار

 :ηiاثر ثابت مختص گروه

انجام گرفته است.

R

 :Ytاثر ثابت مختص سال
 :OPدرجه آزادي يا باز بودن تجاري ميباشد ،به منظور

الف -آزمونهاي پانلي

اندازهگيري درجه آزادي تجاري معيارهاي مختلفي را

در مدلهاي پانل ،همانند مدلهاي سري زماني قبل

ميتوان استفاده نمود که در اين پژوهش از نسبت

از برآورد الگو و بررسي نتايج حاصل از آن ،ابتدا الزم

تجارت خارجي مجموع صادرات و واردات کاالها و

است پايايي متغيرهاي موجود در الگو مورد بررسي

خدمات به توليد ناخالص داخلي کااليي (ريور -باتيز،4

قرار گيرد.

 .)2888اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي ) (FDIبر
رشد اقتصادي ) (Yاز راه مشتق  Yنسبت به  FDIبه

آزمون ريشه واحد پانلي

عالمت  α4بايستي مثبت و معنادار باشد؛ يعني سهم

ناايستا هستند و رگرسيونهاي بين آنها عموماً جعلي

سرمايهگذاري مستقيم خارجي در رشد اقتصادي تابع

يا ساختگي است (گرنجر و نيوبلد .)2838 ،8بنابراين

α3

الزم است ،آزمونهاي ريشه واحد براي تشخيص

صعودي از رژيم سياست تجاري است .عالمت
مبهم بوده و ميتواند مثبت و يا منفي باشد.

درجه انباشتگي متغيرها به کار گرفته شود .در مطالعه

در اين تحقيق به منظور بررسي عوامل مؤثر بر

حاضر ابتدا پايايي متغيرهاي الگوي تحت بررسي از

رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اوپک از مدل

طريق آزمون لوين ،لين و چو ( )LLCمورد بررسي

دادههاي ترکيبي استفاده گرديد .با تبيين مراحل برآورد

قرار گرفته است .در اين آزمون رد فرضيه صفر به

الگوي دادههاي پانل ،کليه مراحل مربوط به انجام
جدول ( :)2نتايج آزمون ريشه واحد در متغيرهاي مدل
متغير

روش آزمون

آماره آزمون

LGDP

LLC

-3/43 °

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LLC

-3/42 °

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LLC

-2/23 °°

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LLC

-23/33 °

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LLC

-3/22 °

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LLC

-2/28 °

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LLC

22/22 °

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LLC

-3/22°

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LLC

-2/22°

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LLC

-8/23°

فرضيه صفرمبني بر نامانايي رد ميشود.

LnL

LnK

LnFDI

FDIOP

 °معني دار در سطح  2درصد

 °°معني دار در سطح  2درصد

نتيجه آزمون

مأخذ :يافتههاي تحقيق

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دست ميآيد ) .(α3+α4*OPبر اساس نظريه باگواتي

تعداد بسيار زيادي از سريهاي زماني اقتصادي
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جدول ( :)0نتايج آزمون همباشتگي پدروني
بدون عرض از مبدأ
)(P-VALUEآمارههاي آزمون

روش آزمون

-2/22°°°

Panel v-statistic

°°°0/23

panel rho-statistic

-0/83 °

Panel pp-statistic

-8/02°

panel ADF-Statistic

3/82°°°

Groupe rho-statistic

-3/48 °

Groupe pp-statistic

-24/42 °

Groupe ADF-Statistic

مأخذ :يافتههاي تحقيق به ترتيب رد فرضيه صفر در سطح معني داري  2 ،22و  2درصد

معناي عدم وجود ريشه واحد وايستا بودن متغيرها
است .بر اساس نتايج اين آزمون در جدول شماره ()2

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص ،سرمايهگذاري مستقيم
خارجي و تأثير همزمان تجارت و  FDIوجود دارد.
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با توجه به تقاضل مرتبه اول تمامي متغيرها ،ميتوان
گفت کليه متغيرها در الگوي تحت بررسي هم انباشته

آزمون  Fبراي تعيين روشن تخمين

از درجه يک ميباشند .بنابراين به منظور اجتناب از

با اطمينان از مانايي متغيرهاي به کار رفته در مدل

وجود رگرسيونهاي کاذب و برآوردهاي نادرست بايد

برآورد الگو ،قبل از برآورد مدل نهايي ،الزم است

از تفاضل اول آنها يا متغيرهاي پايا شده استفاده کرد.

مشخص شود که آيا براي تخمين مدل ميتوان از

از اين روي الزم است تا هم انباشتگي و بررسي وجود

روش پانل ديتا استفاده نمود يا بايد از روش حداقل

روابط بلندمدت ميان متغيرهاي مدل بررسي قرار گيرد.

مربعات معمولي استفاده نمود .به عبارتي ديگر براي
تعيين وجود (يا عدم وجود) عرض از مبدأ جداگانه

آزمونهاي همانباشتگي پانلي

براي هر يک از کشورها ،از آماره  Fاستفاده شده است.

از آنجايي که ممکن است در بلندمدت ترکيب

لذا با توجه به جدول ( )3فرضيه صفر مبني بر استفاده

خطي متغيرها ،مانا (و بدون روند تصادفي) باشد ،به

از روش حداقل مربعات معمولي با سطح اطمينان باالي

کمک تجزيه تحليلهاي همانباشتگي ،با بررسي وجود

 88درصد را نميتوان رد نمود .در واقع با وجود

همگرايي ميان متغيرها ميتوان رابطه بلندمدت را

همگني بين مقاطع به منظور به دست آوردن تخمين

برآورد و آزمون نمود براي اين منظور در مطالعه حاضر

کارا ،از روش حداقل مربعات معمولي استفاده ميشود.

از آزمون همانباشتگي دادههاي پانل تحت عنوان آزمون
همانباشتگي پدروني استفاده شده است .بر اساس نتايج

جدول( :)3نتايج آزمون همگني

حاصل از آزمون همانباشتگي پدروني (با فرضيه صفر
مبني بر عدم همانباشتگي براي اين آزمون) در جدول
( )0وجود همانباشتگي ميان متغيرهاي الگوي رشد
اقتصادي را نميتوان رد نمود .لذا يک ارتباط قوي
بلندمدت بين توليد ناخالص داخلي ،متغير نيروي کار،

آزمون همگني
p-value
0.96

مأخذ :يافتههاي تحقيق

36.0
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همراه خود دانش فني مديريت ،منابع مالي و حتي

تحليل يافته ها
ضريب متغير نيروي کار ( )LnLمثبت و معنيدار است.

کشورهاي در حال توسعه به ويژه کشورهاي مورد

به اعتقاد اسميت انسانها با آموزش يافتن به نوعي

مطالعه در اين خصوص داراي تنگنا هستند ،ميتوان

سرمايه تبديل ميشوند و اين امر باعث ميشود از

انتظار داشت که با ورود جريان سرمايهگذاري خارجي

مهارت و توانايي توليدي باالتري برخوردار شوند که

شاهد افزايش بهرهوري کل عوامل توليد و به همراه آن

خود بر ارتقاء بهرهوري توليد افزوده و رشد اقتصادي

افزايش رشد اقتصادي باشيم .ضريب متغير تأثير

را افزايش ميدهد .همچنين ضريب برآورد شده براي

همزمان تجارت و  FDIمثبت و معنادار است که با

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص ) (LnKمثبت و معنيدار

نظريه باگواتي همخواني دارد و فرضيه باگواتي را

است .در واقع افزايش در حجم سرمايهگذاري ميتواند

تقويت ميکند .اين ضريب نشان ميدهد که اثر

منجر به افزايش بنيه اقتصادي و کاهش واردات،

سرمايهگذاري خارجي بر رشد اقتصادي بر اثر تغيير

افزايش ذخاير ارزي و حرکت سريعتر به سوي

راهبرد جايگزيني واردات به راهبرد توسعه صادرات

پيشرفت اقتصادي گردد .کشش توليد ناخالص داخلي

بيشتر شده است ،مثبت بودن اين ضريب نشان ميدهد

سرانه نسبت به سرمايه فيزيکي نشان ميدهد که يک

که اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر صادرات تحت

درصد تغيير در موجودي سرمايه ،توليد ناخالص

تأثير درجه باز بودن اقتصادي کشورهاي ميزبان

داخلي سرانه را به ميزان  2/2درصد افزايش خواهد

ميباشد ،بدين معني که هرچه درجه باز بودن اقتصادي

داد .کشش توليد ناخالص داخلي سرانه نسبت به

بيشتر باشد ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،اثر بيشتري

نيروي کار بيانگر اين است که يک درصد تغيير در

بر رشد اقتصادي خواهد گذاشت.

نيروي کار ،توليد ناخالص داخلي را به ميزان 2/28
درصد افزايش خواهد داد .همچنين مجموع اين دو

از آنجا که در اين تحقيق ،متغير درجه باز بودن

ضريب کوچکتر از يک است که نشان دهنده بازده

اقتصاد به عنوان يک متغير جايگزين براي راهبرد

نزولي نسبت به مقياس عوامل توليد در کشورهاي

تجارت خارجي در نظر گرفته شده است ،لذا درجه

نمونه ميباشد .ضريب متغير جريان ورودي

باالي باز بودن اقتصادي ،نشان دهنده راهبرد

سرمايهگذاري خارجي نيز مثبت و معنادار است .زيرا

برونگرايي (استراتژي توسعه صادرات) و درجه پايين

انباشت ورودي سرمايهگذاري مستقيم خارجي به

باز بودن اقتصادي ،نشان دهنده راهبرد درونگرايي

جدول(:)8نتايج تخمين تابع رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي در دوره 0222-0220
متغير وابسته لگاريتم توليد ناخالص داخلي
متغيرهاي توضيحي

برچسب

ضرايب

انحراف معيار

T-test

Intercept

عرض از مبدأ

3/42

2/02

*** 28/83

LnL

لگاريتم نيروي کار

2/28

2/20

*** 3/80

LnK

لگاريتم موجودي سرمايه

2/22

2/23

***03/04

LnFDI

لگاريتم سرمايه گذاري مستقيم

2/224

2/223

* 0/80

FDIOP

اثر متداخل يا همزمان  FDIو درجه بازبودن تجاري()OP

2/22222

2/22220

** 8/22

*معني دار در سطح  2درصد
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فصلنامه رسالت مديريت دولتي

همانگونه که در جدول ( )8مشاهده ميشود

بازارهاي گسترده به همراه ميآورد و با توجه به اين که
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(استراتژي جايگزيني واردات) کشورها در تجارت

با هدف شفافيت و ثبات بهرهگيري نموده و زمينه الزم

خارجي است .از اين رو ،ضريب مثبت متغير ،ضريب

را براي سرمايهگذاري مولد در جامعه فراهم سازند.

سرمايهگذاري مستقيم خارجي و درجه باز بودن اقتصاد

 -بر اساس نتايج سرمايه انساني نقش مثبت و

نشان ميدهد که هرچه کشورها برونگراتر باشند،

معناداري داشته است .بنا براين جهتگيري صحيح

سرمايهگذاري مستقيم خارجي تأثير بيشتري بر

سياستهاي اقتصادي در اين کشورها به گونهاي تنظيم

صادرات در کل کشورهاي مورد بررسي ميگذارد ،در

شود تا موجب تسهيل فضاي به خدمتگيري عوامل

ادامه کار جهت بررسي سؤال يکسان يا متفاوت بودن

جديد توليد از سوي فعاالن اقتصادي در کنار اصالح

اثرگذاري هر يک از متغيرهاي مؤثر بر رشد اقتصادي

سياستهاي اقتصادي به ويژه سياستهاي تجاري

مورد نظر در کشورهاي عضو با کمک آماره والد

شود.
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آزمون براي بررسي همساني واريانس انجام گرفت .با

 -همچنين باز بودن اقتصاد بر اثرگذاري

توجه به جدول ( )2فرضيه صفر مبتني بر يکسان بودن

سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر صادرات ،داراي اثر

اثرگذاري متغيرهاي مورد نظر بر رشد اقتصادي رد

مثبت و معنيداري ميباشد .درجه باالي باز بودن

شده است و نشان دهنده عدم وجود ناهمساني

اقتصادي ،نشان دهنده راهبرد برونگرايي (استراتژي

واريانس در بين اجزاست به عبارتي متغيرها اثر

توسعه صادرات) و درجه پايين باز بودن اقتصادي،

متفاوتي بر رشد اقتصادي دارند .مقدار آمار  R2در

نشان دهنده راهبرد درونگرايي (استراتژي جايگزيني

نتايج به دست آمده برابر با  2/43بوده و نشان دهنده

واردات) کشورها در تجارت خارجي است .از اين رو،

قدرت توضيح دهي نسبتاً باالي متغيرهاي مستقل الگو

ضريب مثبت متغير ،ضريب سرمايهگذاري مستقيم

است.

خارجي و درجه باز بودن اقتصاد نشان ميدهد که

جدول ( :)2نتايج مؤلفههاي اعتبارسنجي رشد اقتصادي

هرچه کشورها برونگراتر باشند ،سرمايهگذاري مستقيم

کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي

خارجي تأثير بيشتري بر صادرات در کل کشورهاي

Statistic

Tests

χ²(0.49)=1.29

Serial correlation

χ²(0.15)=2.65

Heteroskedasticity

)F=263/10(000

R²=0/87

مأخذ :يافتههاي تحقيق

مورد بررسي ميگذارد
ضريب متغير تأثير همزمان تجارت و  FDIمثبتو معنادار است که با نظريه باگواتي همخواني دارد و
فرضيه باگواتي را تقويت ميکند .اين ضريب نشان
ميدهد که اثر سرمايهگذاري خارجي بر رشد اقتصادي

بحث و نتيجه گيري

بر اثر تغيير راهبرد جايگزيني واردات به راهبرد توسعه

در اين مقاله نشان داده شده که اثر مثبت تشکيل

صادرات بيشتر شده است ،مثبت بودن اين ضريب

سرمايه ثابت ناخالص بر رشد اقتصادي را نشان

نشان ميدهد که اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر

ميدهد .بنابراين کشورهاي عضو بايستي با تقويت

صادرات تحت تأثير درجه باز بودن اقتصادي

ساختارهاي زيربنايي و گسترش مهارتهاي با فناوري

کشورهاي ميزبان ميباشد ،بدين معني که هرچه درجه

باالتر توليد ،بتوانند از مزاياي حاصل از درآمدهاي نفتي

باز بودن اقتصادي بيشتر باشد ،سرمايهگذاري مستقيم

در راستاي ايجاد محيط امن اقتصادي در جهت

خارجي ،اثر بيشتري بر رشد اقتصادي خواهد گذاشت.

سرمايهگذاري ،گسترش و متنوع سازي بازارها و
نهادهاي مالي و ايجاد تحول در مقررات بازار سرمايه
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