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تمام حقوق این فصلنامه برای دانشگاه کاتب محفوظ است.
استفاده از محتویات فصلنامه ،تنها با ذکر منبع مجاز است.
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راهنمای تهیه و تنظیم مقاالت فصلنامه علمی ـ پژوهشی کاتب
الف) شرایط عمومی مقاالت
 .۹مقاالت باید دارای جنبة علمی ـ پژوهشی ،ساختار منطقی و انسجام محتوایی باشد و روشمند ،مستند ،مستدل و با قلمی روان و رسا نگارش یافته باشد.
 .۹مقاالت ،تایپشده ،به مدیریت تحقیقات علمی دانشگاه و یا فایل آن به پست الکترونیکی مجله یا آدرس مدیر تحقیقات دانشگاه ،فرستاده شود.
 .۸حجم مقاالت بین  ۱۰۰۰تا  1۰۰۰کلمه باشد.
 .۱مشخصات کامل نویسنده ،شامل نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی(تحصیالت) ،ایمیل و شماره تلفن ،همراه مقاله فرستاده شود.
 .2مقاالت نباید قبالً در نشریات داخلی و یا خارجی و یا به عنوان بخشی از یک کتاب ،چاپ شده باشد.
 .1در مقاالت ترجمه شده ،اصل مقاله نیز ضمیمه شود.
ب) نحوه تنظیم مقاالت
مقاالت باید دارای عنوان ،مشخصات نویسنده ،چکیده ،واژگان کلیدی ،مقدمه ،بدنه اصلی ،نتیجه و فهرست منابع باشد.
 .6چکیده :چکیده فارسی و انگلیسی مقاله ،بین ۹2۰-۹2۰کلمه باشد و به اختصار ،بیان مسئله ،هدف پژوهش ،روش ،چگونگی پژوهش و یافتههای مهم
پژوهش را بیان کند .در چکیده از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها ،ذکر ادلّه ،ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری شود.
 .۲واژگان کلیدی :واژگان کلیدی شامل حداکثر  ۷واژه کلیدیِ مرتبط با محتوا و ایفاکننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد.
 .9مقدمه :مقدمه به بیان مسئله تحقیق ،پیشینه پژوهش ،ضرورت و اهمیت پژوهش ،جنبه نوآوری بحث ،سؤاالت اصلی و فرعی ،تصویر اجمالی ساختار
کلی مقاله بر اساس سؤاالت اصلی و فرعی طرح و مفاهیم و اصطالحات اساسی مقاله اختصاص مییابد.
 .۴بدنه مقاله :چارچوب نظری یا مفهومی ،روش ،شواهد ،مدارک ،استدالالت و تحلیل را دربرمیگیرد.
 .۵نتیجهگیری :نتیجه مقاله بیانگر یافتههای تفصیلی تحقیق است و با گزارههای خبری موجز ،پاسخ اجمالی به سؤاالت اصلی و فرعی بیان میشود .از
ذکر بیان مسئله ،جمعبندی ،مباحث مقدماتی ،بیان ساختار مباحث ،چارچوب نظری ،ادلّه ،مستندات یا ذکر مثال در این قسمت خودداری شود.
 .1نحوه ارجاعدهی
درونمتنی :ارجاع مقاالت ،درونمتنی و به صورت (نام خانوادگی ،سال انتشار :شماره صفحه) باشد.
برای مثال( :نقوی)۹۹۰ :۹۸۲۸ ،
فهرست منابع :فهرست منابع در آخر مقاله به صورت زیر خواهد بود:
الف ـ کتاب :نام خانوادگی ،نام( .سال انتشار) .عنوان اثر ،نام و نام خانوادگی مترجم ،محل نشر :ناشر.
ب ـ مجله :نام خانوادگی ،نام( .سال انتشار)« .عنوان مقاله» ،نام و نام خانوادگی مترجم ،نام مجله ،سال انتشار( ،شماره مجله) :صفحات مقاله.
ج) شرایط ارزیابی و پذیرش
 .۹مقاالت دریافتی پس از بررسی اولیه در شورای پژوهش دانشگاه ،در صورت برخورداری از شرایط عمومی مذکور در بند الف ،به تناسب موضوعات به دو
نفر از متخصصان و اهل فن برای ارزیابی و داوری ارسال خواهد شد و پس از کسب امتیاز الزم ،با تأیید شورای پژوهش ،امکان چاپ خواهد یافت.
 .۹مقاالت بر اساس معیارهای ساختاری ـ شکلی و محتوایی و روشی ،ارزیابی میشود.
د) یادآوری
 .۹حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقاالت برای مجله محفوظ است.
 .۹حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای مجله محفوظ است .امکان چاپ در سایر نشریات و یا کتابها با ذکر نشانی نشریه بالمانع است.
 .۸مطالب مقاالت بیانکننده آراء نویسندگان است .مسئولیت مقاله نیز به نویسنده بازمیگردد.
 .۱مقاالت دریافتی ،نرمافزارها و ...در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمیشود.

سخن آغازین
دنیایی که در آن زندگی میکنیم مملو از ناشناخته ها و پیچیدگیهاست و دانش بشر به او کمک میکند تا دامنه وسیعتری
از شناختهها را ببیند و به شناخت آن همت گمارد .انسان پژوهشگر ،نسبت به همه پدیدههای پیرامون خود کنجکاو است و از
میان صدها حدس و گمان ،پاسخ صحیح سئوال خود را به روش علمی یافته و از طریق منطق علمی میپذیرد .پژوهشگر سعی
میکند در مورد پدیدهای خاص ،کنش و واکنش عوامل مختلف را بر یکدیگر یافته و برای نیل به حقایق ) (Truthنهفته در
واقعیات) ، (Realityقواعد و قوانین معینی را از عوامل درهم تنیده آن رویداد کشف نماید وبه راز درونی موضوع مورد مطالعهاش
پی ببرد .در این مسیر سعی او این است که ابتدا فرضیهای را بر اساس عقل واستدالل و قابلیت رد (ابطال پذیری) مشخص
نماید و مطابق آن داده های مختلف را جمع آوری و طبقه بندی نموده و با تجریه و تحلیل دادهها و آزمون علمی و تجربی،
روابط بین متغیرها را مورد ارزیابی قرار دهد.
از آنجا که در روش علمی ،قضایا کمی میشوند ،لذا اساس قابلیت اندازهگیری در بسیاری از مجموعه روشهای علمی
بر ریاضیات ،آمار ،اقتصاد سنجی و دیگرشیوههای منطقی سنجش و کمی نمودن استوار است .بررسی و تجزیه و تحلیل به روش
فوق ،به نظر من بزرگترین کشف علمی در طول تاریخ بشری است و تمامی پیشرفتها و دستاوردهای علمی -فنی زاییده آن
است ،این شیو ه فکری و روش حل مسایل ،مختصل مسایل علوم طبیعی نیست و امروزه در بسیاری از علوم انسانی متداول
است .خلق نگرش های جدید و رسیدن به پویایی علمی و عملی ضمن اینکه نیازمند بهرهگیری از روشهای نوین علمی است،
به مکانیزمهای قوی تصمیمگیری نیز احتیاج دارد ،ساز وکارهایی که خود برخاسته از پژوهشهای هدفمند علمی و کارآمد باشد.
در بسیاری از کشورهای عقبمانده ،نه تنها تعامل موثر بین مطالعات علمی و مکانیزمهای تصمیمگیری وجود ندارد ،بلکه بعضاً
تصمیمات ،مانع تحقیقات علمی یا گمراهی آن میشود .این ضعف در کلیه سطوح و ردههای تصمیم ساز کشور وجود دارد و
باعث تصمیمگیری های شتابزده ،تک سبب بینانه ،فاقد پشتوانه کارشناسی و پژوهشی و گاهی متکی بر تأثیرگذاری آراء افراد و
جناحهای ذی نفوذ اتخاذ میگردد .به نظر میرسد در کشور ما مقتضیات نظام تصمیمگیری در دوران جنگ و نابسامانیها،
تدریجاً عاداتی را برای مدیران و تصمیمگیران به وجود آورده است که در شرایط حاضر که متقضیات مذکور مرتفع گردیده است،
مدیریت و نظام تصمیمگیری دستخوش این عادات هستند.
لذا فصلنامه مذکور که حاصل تالش همکاران اندیشمندم که هم با اصول و روش شناسی علمی آشنا میباشند و هم
کاستیهای نظام تصمیمگیری را در کشور به خوبی درک کردهاند ،سعی کرده است قدمی ولو اندک در جهت تخفیف این
مشکالت از یک سو و پژوهشمحور شدن نظام تصمیمگیری در کشور بردارد .و در اینجا فرصت بدست آمده را مغتنم شمرده و
از همه اندیشمندان و صاحبان فکر دعوت بعمل میآورم که مطالب و یادداشتهای علمی خود را به فصلنامه ارسال کرده تا با
استفاده از تجربیات و دانش این عزیزان بر غنامندی این فصلنامه هر روز افزوده شود.
داکتر علیرضا محسنی
مدیر مسئول
تابستان 6931

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی

دریافت مقاله۹۸۲1/۰۹/۹۰:
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تخمین تابع تقاضای برق بخش خانگی در شهر کابل ()6911-693۴
حسینعلی کریمی ،۹علیرضا محسنی ،۹نجیباهلل

ارشد۸

 .۹دانشآموخته ماستری اقتصاد دانشگاه کاتب ،نویسنده مسئول
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه کاتب
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه کاتب

چکیده
انرژی برق نسبت به سایر حاملهای انرژی ،نقش مؤثری در تولید و مصرف دارد و روزبهروز به اهمیت آن در فرایند
تصمیمگیری اقتصادی و اجتماعی افزوده میشود .هدف این مطالعه ،تخمین تقاضای برق در بخش خانگی شهر کابل به
عنوان یکی از بخشهای مهم مصرفی این شهر است .برای دستیابی به این امر ،با تکیه به مطالعات خارجی و ساختار برق
این شهر ،عوامل مؤثر بر تقاضای برق خانگی استخراج شده است .برآورد معادله از روش حداقل مربعات معمولی ()OLS۹
صورت گرفته است .سری زمانی از سال  ۹۸۲۱-۹۸۱۱به صورت ماهیانه انتخاب شده است .نتایج حاصل از برازش مدل
نشان میدهد که کشش قیمتی خودی ،کشش درآمدی تقاضای برق ،کشش قیمتی متقاطع (گاز ،دیزل و پطرول) و مشترکان
خانگی به ترتیب برابر با  ۰/۰۷ ،۰/۷2 ،-۰/۹2 ،۰/1۱ ،۰/۱۲است که بیانگر ،نُرمال  -ضروری بودن و جانشین بودن
سوختهای دیزل و پطرول است؛ همچنین ،معنادار بودن متغیر مجازی در سطح اطمینان  ۲2درصد ،نشاندهنده تأثیر قابل
توجه دمای هوا در تقاضای برق خانگی است .ضریب منفی گاز به عنوان کاالی جانشین در مدل نشان میدهد که با وجود
کاهش قیمت آن ،مصرف برق افزایش یافته است .این امر بیانگر مصرف همزمان گاز و برق است .یعنی گاز کاالی جانشین
مناسبی برای برق محسوب نمیشود .ضریب پایین مشترکان مبین عدم اثر معناداری در مصرف در این بخش است .این
دالیل میتواند ناشی از رفاه پایین و عدم وجود وسایل برقی پرمصرف در بیشتر خانوارهای کابل و همچنین عدم وجود عرضه
کافی (پرچوی برق) باشد .آنچه در نتایج این تحقیق ،قابل تعمق است عالمت مثبت ضریب قیمت برق برخالف نظریه تقاضا
به دست آمده است .با توجه به پیشبینیهای موجود ،دالیل مثبت بودن ضریب قیمت ،کمبود عرضه ،پایین و دستوری بودن
قیمت برق میتواند باشد.

واژههای کلیدی :تقاضای برق ،بخش خانگی ،روش حداقل مربعات معمولی ،کشش ،دادههای سری
زمان
1. Ordinary Least Square

تخمین تقاضای برق بخش خانگی در شهر کابل ( / )۹۸۱۱-۹۸۲۱صص۲ –۹۱

۹۰

مقدمه
با توجه به اهمیت منابع پایانپذیر انرژی در جوامع بشری ،باید ابعاد مختلف عرضه و تقاضای این
عنصر حیاتی را بهتر شناخت و با نگاهی عمیق تجزیه و تحلیل کرد .مصرف انرژی در بخش خانگی ،از
مهمترین اجزای مصرف انرژی در کل کشور است؛ از این رو بهینهسازی مصرف در این بخش ،ضروری
است.
در این پژوهش به برآورد تقاضای برق بخش خانگی در شهر کابل خواهیم پرداخت .با توجه به
جنگ و نابسامانیهای چند دهه اخیر ،اکثر زیربناها در بخش انرژی از بین رفته یا برخی منابع دیگر
همچنان دستنخورده باقی مانده است.
بر اساس اطالعات موجود ،ظرفیت تولید  ۹۸هزار مگاوات برق از منابع مختلف ،در کشور وجود
دارد در حالی که  ۷هزار مگاوات برق نیاز انرژی برق کل کشور را رفع خواهد کرد .با توجه به ظرفیت
باالی تولید انرژی برق در داخل کشور ،اکنون  ۸2درصد از کل کشور به  ۹۸۰۰مگاوات برق دسترسی
دارد که  ۱۰درصد آن از کشورهای همسایه وارد میشود .علت این امر ،کمبود امکانات و نیروگاه تولید
برق است .بنابراین برای سیاستگذاری ،برنامهریزی درست و توسعه ظرفیتهای تولید انرژی ،کشور
نیازمند آگاهی کامل از وضعیت کنونی و بررسی تقاضای آن در بخشهای مختلف است ،تا بتوان به
شناخت دقیق و درستی از ساختار رفتاری مصرف بهویژه به صورت بخشی و منطقهای دست یافت .از
طرفی ،زمان برای ایجاد این ظرفیتها طوالنی است .به طور متوسط حدود ده سال برای نیروگاه بخار،
ده سال برای یک سد آبی و سه سال برای نیروگاه گازی از زمان مطالعه ،طرح ،نصب و راهاندازی تا
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شروع بهرهبرداری ،زمان الزم است .بازگشت سرمایه به طور متوسط  ۹2سال خواهد بود (فراهانی،
 .)۹۸۷۲بنابراین ،این امر ،پیشبینی میزان تقاضای انرژی برق در بخشهای مختلف کشور و به ویژه
بخش خانگی را میطلبد.
تاریخ استفاده از برق در شهر کابل به اولین دستگاه تولید برق برمیگردد که در سال  ۹۹۷۹در
شهر کابل نصب و به کار انداخته شد .از این دستگاه برای روشن کردن قصر عبدالرحمان استفاده میشد
که ظرفیت روشن کردن  ۱۰گروپ الکترونیکی را داشت .بعد از آن ،تعدادی دستگاههای تولید برق
کوچک دیگر به دست متخصصان خارجی ساخته شد و دستگاهی با ظرفیت  ۹۰کیلووات با قوه بخار به
حرکت آمد .در سال  ۹۹۲۰در باغ ارگ کابل ،دستگاه برقی با ظرفیت  ۹۲کیلووات که آنهم توسط بخار
به حرکت میآمد صرف در زمستان فعالیت داشت و به دنبال آن دستگاه دیگری با ظرفیت  2کیلووات
در پغمان نصب و به کار انداخته شد .پس از سالهای  ۹۹۲۸- ۹۹۲۰سروی دستگاه برق جبلالسراج
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باالی یکی از معاونین دریای پنجشیر آغاز شد و در سال  ۹۹۲۱عمالً کار آن آغاز و مقارن با سال ۹۹۲۲
شروع به فعالیت کرد .این دستگاه ،شامل  ۸پایه ماشین  2۰۰کیلووات به سیستم افقی بود و همزمان با
ساختمان دستگاه تولید برق جبلالسراج در سال  ۹۸۰۰انتقال لین انرژی به ولتاژ  ۱۱کیلووات از این
دستگاه به شهر کابل توسط پایههای فلزی با سیمهای مسی مغز فوالدی  ۹1میلیمتری تمدید شد.
پس از تکمیل کار برق جبلالسراج در سال  ۹۸۰۹یک پایه جنراتور  ۹۰کیلووات آبی نیز در پغمان نصب
و به کار انداخته شد (وزارت اقتصاد ،فصلنامه اقتصادی .)۸۸ ،در حال حاضر «د افغانستان برشنا شرکت»
به حیث شرکت ملی برق ،مسئولیت تولید ،انتقال ،واردات و توزیع نیروی برق را در کابل و سایر نقاط
کشور به عهده دارد.
از مجموع  ۹۸۰۰مگاوات ( ۸۹درصد) برق کل کشور ۱۹۰ ،مگاوات آن در پایتخت کشور که
دارای جمعیت بیشتری نسبت به سایر شهرها است به مصرف میرسد .در حالی که بر اساس برآورد
شرکت برشنا ،اکنون این شهر به  1۰۰-2۱۰مگاوات انرژی برق نیاز دارد .یعنی این شهر نزدیک به ۹۰۰
مگاوات کمبود برق دارد .این امر باعث شده است که برخی مناطق شهر ،تاکنون به انرژی برق دسترسی
نداشته باشد و همچنین مناطقی که به برق دسترسی دارد نیز با پرچوی روبرو است .این پرچویها در
فصل سرما حتی نزدیک به  ۹۹ساعت میرسد .شهر کابل دارای هفت سبستیشن فعال و یک
سبستیشن تحت ساختمان است که تمام انرژی برق این شهر از طریق همین سبستیشنها توزیع
میشود .اکنون  ۹2درصد منابع انرژی برق شهر کابل از منابع آبی داخلی (نغلو ،سروبی ،ماهیپر) و منابع
زمانی حرارتی (دستگاه حرارتی شمالغرب کابل ،دستگاه  ۹۰2مگاواته ترهخیل) و  ۷2درصد انرژی
وارداتی ،از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان تأمین میشود .به طور کلی میتوان گفت که مشترکان
خانگی از نظر تعداد و مصرف برق ،عمدهترین مصرفکنندگان شهر کابل هستند .در سالهای ،۹۸۱۱

حداقل مربعات معمولی با استفاده از نرمافزار  Eviews8و دادههای سری زمانی  ۹۸۲۱-۹۸۱۱از
انتشارات شرکت برشنای کابل ،اداره مرکزی احصائیه افغانستان برآورد و محاسبه شده است و برای
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تصمیمگیری بهتر و برنامهریزی دقیقتر برای واردات ،ذخیرهسازی و تولید و توازن بین عرضه و تقاضا
برای پرهیز از زیانهای اقتصادی یاری کند .برآورد تقاضا بر اساس مبانی نظری اقتصاد خرد از روش
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 ۹۸۲۱بخش خانگی بیش از  2۰درصد از کل مصرف برق در این شهر را دارا بوده است که میزان
مصرف باال در این بخش را از کل مصرف برق نشان میدهد (برشنا شرکت.)۹۸۲۱ ،
هدف عمده این مطالعه ،تخمین تابع تقاضای برق خانگی شهر کابل و تعیین میزان تأثیرپذیری
مصرف برق از متغیرهای به کار رفته در مدل است .شناخت این عوامل میتواند سیاستگذاران را در

تخمین تقاضای برق بخش خانگی در شهر کابل ( / )۹۸۱۱-۹۸۲۱صص۲ –۹۱
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بررسی ساختار مصرفی خانوارهای مصرفکننده برق در شهر کابل ،از اسناد و مدارک آماری و برای رد
یا قبول فرضیههای طرحشده ،از روشهای اقتصادسنجی استفاده شده است.
ادبیات تحقیق
مبانی نظری
مبانی نظری این مطالعه ،مبتنی بر تجزیه و تحلیل رفتار مصرفکننده در اقتصاد خُرد است .از
این طریق میتوان ،افزون به برآورد تقاضای برق خانگی به پارامترهای کشش قیمتی ،درآمدی و متقاطع
نیز دست یافت .مطابق نظریه رفتار مصرفکننده در اقتصاد خُرد ،فرد تابع مطلوبیت خود را که متشکل
از کاالهایی مختلف است تحت محدودیتهای بودجهای خود به حداکثر میرساند.
) 𝑛𝑋 Max: U = U(X1 , 𝑋2 , 𝑋3 , … ,

)( ۹

𝑀 ≤ 𝑖𝑋

𝑖𝑃 𝑆. 𝑇: ∑𝑛𝑖=1

به طوری که در مدل  Xمیزان مصرف کاالهای مختلف در دوره زمانی مشخص است و P

قیمت این کاال و  Mدرآمد مصرفی فرد است .با استفاده از روش حداکثرسازی مطلوبیت فرد نسبت به
قید بودجه (الگرانِژ و نظیر آن) میتوان به توابع تقاضای معمولی هر کاال را برای فرد نوعی و به طور
خاص در اینجا تابع تقاضا برق را به دست آورد:
)(۹

)𝑀 𝑌𝐸 = 𝑋𝐸 (𝑃𝑒 , 𝑃𝑔 , 𝑃𝑑 , 𝑁𝑆𝑡 , 𝑊𝐻, 𝑊𝐶,

به طوری که در معادله فوق تقاضای برق تابعی از قیمت برق ،قیمت گاز و یا قیمت هر کاالی
جانشین ،شاخصهای متغیر آب هوا ،تعداد مشترکان و درآمد یا بودجه خانوار است .در مطالعات شبهخُرد
فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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برای برآورد تقاضای برق خانوار کوشش شده است تا مُدلی برای تقاضای لوازم برقی خانگی و تقاضای
برق توسط این لوازم به دست آید (دوبین و مک فادن .)۹۲۱۱ ،۹این تقاضا را «تقاضای مشتقشده»۹
میگویند.
اگر همچنان که تئوری مصرفکننده پیشنهاد میکند ،تقاضا برای کاالهای مصرفی بادوام (برقی
یا سایر منابع انرژی) و کاربردهای آن به تصمیمات مصرفکنندگان بستگی داشته باشد مطالعاتی که
این واقعیت را نادیده میگیرند به تورش و ناسازگاری تخمینهای کششهای قیمتی و درآمدی برق
منجر خواهند شد .وقتی خانوارها مصرف لوازم برقی خود را عقالنی میکنند عکسالعمل کوتاهمدت و
1. Mcfadden, Dubin
2. Drived demand
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بلندمدت نسبت به تغییرات قیمت ،ممکن است به طور چشمگیری متفاوت باشد؛ بنابراین مدلی برای
لوازم تقاضای برق خانگی و تقاضای برق توسط این لوازم به نام (مصرف برق واحد) UEC۹ایجاد شده
است (پورآزرم.)۹۸۱۱ ،
مطالعات تجربی
با توجه به اهمیت موضوع ،تاکنون درباره برآورد تقاضای برق خانگی ،با استفاده از روشهای
مختلف اقتصادسنجی ،مطالعات بسیاری شده است .با وجود این ،مطالعات داخلی در زمینه برآورد تابع
تقاضای برق صورت نگرفته است .قدیمیترین مطالعات در زمینه تقاضای برق ،مطالعه هات آکر)۹۲2۹( ۹
است .وی با استفاده از دادههای مقطعی و روش حداقل مربعات میزان تقاضای برق خانگی  ۱۹شهر
انگلستان در سالهای  ۹۲۸۷-۹۲۹۷را برآورد کرد و نشان داد که تقاضای برق نسبت به قیمت بی
کشش و نسبت به درآمد خانوار باکشش است .فیشر و کیسن ( )۹۲1۹براین باور بودند که تقاضای برق
خانگی در کوتاهمدت به نرخ استفاده از وسایل برقی و در بلندمدت به مقدار وسایل برقی ارتباط دارد.
اندرسن )۹۲۷۸( ۸تابع تقاضای برق را به روش  OLSبرای  2۰ایالت آمریکا به دست آورد .وی میزان
مصرف برق را تابعی از قیمت واقعی برق ،درجه حرارت ،قیمت گاز ،بعد خانوار ،درآمد واقعی شخصی و
تعداد مشترکان میدانست .وی که در تحقیقش از روش  OLSاستفاده کرده بود ،نشان داد که میزان
مصرف برق نسبت به تغییرات قیمت کمکشش و نسبت با تغییرات درآمد باکشش است .وستلی۱
( )۹۲۱۸تقاضای برق خانگی را در کشور پاراگوئه با استفاده از دادههای  ۹۲۷۷-۹۲۷۰برآورد کرد .وی
تقاضای برق را تابعی از درآمد خانوار ،قیمت نهایی برق ،مساحت زیربنا و بعد خانوار به دست آورد .نتایج
تحقیقات وستلی مؤید کششناپذیر بودن تقاضا نسبت به قیمت و درآمد است .هادیان ( )۹۸۷1تابع

ایران و نیز کششهای کوتاهمدت و بلندمدت و برای این منظور از دادههای تلفیقی  ۹1شرکت برق
1. Unit Electricity Consmption
2. Huathakar
3. Kent D Anderson.
4. Westley
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بودن تقاضا نسبت به قیمت در کوتاهمدت و کششپذیر بودن نسبت به درآمد در کوتاهمدت و بلندمدت
و نسبت به قیمت در بلندمدت است .علی عسکری ( )۹۸۷۲نیز به تخمین تابع تقاضای برق خانگی در
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تقاضای برق خانگی در استان همدان را تابعی از قیمت متوسط برق واقعی برق ،کل هزینه خوراکی و
تعداد خانوار میداند .دوره مطالعه وی  ۹۸۷۸-۹۸2۸و روش تخمین  OLSاست .نتایج حاکی از بیکشش
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منطقه ایران استفاده کرد .ماسیمو فیلیپینی و شونال پاچوریا )۹۰۰۱( ۹کشش قیمتی تقاضای برق در
بخش خانگی مناطق شهری هند در طی دوره زمانی ( )۹۲۲2-۹۲۷۰با استفاده از دادههای آماری حدود
 ۸۰،۰۰۰خانوار برآورد شده است و نتایج مقادیر کشش قیمتی در طول ماههای زمستان -۰/۱۹ ،و در
طول ماههای موسمی  -۰/2۹و در طول ماههای تابستان  -۰/۹۲برآورد شده است .پورآزرم ،الهام ()۹۸۱۱
تابع تقاضای برق استان خوزستان را به وسیله تخمین معادله بلندمدت از روش  OLSو تخمین معادله
کوتاهمدت از روش  ECM۹برآورد کرده است .کششهای قیمتی و درآمدی در بلندمدت به ترتیب،
 -۰/۲۷و  ۹/۹۹و در کوتاهمدت  -۰/۹۹و  ۰/2۱به دست آمده است .امانوئل زیرامبا )۹۰۰۱(۸تقاضای
برق بخش مسکونی در آفریقای جنوبی در طول دوره زمانی ( )۹۰۰2-۹۲۷۱به عنوان یک تابع از
محصول ناخالص داخلی سرانه و قیمت واقعی برق است .با استفاده از روش تست مرزهای به هم
انباشتگی ) (ARDLدر چارچوب توزیع خود بازگشت ،در مدل ) (ARDLنتایج به صورت زیر به دست
آمد :کشش بلندمدت  ۰3۸۹و کشش قیمتی عالمت منفی دارد و از نظر آماری ناچیز است .زمانی و
همکاران ( )۹۸۲۹به بررسی تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق بخش خانگی در ایران با استفاده از
دادههای سری زمانی ( )۹۸۱۰-۹۸21و کاربرد روش فیلتر کالمن پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که کشش قیمتی تقاضای برق در طی زمان متغیر است و قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای برق
در بازه زمانی مورد مطالعه کاهش یافته و از رقمی نزدیک به یک در دهه  ۱۰به رقمی پایینتر از یک
در ابتدای دهه  ۲۰تقلیل یافته است.
روششناسی
فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این پژوهش مربوط به سریهای زمانی متغیرهای 𝑒𝑄 بیانگر برق مصرفی خانگی
برحسب میلیون کیلووات ساعت 𝑃𝑒 ،قیمت متوسط برق برای هر کیلووات ساعت 𝑃𝑔 ،قیمت گاز مایع
برای هر کیلو و 𝑝𝑑𝑃 متوسط قیمت دیزل و پطرول برای هر لیتر 𝑡𝑆𝑁 تعداد مشترکان برق خانگی𝐸ℎ ،
بودجه مصرفی خانوار 𝑊ℎ𝑐 ،عنوان متغیر به مجازی(دامی) ،برای هشت ماه در وقتی گرمای هوا ()۰

)1. Massimo Filippinia, b, Shonali Pachauria(2004
2. Error Correction Model.
)3. Emmanuel Ziramba(2008
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برای چهار ماه در وقتی سردی هوا ( )۹در نظر گرفته شده است .دوره زمانی این مطالعه از سال به
صورت ۸۲۱به صورت شهر کابل در شهر کابل است.
متغیرهای تحقیق (دادهها)
الف) مصرف کل برق خانگی :اطالعات مصرف برق خانگی به طور جداگانه و به صورت دوماهه از
مدیریت بلِنگ ریاست برشنا شرکت بخش کابل جمعآوری شده است .برای ماهانه ساختن این دادهها با
توجه تغییر دمای هوا و میزان تفاوت مصرف از ضرایب ( ۰/22 ،۰/۱2و  )۰/1 ،۰/۱استفاده شده است.
ب) قیمت متوسط برق :قیمت برق از عوامل اصلی مؤثر بر تقاضای برق است که بر اساس نظریه
رفتار مصرفکننده ،با مصرف رابطه معکوس دارد .با توجه به بلوک افزایشی قیمت برق ،در مدل میتواند
به صورت قیمت متوسط یا نهایی باشد که در این تحقیق از قیمت و متوسط آن استفاده شده است
(نسبت درآمد کل ناشی از مصرف برق خانگی به کل مصرف برق خانگی).
ج) درآمد خانوار :یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر میزان مصرف برق ،درآمد خانوار است .از یک طرف
لوازم خرید لوازم خانگی و یا به عبارت بهتر تقاضا برای لوازم خانگی ،تابعی از درآمد خانوار است و از
طرف دیگر هزینه برق مصرفی با توجه به سطح درآمد ایجاد میشود .به دلیل بهتر و دقیقتر بودن آمار
بودجه خانوار ،در این تحقیق از متغیر متوسط هزینه خانوار (متوسط کل هزینه خوراکی و غیرخوراکی
خانوار) به عنوان جانشینی برای درآمد خانوار استفاده شده است .تمام آمار مربوط به درآمد و هزینه
خانوار در اداره احصائیه مرکزی به صورت ساالنه موجود است لذا به منظور ماهانهسازی این متغیر تمام
سالها ( ۷سال) از شاخص  CPIماهانه استفاده شده است.
د) قیمت سایر حاملهای انرژی (قیمت کاالی جانشین) :قیمت انرژیهای جایگزین نظیر گاز

ز) تعداد مشترکان :با افزایش تعداد مشترکان برق در بخش خانگی ،مصرف کل برق نیز افزایش
مییابد .تعداد مشترکان در شهر کابل در سال  ۹۸۱۱-۹۸۲۱دوره (دو ماهه) نسبت به دوره قبل ،رشد
کرده است .میتوان گفت در این  ۷سال ،تعداد مشترکان خانگی در حال افزایش بوده است؛ بنابراین
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که از اهمیت ویژه برخوردار است .آمارهای مربوط به قیمت گاز مایع ،دیزل و پطرول از آمریت قیم مواد
نفتی اداره احصائیه مرکزی که به صورت ماهانه موجود است جمعآوری شده است.
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مایع ،متوسط قیمت دیزل و پطرول به عنوان متغیرهای اصلی جایگزین برق خانگی ،میتواند بر مصرف
انرژی برق تأثیرگذار باشد .امکان بکارگیری کاالهای جانشین و هزینه استفاده از آنها موضوعی است
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این موضوع نشاندهنده افزایش جمعیت و مصرف باالی برق خواهد بود .دادههای مربوط این متغیر از
مدیریت بلِنگ شرکت برشنا ،بخش شهر کابل جمعآوری شده است.
ه) دمای هوا :در ماههای تابستان به دلیل گرمای هوا ،استفاده از وسایل سردکننده برقی ،در ماههای
خزان و زمستان به دلیل سرمای هوا استفاده از وسایل برقی گرمایشی افزایش پیدا میکند و در نتیجه
مصرف برق را تحت تأثیر قرار میدهد .آنچه مسلم است این که سردترین ماهها در تمامی سال ماههای
دوم ،سوم خزان و اول ،دوم زمستان است؛ یعنی ماههایی که مصرف به اوج میرسد .این متغیر در تحقیق
حاضر به عنوان متغیر مجازی در مدل لحاظ شده است؛ طوری که در ماههای اوج مصرف ،عدد ( )۹و
برای بقیه ماههای سال ،عدد ( )۰گذاشته شده است.
مدل تجربی تحقیق
برای رسیدن به نتایج تجربی از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده و مدل تحقیق به صورت
لگاریتمی زیر لحاظ شده است:

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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𝑢 𝐿𝑄𝐸 = 𝛽1 + 𝛽2 . 𝐿𝑃𝐸 + 𝛽3 . 𝐿𝑃𝐺 + 𝛽4 . 𝐿𝑃𝐷𝑃 + 𝛽5 . 𝐿𝐸𝐻 + 𝛽6 𝑊𝐻𝐶 +
 LQEلگاریتم مصرف کل برق خانگی در شهر کابل (کیلووات ساعت)؛

1βمقدار ثابت عرض از مبدأ
 LPEلگاریتم قیمت متوسط هر کیلووات برق خانگی (افغانی).
 LPGلگاریتم قیمت هر کیلو گاز طبیعی (افغانی).
 LPDPلگاریتم قیمت متوسط هر لیتر دیزل و پطرول (افغانی).
 LEhلگاریتم متوسط هزینه هر خانوار شهر کابل (افغانی)
 LNSTلگاریتم تعداد مشترکان برق در بخش خانگی.
 uجمله اخالل مدل
نتایج و یافتهها
بررسی مانایی سریهای زمانی
استفاده از روش برآوردی  OLSبر این فرض استوار است که متغیرهای سری زمانی مورد استفاده
مانا است .از طرفی دیگر ،به باور غالب ،بسیاری از متغیرهای سری زمانی در اقتصاد مانا نیست؛ از این
رو قبل از بکارگیری متغیرها در مدل ،باید نسبت به مانایی یا نامانایی آنها اطمینان به دست آورد
(بیدرام .)۹۸۱۹ ،برای شناسایی سری زمانی مانا از سری نامانا آزمونهای متفاوتی وجود دارد که در این

۹۷
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مطالعه ،از آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته ( ) ADF۹و فیلیپس-پرون ( )PP۹استفاده شده است .بر
اساس نتایج ،متغیرهای تحقیق شامل میزان برق مصرفی خانوارها ،قیمت متوسط برق مصرفی ،قیمت
گاز مایع ،متوسط قیمت دیزل و پطرول به علت کمتر مقادیر آماره آزمون از مقادیر بحرانی در سطح ۲2
در صد دارای ریشه واحد بوده و فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را رد نکرده است و این متغیرها
با یک بار تفاضلگیری مانا میشوند و به عبارتی این متغیرها انباشته از مرتبه اول یا ( I)۹میباشند ،بقیه
متغیرها ،تعداد مشترکان و متوسط بودجه خانوار انباشته از مرتبه ( I)۰بوده و در سطح  ۲2درصد فرضیه
صفر مبنی بر وجود ریشه واحد (نامانایی) رد میشود.
جدول ( )۹-۸نتایج آزمون مانایی
آزمون فیلیپس -پرون )(PP

آزمون دیکی -فولر افزوده )(ADF
مقدار
سریها

ADF

بحرانی در

وضعیت

سطح %3۵
LQE
DLQE
LPE
DLPE
LPG
DLPG
LPDP
DLPDP

WHC

نامانا

7.719976

3.465548

مانا

)I(1

-

-

نامانا

-

مانا

)I(1

1.43097
9.029049
9.149233
5.402808
-

نامانا

-

-3.057868

-3.464865

نامانا

مانا

)I(1

-13.6960

-3.465548

مانا

)I(1

نامانا

-

-3.81 9009

-3.464865

نامانا

-

مانا

)I(1

-11.61434

-3.465548

مانا

)I(1

-

-3.307246

-3.4486

نامانا

-

-7.702495

-3.465548

مانا

)I(1

-1.58040

3.464865

نامانا

-

-

3.465548
3.464865
3.464865

9.498039

-3.465548

مانا

)I(1

مانا

)I(0

-9.150058

-3.464865

مانا

)I(0

مانا

)I(0

-4.990375

-3.464865

مانا

)I(0

-

-

-

-

-

-

منبع :نتایج حاصل از تحقیق

1. Augmented Dickey-Fuller
2. Phillips-perrn

-
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LNST

همانباشتگی

-

3.46486

PP

سطح %3۵

همانباشتگی
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LEH

درجه

3.473447
3.466966
3.464865
3.465548
3.465548

0370776
4.413482
3.384163
8.901811
3.013361

مقدار
بحرانی در

وضعیت

درجه
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آزمون همانباشتگی
با توجه به آزمون ریشه واحد که سطح مانایی متغیرها ( I)۰( I)۹هستند ،برای وجود رابطه تعادلی
بلندمدت باید اطمینان حاصل کرد .برای این منظور آزمون ریشه واحد دیکی فولر ( )ADFدر جمالت
خطای برآوردشده از رگرسیون به کار گرفته میشود .جدول زیر نتایج آزمون همجمعی را نشان میدهد
که جزء خطا مانا است؛ زیرا فرضیه  H0مبنی بر عدم همانباشتگی رد میشود و مقدار محاسباتی در سطح
 ۲2درصد از مقادیر بحرانی بزرگتر است .در نتیجه متغیرهای مدل همانباشتهاند و با هم رابطهای
بلندمدت دارند .از این رو رگرسیون ،یک رگرسیون کاذب نیست.
جدول ( )۹-۸نتایج آزمون همانباشتگی
Prob

t-Statistic

0.0027

-4.508145

Unit Root on U

Augmented Dickey-Fuller

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.073859

1% level

-3.465548

5% level

-3.159372

10% level

Test critical values:

منبع :نتایج تحقیق

بررسی فروض کالسیک
تخمینزنهای حداقل مربعات معمولی ) (OLSضرایب رگرسیون زمانی بهترین تخمینزنهای
بدون تورش خطی ) (BLUEاست که تمامی فروض کالسیک برقرار باشد (گجراتی .)۹۸۲۹ ،بنابراین
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قبل از تخمین رگرسیون به روش ) ،(OLSباید از عدم نقض فروض کالسیک اطمینان حاصل کرد.
برای این منظور در ذیل به بررسی فروض کالسیک پرداخته میشود:
ناهمسانی واریانس
جدول ( )۸-۸نتایج آرچ و گلچسر
0.7818
0.7786
0.2110
0.2059
0.2777

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
0.07729
)Prob. F(1,81
Obs*R-squared
0.07900
)Prob. Chi-Square(1
Heteroskedasticity Test: Glejser
F-statistic
1.43893
)Prob. F(6,76
Obs*R-squared
8.46674
)Prob. Chi-Square(6
Scaled explained SS
7.49257
)Prob. Chi-Square(6

منبع :نتایج حاصل از تحقیق
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بنابراین ،با توجه به احتمال باالی  2درصد فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس تأییدشده
حاکی از نبود این مشکل در مدل برآوردی است.
خودهمسبتگی
جدول ( )۱-۸نتیجه آزمون LM
0.1550
0.1334

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
2.064655
)Prob. F(1,74
2.252904
)Prob. Chi-Square(1

F-statistic
Obs*R-squared

منبع :نتایج تحقیق

برای تشخیص خودهمبستگی از آزمون  LM۹استفاده شده است و نتایج ،از این مشکل در مدل
برآوردی ،حکایت میکند که برای رفع خودهمسبتگی ،با توجه به همبستگی نگار ( AR)۹در مدل وارد
شده است و نتیجه آزمون بریوش گادفری ۹با احتمال باالی  2درصد و دوربین واتسون حاکی از رفع
شدن مشکل خودهمبستگی در مدل است.
همخطی9

برای تشخیص وجود همخطی روشهای مختلفی وجود دارد ،از جمله اینکه اگر در مدل
همخطی وجود داشته باشد ،ضریب تعیین مدل باال برآورد میشود و در عین حال تعداد متغیرهای معنادار
موجود در مدل کم میشود .بنابراین ،با توجه به معناداری ضرایب در مدل برآورد شده میتوان به طور
حتم گفت که همخطی شدید در مدل تقاضای برق خانگی شهر کابل وجود ندارد.
برآورد مدل و تفسیر نتایج

)1. Lagrange Multiplier Test(LM
2. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
3. Multicollinearity
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میزان توضیحدهندگی ،معنیدار بوده است .ضرایب و وضعیت مدلها در زمینه سازگاری با فروض
کالسیک بدین شرح برآورد شده است:
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از میان مدلهای بسیاری که برای تابع تقاضای برق به دست آمده است ،یک مدل با توجه به
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جدول زیر نتایج برآورد تابع تقاضای برق خانگی شهر کابل را نشان میدهد:
جدول ( )2-۸نتایج تخمین
c

متغیرها

0/39

0/38

0/07

0/64

0/75

-0/25

0/49

7/73

ضرایب

3/38

6/86

1/01

3/55

4/04

-1/67

2/51

4/73

مقادیر

0/0011

0/0000

0/3133

0/0007

0/0001

0/0979

0/0141

(AR)۹

WHC

D.W = 2/12

LNST

LEH

LPDP

F =52/07 prob = 0/0000

LPE

LPG

_
𝑅2=0/81

)(t

P
0/0000
value
R2 =0/81

منبع :نتایج تحقیق

با توجه به اینکه مدل به صورت لگاریتمی تخمین زده شده است ،پارامترهای ظاهرشده هر
متغیر در مدل بیانگر کشش تقاضای برق نسبت به متغیرهای مربوطه را نشان میدهد .همانگونه که
مشخص است در جدول فوق ،کلیه ضرایب به جز قیمت برق دارای عالیم مورد انتظار و مؤید تئوری
اقتصادی تقاضا است.
آنچه در نتایج تخمین قابل تأمل است عالمت مثبت متغیر قیمت برق است .در تئوری و ادبیات
اقتصادی ،عالمت متغیر قیمت برق منفی و اثر معکوس در تابع تقاضا دارد .هر چند بررسیهای نتایج
تجربی نشان میدهد که ارتباط معکوس بین قیمت و مصرف برق در بخش خانگی ملموس نیست.
یعنی لزوماً با افزایش (یا کاهش) قیمت برق در این بخش ،مصرف
حتی در برخی از تحقیق از مدل حذف شده است .با توجه به پیشبینیهای موجود مثبت بودن ضریب
فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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برق کاهش (یا افزایش) نیافته است؛

قیمت میتواند ناشی از دالیل ذیل باشد:
الف) وجود اصطکاک در تعادل عرضه و تقاضای برق شهر کابل:
بر اساس اطالعات موجود در شرکت برشنا ،اکنون شهر کابل برای تأمین انرژی برق در
بخشهای خانگی ،تجاری و عمومی به  1۰۰مگاوات نیاز دارد .این در حالی است که تا سال ۹۱۰ ۹۸۲۰
مگاوات برق در کابل تولید میشده است و با وصل شدن انرژی برق وارداتی ،این رقم به  ۱۹۰مگاوات
افزایش یافته است؛ بنابراین در شرایطی که کمبود شدید در عرضه برق وجود داشته باشد افزایش قیمت
نمیتواند تقاضا را کاهش دهد.
ب) دستوری (پایین) بودن قیمت انرژی برق در شهر کابل :معموالً در برخی کشورهای در حال
توسعه قیمتگذاری برق به صورت یارانهای یا دستوری است که نمیتواند اثر محسوس بر تقاضای برق
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۹۹

داشته باشد .کشش قیمتی یک کاال زمانی قابل تفسیر است که هزینه نهایی برابر با قیمت آن کاال
( )p=mcباشد .با توجه به این امر و قراردادهای وارداتی انرژی برق شرکت برشنا از کشورهای همسایه،
قیمت هر کیلووات برق وارداتی در کشور  ۹۹سِنت آمریکایی برابر با  ۷افغانی است و هزینه نهایی تولید
هر کیلووات انرژی برق حرارتی  ۱۰افغانی در داخل کشور است و یکی دیگر از دالیلی که دولت توانسته
برق را با قیمت پایین عرضه کند نیز وارداتی بودن این انرژی است .با این حال هزینه متوسط هر
کیلووات برق برای بخش خانگی کابل از  ۸افغانی شروع تا  ۱/2افزایش داشته است که نشاندهنده
پایین بودن قیمت بخش خانگی شهر کابل نسبت به هزینه نهایی تولید و واردات است و همچنین،
قراردادهای جدید انرژی وارداتی برشنا هزینه هر کیلووات تا  ۱۰درصد کاهش را نشان میدهد که با
این حال میبایست قیمت متوسط کاهش مییافت در حالی که قیمت در سطح نازلی افزایش یافته است.
بنابراین ،با این وجود نمیتوان با تفسیر ضریب به حساسیتهای واقعی مصرفکنندگان نسبت به انرژی
برق دست یافت.
همان طور که مشاهده میشود تمام ضرایب متغیرهای تحقیق به جز تعداد مشترکان برق خانگی
در سطح اطمینان  ۲2درصد معنادار میباشند .با استفاده از نتایج برآورد مشخص است که:
 )۹با توجه به توضیحات متغیر قیمت در فوق ،کشش قیمتی در مدل تقاضای خانگی شهر کابل
را نمیتوان تفسیر کرد.
 )۹در صورت ثابت بودن سایر شرایط با افزایش در درآمد خانوار شهر کابل به اندازه یک درصد
میزان تقاضای برق خانگی به میزان  ۰/1۱افزایش مییابد ،همچنین مقدار این پارامتر (کشش درآمدی)
حاکی از ضروری بودن برق خانگی به عنوان کاالی مصرفی نزد خانوارهای کابلی است.
 )۸عالمت مثبت ضریب متغیر لگاریتم متوسط قیمت دیزل و پطرول (کشش متقاطع) بیانگر
جانشین بودن دو کاال است .بنابراین دیزل و پطرول میتواند به عنوان کاالی جانشین مطرح شود،

فناوریهای کاربرد برق و حامل انرژی گاز در تجهیزات سرمایهای این بخش است؛ زیرا با افزایش قیمت
گاز مصرفکننده خانوار کابلی نمیتواند به سرعت برق را جایگزین آنها کند و در صورت کاهش قیمت
از مصرف برق بکاهد و از طرفی از انرژی برق در گرمایش ،سرمایش ،نیروی محرکه ،و برخی مواقع در
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 )۱عالمت منفی ضریب لگارتیم متغیر قیمت گاز (کشش متقاطع) بیانگر این است که با وجود
کاهش در قیمت گاز طبیعی ،مصرف برق همچنان افزایش یافته است .دلیل این امر متفاوت بودن
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چون در صورت ثابت بودن سایر شرایط ،اگر متوسط قیمت دیزل و پطرول یک درصد افزایش یابد
مصرف برق خانگی  ۰/۷2درصد افزایش خواهد یافت.
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پخت و پز استفاده میشود .استفاده از برق در گرمایش فضا و آب ،غیراقتصادی است .این در حالی است
که از گاز طبیعی بیشتر برای پخت و پز ،گرمایش فضا و آب استفاده میشود .پس کاالی جانشین
مناسبی برای برق نیست؛ بلکه به گونهای در راستای هم استفاده میشوند.
 )2عالمت مثبت ضریب متغیر تعداد مشترکان در بخش خانگی بیانگر رابطه مثبت آن با مقدار
تقاضا است؛ اما سطح معنادار آن به لحاظ آماری پایین است ،بنابراین در سطح اطمینان  ۲2درصد قابل
تفسیر نیست .به نظر میرسد علت پایین بودن مقدار این ضریب برای تابع تقاضای برق کابل،
محدودیتهای طرف عرضه از جمله کمبود عرضه انرژی برق و محدودیت مصرفکنندگان شهر کابل
در بخش خانگی مانند( :درآمد پایین ،عدم وجود وسایل برقی پرمصرف ،عدم دسترسی به تکنالوژی،
سطح تحصیلی اعضای خانوارها و )...است.
 )1در نهایت ضریب متغیر دما (دمای هوا) لحاظ شده در مدل با توجه به آماره  tو سطح اطمینان
باالی  ۲۲درصد بیانگر این امر است که دمای هوا تأثیر قابل توجهی در تقاضای برق خانگی شهر کابل
دارد؛ یعنی در شهر کابل به علت شرایط آب و هوایی ،بخش زیادی از مصرف در ماههای سرد است که
از وسایل پرمصرف برای گرمایش استفاده میشود.
2

2

 )۷با توجه به ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیلشده مدل  ۰/۱۹Rو  ۰/۱۹Rاست که حاکی
از توضیحدهی  ۱۹درصدی تغییرات تقاضای انرژی برق خانوار شهر کابل به وسیله متغیرهای مستقل
لحاظشده در مدل است .به عبارت دیگر ،مدل به خوبی برازش شده و  ۹۲درصد باقیمانده آن مربوط
به عواملی است که در تابع لحاظ نشده و در پسمانده ظاهر شده است .همچنین ،آماره  Fنیز با مقدار
محاسباتی  2۹/۰۷۲معنادار است که بدین ترتیب ،فرضیه صفر بودن همزمان تمام ضرایب متغیرهای
فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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توضیحی در سطح اطمینان  ۲2درصد اکیداً رد شده است و معنادار بودن کل رگرسیون تأیید میشود.
در نهایت مقدار  )۹( tنشاندهنده معنادار این الگو در مدل است که با بهکارگیری ( AR)۹در مدل،
ضمن بهبود سطح معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مشکل خودهمبستگی سریالی مثبت نیز تا
حدودی رفع شده و به نحوی که با توجه به دوربین -واتسون محاسباتی  ۹/۹۹ D-Wدر سطح معناداری
 ۰/۰2میتوان وجود خودهمبستگی بین اجزا اخالل را رد کرد.
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بحث در نتایج
در این پژوهش ،تابع تقاضای برق خانگی شهر کابل با استفاده از آزمونهای آماری ،اقتصادسنجی
و سریهای زمانی با روش  OLSمدل برآورد شده است و کششهای متغیرهای لحاظ شده در مدل
محاسبه شد .در ابتدا با توجه آزمون ریشه واحد که بعضی سریها فرضیه (مانا بودن سری) را در سطح
رد کرده است و با یک بار تفاضلگیری مانا شدن ،برای اطمینان از وجود رابطه تعادلی رگرسیون ،استفاده
از روش «انگل-گرنجر» مانایی مقادیر پسماندههای ناشی از تخمین به روش  OLSبررسی شد که این
بررسی نشاندهنده مانایی این مقادیر است .پس مدل تخمینی به وسیله  OLSمیباشد و بین متغیرهای
به کار رفته در تابع تقاضا همگرایی وجود دارد.
آزمون خطای تصریح بررسی شد که نتایج فرضیه صفر مبنی بر درستی تصریح مدل تأیید شده
است .همچنین نُرمال بودن سریهای زمانی و فروض کالسیک برای مدل تخمینی نیز بررسی شد که
نتایج حاکی از مناسب مدل است .با توجه به مثبت بودن ضریب قیمت نمیتوان کشش قیمتی را درباره
تقاضای برق خانگی شهر کابل تفسیر کرد .با توجه به پیشبینیهای موجود ،علل آن میتواند ناشی از

آمده است.
متغیر دمای هوا به صورت مجازی در مدل لحاظ شده است .با توجه به آماره  tو سطح اطمینان
 ۲2درصد بیانگر این امر است که دمای هوا تأثیر قابلتوجهی بر تقاضای برق خانگی شهر کابل دارد؛
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بخش نداشته است .علل این موضوع نیز ،میتواند کمبود عرضه برق و نبود امکانات و لوازم پرمصرف
نزد خانوارهای کابلی باشد که به رغم افزایش در تعداد مشترکان افزایش ناچیز در مصرف برق به وجود
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کمبود عرضه و پایین بودن قیمت برق در بخش خانگی باشد.
کشش برآوردی درآمدی ،حاکی از ضروری بودن برق خانگی به عنوان کاالی مصرفی نزد
خانوارهای کابلی است .گاز و مواد نفتی (دیزل و پطرول) به عنوان کاالی جانشین به کار گرفته شده
است .با توجه به نتایج برآوردی دیزل و پطرول میتواند به عنوان کاالی جانشین مطرح شود ،چون در
صورت ثابت بودن سایر شرایط اگر ،متوسط قیمت دیزل و پطرول یک درصد افزایش یابد مصرف برق
خانگی  ۰/۷2درصد افزایش خواهد یافت .اما گاز جانشین مناسبی برای برق نیست باوجود کاهش در
قیمت گاز طبیعی مصرف برق همچنان افزایش یافته است .به نظر میرسد دالیل این امر متفاوت بودن
فناوریهای کاربرد برق و حامل انرژی گاز در تجهیزات سرمایهای و استفاده همزمان برق در روشنایی
و گاز در پخت و پز بهگونهای در راستای هم استفاده میشوند.
نتایج برآوری برای تعداد مشترکان نشان میدهد که این متغیر اثر معناداری در مصرف در این
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یعنی در شهر کابل به علت شرایط آب و هوایی ،بخش زیادی از مصرف در ماههای سرد است که از
وسایل پرمصرف برای گرمایش استفاده میشود.
در جمعبندی میتوان گفت :برای آن که قیمت بتواند به عنوان متغیری اثرگذار در مصرف برق
خانگی ظاهر شود باید محدوده کششپذیری آن تعیین شود و از روی آن قیمتگذاری بر مبنای
هزینههای نهایی و مصرف مشترکان صورت پذیرد .همچنین کشش درآمدی تقاضا برای برق خانگی
شهر کابل نیز کمتر از واحد است .این امر ،مبین ضروری بودن مصرف برق در سبد مصرفی خانوار کابلی
است .به این ترتیب ،بخشی از اثرات کاهشی افزایش قیمت برق خانگی ،به دلیل ضروری بودن خنثی
میشود ،همچنین تعداد مشترکان اثر ناچیزی بر مصرف برق در بخش خانگی داشته است .نتیجه بعدی؛
دیزل و پطرول دو کاالی جانشین هماند و گاز جانشینی مناسب برای برق بوده نمیتواند و در انتها این
که شرایط اقلیمی دمای هوا تأثیر قابل مالحظهای بر مصرف برق خانگی شهر کابل دارد.
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پیشنهادهای سیاستی
با توجه به پیشبینیهای موجود و کمبود شدید عرضه انرژی برق و وارداتی بودن آن ،همچنین
افزایش روزافزون مصرف برق در بخش خانگی شهر کابل و در سطح کشور ،به دولت و وزارت انرژی و
آب پیشنهاد میشود:
 .۹افزایش عرضه انرژی برق :برای تحقق این امر ،وزارت انرژی و آب میتواند ساختار صنعت
برق را با استفاده مدلهای مختلف تجربی بازار برق دنیا تجدید کند و با سرمایهگذاری بیشتر دولتی و
جذب سرمایه خصوصی زمینه ایجاد بازار انرژی برق را در داخل کشور فراهم کند.
 .۹برای آن که قیمت برق بتواند به عنوان متغیر اثرگذار در مصرف برق در بخش خانگی ظاهر
شود و موجب پوشش هزینه نهایی و استفاده بهینه از این انرژی در بخش خانگی فراهم شود باید
محدوده کششپذیری آن تعیین شود و از روی آن قیمتگذاری بر مبنای مصرف مشترکان صورت
پذیرد.
به علت این که انرژی برق در سبد مصرفی کاالی ضروری خانوارها قرار دارد ،سیاستهای
قیمت توانایی اثرگذار دایمی بر مدل مصرف خانوارها را ندارد؛ بنابراین برای کاهش روند افزایشی تقاضا
و تغییر مدل مصرف خانوارها سیاستهای غیر قیمتی زیر پیشنهاد میشود:
 .۸تغییر مدل مصرفی برق خانوارها از طریق آموزش و آگاهی به مردم در خرید لوازم برقی کم
مصرف.
 .۱کنترل و جلوگیری از واردات لوازم برقی پرمصرف دارای بازده پایین در گمرکهای کشور.
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 .2با توجه به شرایط آب و هوایی شهر کابل و اوج مصرف برق در ماههای سرد ،تشویق خانوارها
به استفاده از پنجرههای دو جداره و توجه به امر شهرسازی به طوری که جهت جادهها طوری تعیین
شود که بیشتر منازل در زمستان نور بگیرند و در تابستان نور کمتر جذب کنند.
 .1با توجه به کمبود عرضه ،شرکت برشنا میتواند برای کاهش مصرف و خاموشی برق در
بخش خانگی ساعات اوج و غیر اوج مصرف برق در شبانهروز را مشخص و خانوارها را به عدم استفاده
از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف تشویق کند.
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فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی

تخمین تقاضای برق بخش خانگی در شهر کابل ( / )۹۸۱۱-۹۸۲۱صص۲ –۹۱

۹1

منابع
استراتژی وزارت انرژی و آب ،جمهوری اسالمی افغانستان۹۸۱1 ،
اسماعیلنیا ،ع ،محمدی ،ت و ابوطالب زمانی« )۹۸۲۹( .بررسی تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق بخش خانگی در ایران
با کاربرد روش فیلتر کالمن» ،فصلنامه علوم اقتصادی ،دوره  ،۷شماره  ،۹2زمستان.۹۷2-۹۱۷ :

امینی فرد ،عباس ،استدالل ،سارا« )۹۸۱۹( .برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران :یک رهیافت همتجمعی»،
هشتمین کنفرانس بینالمللی برق.
اداره مرکزی احصائیه و آمار افغانستان ،سالنامه آماری کشور.۹۰۹2-۹۰۰۱ ،
بیدرام ،رسول Eviews )۹۸۱۹( .همگام با اقتصادسنجی ،تهران ،چ اول ،منشور بهرهوری.
پورآزرم ،الهام« )۹۸۱۱( .برآورد تابع تقاضای برق خانگی استان خوزستان» فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران ،سال
دوم ،شماره  ،۱پاییز و زمستان صص .۹۸۷-۹۱۹
توسلی غرجستانی ،محمد )۹۸۲۱( .اقتصاد افغانستان (ظرفیتها ،چالشها و راهکارها) ،کابل ،چ اول ،مطبعه
کاروان.
توکلی ،اکبر و بحرینی ،جعفر« )۹۸۷۷( .برآورد رابطه تابع تقاضای برق خانگی استان اصفهان» ،مجله تحقیقات اقتصادی،
شماره  ،2۹بهار و تابستان.۹۸1-۹۹2 :
حالفی ،حمیدرضا و علیرضا ،اقبالی« )۹۸۱۱( .برآورد توابع تقاضای برق استان خوزستان به تفکیک خانگی و صنعتی»
نشریه :اقتصاد «اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)» ،دوره  ،۹شماره  ،۹بهار 1۸ :تا ۱۱
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اثر درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی با استفاده از
دادههای پانلی ()۲11۲-۲16۵
احمدشاه یعقوبی ،۹علیرضا محسنی ،۹نجیباهلل
 .۹دانش آموخته ماستری اقتصاد توسعه دانشگاه کاتب و نویسنده

ارشد۸
مسئول۹

 .۹عضو هیئت علمی دانشگاه کاتب
 .۸عضو هیئت علمی دانشگاه کاتب

چکیده
این تحقیق به بررسی اثر درجه بازبودن اقتصاد روی رشد اقصادی در کشورهای منتخب آسیایی مرکزی و جنوبی
با استفاده از داده های پانلی طی دوره زمانی  ۹۰۰۹الی  ۹۰۹2می پردازد .متغیر وابسته تولید ملی و متغیرهای مستقل
درجه بازبودن اقتصاد (جمع ارزش صادرات و واردات تقسیم بر تولید ملی) ،تشکیل سرمایه ،جمعیت و شاخص قیمت سبد
کاالهای مصرفی می باشند که داده های آنها از سایت بانک جهانی دریافت گردیده است .مدل تحقیق با استفاده از
تئوری رشد رابرت سولو بر اساس تابع تولید کاپ-داگالس به صورت لوگاریتمی انتخاب و به روش حداقل مربعات تعمیم
یافته ) (GLSتخمین زده شده است .نتایج تخمین مدل حاکی از وجود اثر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد،
تشکیل سرمایه و جمعیت در رشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی و بیانگر اثر منفی و معنی دار میان شاخص قیمت
سبد کاالهای مصرفی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب می باشد .با ثابت بودن سایر متغیرها اگر تشکیل سرمایه یک
درصد افزایش یابد تولید ملی حدود  ۰3۲2درصد ،اگر درجه بازبودن اقتصاد یک درصد افزایش یابد تولید ملی حدود ۰3۹۱
درصد ،اگر جمعیت یک درصد افزایش یابد تولید ملی حدود  ۰3۹۸درصد افزایش و با ثابت بودن سایر متغیرها اگر شاخص
قیمت سبد کاالهای مصرفی یک درصد افزایش یابد تولید ملی حدود  ۰3۹۷در صد کاهش می یابد.

واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،درجه باز بودن اقتصاد ،تشکیل سرمایه ،صادرات ،واردات و
دادههای پانلی

1.yaqobiahmadshah@gmail.com
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مقدمه
تجارت ،از موضوعات مهم اقتصادی بعد از قرن بیستم در میان کشورهای جهان مطرح بوده است
و امروزه به ندرت کشوری را میتوان یافت که وابستگی اقتصادی به سایر ملل نداشته و خودکفا باشد،
در مقابل اکثر کشورهای جهان وابسته به سایر ملل و درگیر تجارت هستند .این وابستگی تجاری بعد
از جنگ دوم جهانی شدیدتر شده است که شواهد تاریخی و آماری نیز گویای این مطلب است؛ اما درباره
باز بودن اقتصاد اتحاد نظر وجود ندارد .تعدادی از دانشمندان اقتصادی باز بودن اقتصاد را عامل مهمی
در رشد و توسعه اقتصادی یاد کردهاند در حالی که عدهای باز بودن اقتصاد را عامل منفی در رشد و
توسعه اقتصادی خواندهاند.
موافقان اقتصاد باز ،تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادی دانستهاند و آن را عامل شتاب اقتصادی
میدانند .مکتب سوداگران اولین مکتب اقتصادی است که باز بودن اقتصاد را موتور رشد اقتصادی و
قدرت سیاسی دانسته است .سوداگران اعتقاد داشتند که تجارت آزاد همانند جنگی است که یک بازنده
و یک برنده میدان دارد و یک کشور باید تالش کند تا صادرات بیشتری نسبت به واردات داشته باشد تا
از طریق مازاد تراز پرداختها ،ذخایر فلزات گرانبها را در داخل کشور افزایش دهد .این مکتب معتقد
است که انباشت طال و نقره بیشتر در یک کشور ،بیانگر قدرت اقتصادی و سیاسی آن کشور است؛ پس
کشورها با داشتن ذخایر طال و نقره بیشتر میتوانند با ارتش قدرتمندتری سرزمینهای بیشتری را تسخیر
کنند .بنابراین ،دولت باید تمام تالش خود را صرف تشویق صادرات و محدود کردن واردات کند (تفضلی،
.)2۹ :۹۸۲۹
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اسمیت ۹بحث منافع تجارت آزاد را در سال  ۹۷۷1به طور منسجمتری در کتاب «ثروت ملل» خود
عنوان کرد .برخالف نظر سوداگران ،اسمیت به این اشاره دارد که دو کشور به طور داوطلبانه با یکدیگر
تجارت میکنند و هر دو کشور از این تجارت سود میبرند .اگر کشوری از تجارت منافعی به دست نیاورد
اصالً وارد مبادله نمیشود ،این سود دو جانبه است که کشورها را متمایل به مبادله میکند .طبق نظریه
اسمیت ،تجارت بین دو کشور بر اساس مزیت مطلق انجام میشود و باز بودن اقتصاد باعث تقسیم کار
گسترده در سطح بینالملل میشود (تفضلی.)۱۰ :۹۸۲۹ ،
ریکاردو ۹با چاپ کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات» ،قانون مزیت نسبی را در سال  ۹۱۹۷ارائه
کرد .بر اساس قانون مزیت نسبی ،حتی اگر یک کشور در تولید هر دو کاال نسبت به کشور دیگر کارایی
1. Adam Smith
2. David Ricardo

۸۹
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کمتری داشته باشد (یعنی در تولید هیچ کاالیی مزیت مطلق نداشته باشد) هنوز هم پایهای برای تجارت
دوجانبه سودآور وجود دارد .نظریه مزیت نسبی ،تا حد زیادی توانست برقراری تجارت آزاد میان کشورها
را توجیه کند .به طور کلی مزیت نسبی را میتوان چنین تعریف کرد« :مزیت نسبی عبارت است از
توانایی و اقتدار یک کشور در تولید و صدور کاالیی با هزینه ارزانتر و کیفیت باالتر و یا عبارت است از
توانایی صدور کاالها در بازار هدف با هزینه ارزانتر و کیفیت باالتر در مقایسه با سایر کشورها».
در تعریف ذکر شده وجود مزیت نسبی به توان تولید و صدور کاالیی که نسبت به سایر کاالهای
داخلی کم هزینهتر است و نیز ارزانتر بودن نسبی این هزینهها در مقایسه با سایر کشورها و رقبای
خارجی اشاره شده است .به عبارت دیگر ،در شرایط یکسان ،کشوری میتواند از مزیت نسبی خود بهره
بگیرد که در مقایسه با سایر کشورهای رقیب ،محصول خود را ارزانتر و باکیفیتی باالتر در بازارهای
هدف عرضه و به مصرفکنندگان آن کاال برساند (سالواتوره.)۸۷ :۹۰۰۷ ،
میل ۹بعد از نظریه مزیت مطلق و مزیت نسبی ،نظریه اثر مستقیم و غیرمستقیم باز بودن اقتصاد را
مطرح کرد .به عقیده میل تجارت آزاد به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بینالملل منجر میشود که
میل آن را اثر مستقیم خارجی یاد میکند؛ اما اثر غیرمستقیم آن مربوط به گسترش بازار کاالها و خدمات
و افزایش ابداعات و بهرهوری و افزایش انباشت سرمایه است (میل.۹)۱۱۷ :۹۱۱2 ،
برخالف عدهای از دانشمندان اقتصادیِ موافق تجارت ،برخی دانشمندان اثر تجارت را در رشد و
توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه منفی میدانند .لیست ۸،مکتب آدام اسمیت و طرفدارانش را
مکتبی جهانشمول نمیداند؛ وی معتقد است که تجارت آزاد در جهان ،فکر ایدهآلی است که تنها در
آینده دور قابل دسترس است .به نظر لیست ،هر کشور باید با وضع تعرفه گمرکی و حتی ممنوعیت ورود
کاالهای خارجی ،به تقویت بنیانهای تولیدی خود بپردازد .سینگر ۱در این باره با تحقیقی جامع ثابت
کرد که بر خالف تصور حاکم در آن زمان ،رابطه مبادله به زیان کشورهای صادرکننده مواد اولیه در حال
تغییر است .او این نظر را ابتدا در سال  ۹۲۱۲در اجالس ساالنه انجمن اقتصاددانان آمریکا در نیویورک

1. John Stuart Mill
)2. (Mill 1885: 447
3. Frederick List
4. Hans Wolfgang Singer
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که تغییرات اساسی در صحنه اقتصاد بینالملل اتفاق نیفتد ،ادامه خواهد یافت .بررسی وی در سالهای
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اعالم کرد .از نظر سینگر ،سیر تاریخی رابطه مواد اولیه در سالهای  ۹۱۷۰الی  ۹۲۱۲سیر نزولی داشته
است؛ این امر معلول روابط کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه است ،این حالت در صورتی
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 ۹۲۱۲تا سال  ۹۲۷۸نیز گویایی این مطلب است که رابطه مبادله بازرگانی بین مواد اولیه صادراتی و
واردات کاالهای صنعتی کشورهای در حال توسعه سیر قهقرایی داشته است .در اوایل دهه ،۹۲2۰
اقتصاددان دیگری به نام پربیش ۹نیز با مطالعه اقتصاد ممالک آمریکای التین به نتایجی رسید که شبیه
نتیجه سینگر بود ،به طوری که برخی از نوشتهها از این نظر به نام نظریه پربیش -سینگر نام برده است.
بعدها دانشمند دیگری نیز به نام میردال ۹به این جمع پیوست .نظرات این سه دانشمند تا دو دهه تمام
حاکم بر اقتصاد بود (مهدوی.)۹۸۱۱ ،
درباره اثر باز بودن اقتصاد روی رشد اقتصادی ،تحقیقات فراوانی اعم از دادههای پانلی و سری
زمانی ،در کشورهای مختلف صورت گرفته است؛ اما آنچه این تحقیق را از سایر تحقیقات متمایز میکند
وارد کردن افغانستان است که شدیداً وابسته به تجارت بینالملل است .در این قسمت به بررسی تعدادی
از این تحقیقات میپردازیم.
حریسون )۹۲۲1( ۸مقاله «درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی ،با استفاده از دادههای پانلی در
کشورهای در حال توسعه» را چاپ کرده است .یافتههای مقاله نشان دهنده رابطه مثبت میان درجه باز
بودن اقتصاد و رشد اقتصادی است.
فرهادی ( )۹۸۱۰درباره «آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران» تحقیق کرده است .یافتههای
تحقیق او ،بیانگر رابطه مثبت میان درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی در سالهای ()۹۸۱۰-۹۸۱2
در ایران است.
مهدوی و جوادی (« )۹۸۱۱آزمون تجربی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران» را انجام
دادهاند .یافتههای تحقیق آنان نشان میدهد که نتایج مدلهای علّی تأثیر رشد تجارت خارجی بر رشد
فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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اقتصادی را تأیید میکند .این ارتباط علی مثبت ناشی از تأثیر مثبت رشد واردات بر رشد ارزش افزوده
بخشهای صنایع و معادن و کشاورزی است .از طرف دیگر رشد صادرات نفتی بر رشد ارزش افزوده
بخش خدمات اثر مثبت دارد و نتایج همچنین تاییدکننده وجود ارتباط دو سویه بین رشد واردات و رشد
اقتصادی بدون نفت است.
ینیکایا )۹۰۰۸( ۱تحقیق تجربی «باز بودن تجارت و رشد اقتصادی» را با استفاده از دادههای پانلی
انجام داده است .در این مقاله شاخصهای متعددی از درجه باز بودن اقتصاد استفاده شده است .یافتههای
1. Raúl Prebisch
2. Gunnar Myrdal
3. Harrison (1996).
)4. Yanikkaya (2003
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تحقیق نشان میدهد که رابطهای میان درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب
طی سه دهه زمانی مشخص وجود ندارد .این مقاله نشاندهنده رابطهای مستقیم و معنیدار میان
محدودیتهای تجاری و رشد اقتصادی مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه است.
آکا )۹۰۰1( ۹مقالهای را تحت عنوان «درجه باز بودن اقتصاد ،جهانی شدن و رشد اقتصادی» به
چاپ رسانده است .یافتههای مقاله ،گویای این است که درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت و کوتاهمدتی
در رشد اقتصادی دارد؛ اما درجه باز بودن اقتصاد و جهانی شدن اثر مثبت و بلندمدت در رشد اقتصاد
ندارند.
( )۹۰۰۱تحقیقی را تحت عنوان «بررسی رابطه علی میان سرمایهگذاری مستقیم
وان و
خارجی ،صادرات و رشد اقتصادی ،در کشورهای نسل اول و دوم تازه صنعتی شده آسیایی» انجام داده
هسایو۹

اند .کشورهای نسل اول صنعتی شده آسیایی شامل کوریا ،تایوان و سنگاپور و کشورهای نسل دوم
صنعتی شده آسیایی شامل مالزی ،فیلیپین ،تایلند و چین میباشند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که
رابطه علی دو طرفه میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،صادرات و تولید ناخالص داخلی در کشورهای
نسل اول و رابطه ضعیف دو طرفه علی میان صادرات و تولید ناخالص داخلی در کشورهای نسل دوم
موجود است .در مقابل ،در صورتی که هفت کشور در یک گروه در نظر گرفته شود تحقیق نشان میدهد
که سرمایهگذاری مستقیم خارجی رابطه علی یک طرفه در تولید ناخالص داخلی دارد و رابطه علی دو
طرفه میان صادرات و تولید ناخالص داخلی است.
مرکن و همکاران )۹۰۹۸( ۸تحقیقی را تحت عنوان «اثر باز بودن اقتصاد در رشد اقتصادی برای
کشورهای برزیل ،روسیه ،هند ،چین و ترکیه» ۱با استفاده از دادههای پانلی انجام دادهاند .یافتههای
تحقیق نشان میدهد که رابطه مثبت و معنیداری میان رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد در این
کشورها وجود دارد.

)1. Aka (2006
)2. Won and Hsiao (2008
)3. Mercan and others (2013
4. BRIC-T Countries
)5. Nowbutsing (2014
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شده که نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی ،نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و نسبت مجموع
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نوبوتسینگ )۹۰۹۱( 2تحقیق را تحت عنوان اثر باز بودن اقتصاد در رشد اقتصادی روی کشورهای
سواحل بحر هند به چاپ رسانیده است .در این تحقیق سه شاخص از باز بودن اقتصاد در نظر گرفته

۸۱
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صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی میباشند .یافتههای تحقیق با استفاده از دادههای پانلی نشان
میدهد که هر سه شاخص باز بودن اقتصاد در رشد اقتصادی این کشورها اثر مثبت و معنیدار داشتهاند.
مانتلی )۹۰۹2( ۹تحقیقی را تحت عنوان «آیا درجه باز بودن اقتصاد روی رشد اقتصادی اثرگذار
است؟» انجام داده است .این تحقیق به بررسی رابطه علی میان درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادی
پرداخته که تحقیق در  ۱۷کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی  ۹۲۷۰-۹۰۹۸با استفاده
از دادههای پانلی انجام شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که درجه باز بودن اقتصاد در درآمد
سرانه کل کشورهای منتخب ،اثر مثبت داشته است ،اما معنیدار نبوده است .در این تحقیق درجه باز
بودن اقتصاد در درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه اثر منفی و روی رشد این کشورها اثر مثبت داشته
است؛ اما درجه باز بودن اقتصاد ،اثر منفی را در درآمد سرانه و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته
نشان میدهد.
دریتساکیس و ستامتیو )۹۰۹1( ۹تحقیق را تحت عنوان باز بودن تجارت و رشد اقتصادی ،در
کشورهای جدید اتحادیه اروپا با استفاده از پنل هم انباشتگی انجام دادهاند .یافتههای تحقیق نشان
میدهد که رابطه مثبت میان رشد اقتصادی و باز بودن اقتصاد موجود بوده و همچنان تحقیق نشان
میدهد که رابطه تک سویی علی از باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت موجود
است.
در تحقیق حاضر سعی بر شناسایی اثر باز بودن اقتصاد روی رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه
منتخب آسیایی صورت گرفته است .کشورهای منتخب در تحقیق حاضر اعضاء سازمان تجارت جهانی
میباشند و دارای نظام اقتصادی بازار آزاد هستند .افغانستان نیز یکی از این کشورها بوده و جدیداً
فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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عضویت سازمان جهانی تجارت را دریافت نموده که نظام اقتصادی بازار آزاد را به رسمیت شناخته است.
این کشورها وابستگی شدید به تجارت بینالملل داشته لذا الزم است تا تحقیقات مفید و ارزنده صورت
گیرد تا منافع ناشی از تجارت و زیانهای ناشی از تجارت در این کشورها شناسایی شود .مهمترین مسئله
که تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به آن است ،شناسایی رابطه میان درجه باز بودن اقتصاد و رشد
اقتصادی در کشورهای منتخب آسیایی است .لذا مقاله حاضر به دنبال پاسخ دادن به سؤال متذکره
طرحریزی شده است.

)1. Manteli (2015
)2. Dritsakis and Stamatiou (2016
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روششناسی
این تحقیق با استفاده از دادههای پانلی ،۹در نه کشور منتخب آسیایی جنوبی و مرکزی (افغانستان،
بنگالدش ،برونی ،بوتان ،قرقیزستان ،کمبودیا ،نپال ،پاکستان ،فیلیپین) انجام شده و محدوده زمانی آن
از سال  ۹۰۰۹تا  ۹۰۹2میالدی است .متغیرهای تحقیق ،تولید ملی ،درجه باز بودن اقتصاد (جمع ارزش
صادرات و واردات تقسیم بر تولید ملی) ،تشکیل سرمایه ،میزان جمعیت و شاخص قیمت سبد کاالهای
مصرفی است که دادههای آن از سایت بانک جهانی ۹دریافت شده است.
هدف این تحقیق بررسی اثر باز بودن اقتصاد در رشد اقتصادی ده کشور منتخب آسیایی است؛ لذا
با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با استفاده از دادههای پانلی به بررسی موضوع میپردازیم.
مدل انتخاب شده با در نظر داشت ساختار تئوری نیوکالسیکی انتخاب و توسط دانشمندان :منکیو ،رومر،
ویل ،هلپمن و گروسمن ۸نیز استفاده شده است (االسان .۱)۱ :۹۰۹۹ ،بر اساس مدل رشد سولو 2و با در
نظر داشت تابع تولید کاپ -داگالس که قرار ذیل است ،مدل خویش را تعریف میکنیم (نوبوتسینگ،
1)۱۹۹ :۹۰۹۱
()۹

𝑌(𝐿, 𝐾) = 𝐴𝐾𝛽 𝐿𝛼 0 < 𝛼 < 1, 0 < 𝛽 < 1

در معادله ( Y ،)۹تولید L ،نیروی کار A ،ضریب ثابت (تغییرات تکنولوژی) 𝛼 ،و 𝛽 نیز کششهای
تولیدی نیروی کار و سرمایه هستند.
با استفاده از رابطه ( ،)۹الگوی تحقیق خویش را چنین تعریف میکنیم:
()۹

𝛽

𝛽

𝛽

𝛽

𝑡𝑖𝑢𝑌𝑖𝑡 = 𝐴𝑂𝑃𝑖𝑡 1 𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 2 𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 3 𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡4 e

1. Panel Data
 .2قابل دسترس است در این ویب سایت www.data.worldbank.org
)3. Mankiw, Romer, Weil (1992), Grossman and Helpman (1991
)4. (Ulasan, 2012:4
)5. Solow(1956
)6. (Nowbutsing, 2014:411
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کل جمعیت و 𝑡𝑖𝐼𝑃𝐶 شاخص قیمت سبد کاالهای مصرفی است.
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در رابطه ( 𝑌𝑖𝑡 ،)۹بیانگر تولید ملی 𝑂𝑃𝑖𝑡 ،درجه باز بودن اقتصاد 𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 ،تشکیل سرمایه𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 ،
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۸1

یکی از راههای کاهش در ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در مدل ،تبدیل متغیرها به صورت
لوگاریتمی است .همچنان در صورت که متغیرها را به شکل لوگاریتمی تبدیل کنیم ،ضرایب متغیرها
بیانگر کشش آن متغیر وابسته به متغیر مستقل است (گجراتی)۱۲۱ :۹۲۲2 ،؛ لذا معادله ( )۹را به شکل
لوگاریتمی در میآوریم.
𝐿𝑜𝑔𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑜𝑔𝑂𝑃𝑖𝑡 +

() ۸

𝑡𝑖𝑢 𝛽2 𝐿𝑜𝑔𝐺𝐶𝐹𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑜𝑔𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑜𝑔𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 +

در معادله ( i )۸نشان دهنده  iامین واحد مقطعی و  tنشان دهنده  tامین دوره زمانی 𝑡𝑖𝑢 نیز جزء
اخالل در مدل است.
نتایج برآورد
آزمون ایستایی
بررسی ایستایی متغیرهای تحقیق یکی از مهمترین موضوعات قبل از برآورد مدل است ،چون در
صورتی که متغیرها ایستا نباشند امکان بروز رگرسیون ساختگی وجود دارد؛ لذا در صورتی که متغیرها
در سطح ایستا نباشند ،با تفاضلگیری آن را ایستا میکنیم .جهت آزمون ایستایی از آزمونهای لوین-
لین و چو ،۹ایم -پسران و شین ۹استفاده شده است (قطمیری و جهرمی .)۹۸۱1 ،جدول ( )۹آمارهها
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همراه با احتمال مربوط به این آزمونها آورده شده است.

1. Levin, Lin & Chu t
2. Im, Pesaran and Shin W-stat

۸۷
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جدول ( :)۹نتایج آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق

ها

متغیرها
آزمونها

لوگاریتم تولید ملی

اقتصاد

لوگاریتم درجه بازبودن

سرمایه

لوگاریتم تشکیل

لوگاریتم جمعیت

مصرفی

قیمت سبد کاالهای

لوگاریتم شاخص

گیری

مرتبه تفاضل

سطح

اول

سطح

اول

سطح

اول

سطح

اول

سطح

اول

Levin, Lin
& Chu t

-0.39275

-4.02217

-2.15391

-0.99365

-3.51812

4.59873

-7.68685

-1.93361

-9.91336

P- Value

0.3473

Im, Pesaran
and Shin
W-stat

P- Value

0.0014

0.0620

0.9369

0.0018

1.0000

0.0000

2.33329

-2.99645

-1.53788

1.52960

-2.91165

7.31564

-6.69986

1.72022

0.9573

0.9902

0.0000

0.0156

0.1602

0.0002

1.0000

0.0000

0.0266

0.0000

-4.04847

0.0000

در آزمون های یاد شده که جهت بررسی ایستایی متغیرها استفاده شده است ،فرضیه صفر بیانگر این
است که متغیرها ایستا نمی باشند .۹لذا همان طوریکه در جدول ( )۹دیده می شود :فرضیه صفر مربوط

به متغیر لوگاریتم تولید ملی در سطح ،با استفاده از هردو آماره رد نمی شود .اما در تفاضل مرتبه اول
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1. Null: The variable is non-stationary, Alternative: The variable is stationary
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منبع :یافته های تحقیق
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هردو آماره با اطمینان نود و پنج درصد فرضیه صفر را رد می کند .لذا متغیر لوگاریتم تولید ملی با خطای
پنج درصد در سطح مانا نیست اما با یک مرتبه تفاضل گیری مانا می شود .فرضیه صفر مربوط به متغیر
لوگاریتم درجه بازبودن اقتصاد ،در سطح توسط یک آماره با اطمینان نود و پنج درصد از دو آماره رد می
شود اما با اطمینان نود درصد توسط هردو آماره رد می شود .لذا متغیر لوگاریتم درجه بازبودن اقتصاد با
خطای ده درصد در سطح مانا است .به همین ترتیب متغیرهای لوگاریتم تشکیل سرمایه ،لوگاریتم
جمعیت ،لوگاریتم شاخص قیمت سبد کاالهای مصرفی با اطمینان نود و پنج درصد در سطح مانا نیستند
اما با یک مرتبه تفاضل گیری مانا می شوند .در نتیجه همان طوریکه در جدول دیده می شود ،به جز
متغیر لوگاریتم درجه بازبودن اقتصاد تمامی متغیرها درسطح دارای ریشه واحد ۹می باشند و امکان بروز
رگرسیون ساختگی وجود دارد.
برای اطمینان بیشتر از صحت تخمین ،آزمون همجمی را انجام می دهیم چون باوجود آنکه
متغیرها دارای ریشه واحد هستند اما همجمعی داشته باشند ،می تواند رابطه بلند مدت میان این متغیرها
وجود داشته باشد .لذا بعد از آزمون ریشه واحد آزمون همجمعی الزمی است تا رابطه بلند مدت میان
متغیرها شناسایی شود.
آزمون همجمعی
در صورتی که متغیرهای تحقیق ایستا نباشند امکان بروز رگرسیون ساختگی وجود دارد بر عالوه با
وجود آن که متغیرها ایستا نباشند اما همجمعی داشته باشند ،بازهم امکان برآورد وجود دارد .در این
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صورت رابطه بلند مدت میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود دارد .لذا جهت بررسی رابطه بلند
مدت میان متغیرها در این تحقیق از آزمون کائو ۹استفاده شده است (کاستنتینی .۸)۹۰۹۰ ،جدول ( )۹نتایج
آزمون را نشان میدهد.
جدول ( :)۹نتایج آزمون همجمعی کائو
ADF

آماره
-1.680027

احتمال
0.0465

منبع :یافتههای تحقیق

)1. Unit Root or I(1
2. Kao Residual Cointegration Test
)3. (Costantini, 2010

۸۲
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بر اساس جدول ( )۹فرضیه صفر آزمون کائو ۹که بیانگر عدم موجودیت همجمعی میان متغیرها
است با اطمینان نود و پنج درصد رد گردیده و حاکی از وجود همجمعی میان متغیرها است.
آزمون 𝐅 لیمر

۲

آزمون  Fلیمر برای گزینش دادههای تلفیقی و

پانلی۸

استفاده میشود .در این آزمون فرضیه صفر

بیانگر مناسب بودن دادههای تلفیقی است (قطمیری و جهرمی .)۹۸۱1 ،در جدول ( )۸نتایج آزمونF

لیمر با استفاده از دادههای تحقیق چنین به دست آمده است.
جدول ( :)۸نتایج آزمون  Fلیمر
)F(8, 111

آماره
264.93

احتمال
0.0000

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ( )۸فرضیه صفر مربوط به آزمون متذکره رد شده است .یعنی نتیجه آزمون نشان
میدهد که مدل دادههای تلفیقی مناسب برای تخمین نیست و باید بر اساس مدل دادههای پانلی برآورد
شود.
آزمون هاسمن

۱

یکی از مهمترین آزمونها در دادههای پانلی آزمون هاسمن است .این آزمون به ما کمک میکند تا
میان مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی یکی را انتخاب کنیم که فرضیه صفر در این آزمون بیانگر مناسب
بودن مدل اثرات تصادفی است (قطمیری و جهرمی .)۹۸۱1 ،نتایج آزمون هاسمن در جدول ( )۱آورده
شده است.
جدول ( :)۱نتایج آزمون هاسمن

1. Null:The variables have no-cointegration, Alternative: The variables have co-integration
2. Limer Test
3. Pooled and Panel
4. Hausman Test
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منبع :یافتههای تحقیق
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Hausman

آماره
21.09

احتمال
0.0003

۱۰

اثر درجه باز بودن اقتصاد بررشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی با استفاده از داده های پانلی  /صص ۹۲ –۱2

بر اساس جدول ( )۱فرضیه صفر مبتنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی رد می گردد ،لذا
مدل اثرات ثابت جهت تخمین مناسب می باشد.
تا این قسمت ما به این نتیجه رسیده ایم که مدل بر اساس روش حدقل مربعات معمولی (اثرات
ثابت) جهت تخمین مناسب می باشد ،اما کار هنوز تمام نشده است .چون با وجود آنکه نتایج آزمون
های لیمر و هاسمن مدل اثرات ثابت را تایید می کنند ،اما امکان دارد که مشکالت دیگر :همچو خود
همبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل انتخاب شده وجود داشته باشد .لذا الزم است تا آزمون های
خود همبستگی و ناهمسانی واریانس انجام شود .درصورتی که خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در
مدل وجود داشته باشد ،باید مدل به روش حد اقل مربعات تعمیم یافته تخمین زده شود .در نتیجه در
اینجا الزم میداریم تا آزمون های خود همبستگی و ناهمسانی واریانس را انجام دهیم.
آزمون خودهمبستگی پسران

۹

یکی از مهمترین فرضیههای مدل کالسیکی ،موجود نبودن خودهمبستگی اجزاء اخالل است .در
صورت وجود خودهمبستگی اجزاء اخالل ،روش حداقل مربعات معمولی راه مناسبی برای برآورد نیست
چون در این صورت ،برآورد کنندهها کارا نیستند (دارای حداقل واریانس نیستند) .برای آزمون
خودهمبستگی از آزمون پسران استفاده شده است که در این آزمون فرضیه صفر بیان میکند که 𝑡𝑖𝑢
دارای توزیع عینی ناهمبسته ۹در واحدهای مقطعی و زمانی است در مقابل فرضیه جانشین بیان میکند
که 𝑡𝑖𝑢 دارای خودهمبستگی است (دیهایوس و سارافیدیز.۸)۹۰۰1 ،
نتایج آزمون پسران در جدول ( )2آورده شده است.
فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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جدول ( :)2نتایج آزمون پسران
CD

احتمال

آماره
0.1885

-1.315

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس جدول ( ،)2فرضیه صفر مبتنی بر موجودیت خودهمبستگی میان اجزاء اخالل رد نمیشود و
دیده میشود که در این مدل میان اجزاء اخالل مشکل خودهمبستگی وجود ندارد.
1. Pesaran CD Test
)2. Independent and Identically Distributed (IID
)3. (De Hoyos and Sarafidis, 2006
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آزمون ناهمسانی واریانس والد

۱۹

6

واریانس ناهمسانی به این معنی است که در برآورد مدل ،مقادیر اجزاء اخالل از هم مستقل ولی
دارای واریانسهای نابرابر هستند؛ در واقع ابتدا مدل را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد
و فرض میکنیم که تمام جمالت خطا دارای واریانسهای برابر هستند بعد از برآورد مدل ،با استفاده از
آزمون والد ۹ناهمسانی واریانس را بررسی میکنیم .فرضیه صفر در آزمون والد بیانگر این است که اجزاء
اخالل دارای همسانی واریانس است (گجراتی.)۹۲۲2 ،
در جدول ( )1نتایج آزمون والد آورده شده است.
جدول  :)1نتایج آزمون والد
Wald

آماره
8116.07

احتمال
0.0000

منبع :یافتههای تحقیق

بر اساس جدول ( ،)1فرضیه صفر مبتنی بر موجودیت همسانی واریانس میان اجزاء اخالل رد میشود،
لذا مشکل ناهمسانی واریانس در مدل وجود دارد در حالی که ناهمسانی واریانس در مدل تشخیص داده
شود باید برای رفع این نقیصه به جای روش حداقل مربعات معمولی ۸از روش حداقل مربعات تعمیمیافته۱
استفاده شود.
نتایج تخمین مدل
در صورتی که مشکل خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی در مدل وجود داشته باشد،
برآوردکنندههایی که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به دست میآیند کارا نیستند؛ بنابراین
باید مدل را با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته برآورد کرد .دلیل کارا نبودن برآوردکنندههای
به دست آمده از روش حداقل مربعات معمولی این است که ،روش حداقل مربعات تعمیمیافته برای
سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

1. Wald test for groupwise heteroskedasticity
2. Wald test for groupwise heteroskedasticity
3. Ordianry Least Squares
4. Generalized Least Squares
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مشاهداتی که پراکندگی بیشتر دارند وزن کمتر و برای مشاهدات که پراکندگی کمتر دارند وزن بیشتر
میدهد .در حالی که روش حداقل مربعات معمولی برای تمام مشاهدات وزن یکسان در نظر گرفته که

اثر درجه باز بودن اقتصاد بررشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی با استفاده از داده های پانلی  /صص ۹۲ –۱2

۱۹

در این صورت روش حداقل مربعات تعمیمیافته ،روش مناسبی برای برآورد مدل است (آشناگر و
همکاران.)۹۸۲۹ ،
جدول ( )۷نتایج برآورد مدل را با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته نشان میدهد.
جدول  :)۷نتایج برآورد به روش حداقل مربعات تعمیمیافته
متغییرها

ضرایب

آماره z

احتمال

عرض از مبدأ

0.4071175

0.59

0.552

لوگاریتم درجه باز بودن اقتصاد

0.1790129

3.01

0.003

لوگاریتم تشکیل سرمایه

0.9474899

28.37

0.000

لوگاریتم جمعیت

0.1331696

3.68

0.000

-0.1722138

-1.91

0.056

لوگاریتم شاخص قیمت سبد
کاالهای مصرفی
منبع :یافتههای تحقیق

بحث در نتایج مدل تخمین
باتوجه به نتایج تخمین در جدول ( ،) ۷به جز لوگاریتم شاخص قیمت سبد کاالهای مصرفی به
تر تیب تشکیل سرمایه ،درجه بازبودن اقتصاد و جمعیت بیشترین اثر مثبت و معنی دار را با اطمینان نود
و پنج درصد در رشد تولید ملی این کشورها داشته و متغیر شاخص قیمت سبد کاالهای مصرفی نیز با
اطمینان نود درصد اثر منفی و معنی دار در رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد .لذا اثر گذاری تمامی
متغیرها مطابق با تئوری های اقتصادی و مبانی نظری تحقیق می باشند .بر اساس جدول ،با ثابت بودن
فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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سایر متغیرها اگر تشکیل سرمایه یک درصد افزایش یابد تولید ملی حدود  ۰3۲2درصد ،اگر درجه بازبودن
اقتصاد یک درصد افزایش یابد تولید ملی حدود  ۰3۹۱درصد ،اگر جمعیت یک درصد افزایش یابد تولید
ملی حدود  ۰3۹۸درصد افزایش می یابد .چون اثر تورم در رشد اقتصادی کشورهای منتخب منفی بدست
آمده است لذا با ثابت بودن سایر متغیرها اگر شاخص قیمت سبد کاالهای مصرفی یک درصد افزایش
یابد تولید ملی حدود  ۰3۹۷درصد کاهش می یابد.
بدون ا ستثناء تمامی دانشمندان اقتصادی و تحقیقات تجربی یکی از مهمترین عوامل تولید را،
سرمایه دانسته و اساس رشد اقتصادی را در تمام کشورها تشکیل سرمایه می دانند .انباشت سرمایه و یا
سرمایه گذاری زمینه تولید را در کشورها مساعد ساخته و در حقیقت جامعه سنتی را متحول به جامعه
صنعتی می سازد .لذا یکی از مهمترین عامل رشد اقتصادی تشکیل سرمایه و یا سرمایه گذاری می باشد.
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۱۸

براساس یافتههای این تحقیق ،تشکیل سرمایه بیشترین درصدی اثرگذاری را در تولید ملی داشته و
مطابق با تئوری های اقتصادی و پیشینه تحقیق می باشد .برعالوه ،اثر تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی
کشورهای منتخب از لحاظ آماری نیز معنیدار میباشد .لذا نحوه اثرگذاری مثبت سرمایه گذاری در روند
رشد اقتصادی این کشورها تایید میشود.
در قدم دوم درجه باز بودن اقتصادی اثر مثبت و معنیدار در رشد اقتصادی کشورهای منتخب
داشته است .اکثر دانشمندان اقتصادی درجه باز بودن اقتصاد را عامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی
کشورها میداند .باز بودن در قدم نخست باعث ایجاد تقسیم کار گسترده در سطح بین الملل گردیده و
باعث افزایش در بهرهوری میگردد .ثانیاً باز بودن برای کشورهای درحال توسعه فرصت طالیی در زمینه
صادرات محصوالت زراعتی ،موادخام و محصوالت صنعتی کاربر و عامل اثرگذار در جذب سرمایه و
واردات کاالهای سرمایه ای و تکنولوژی میباشد.
در قدم سوم ،جمعیت عامل اثرگذار در رشد اقتصادی کشورهای منتخب بوده و از لحاظ آماری نیز
معنی دار میباشد .جمعیت یک متغیر پیچیده بوده لذا در رابطه به اثرگذاری جمعیت بر رشد اقتصادی
وحدت نظر وجود ندارد .تعدادی از دانشمندان جمعیت را منحیث عامل تولید ،عاملی مهمی در رشد
اقتصادی دانسته و تعدادی از دانشمندان جمعیت را منحیث عامل مصرف ،آنرا در رشد اقتصادی عاملی
تضعیف کننده میداند .برعالوه ،مدلهای رشد درونزا امروزه رشد اکثر کشورهای جهان را متکی بر
سرمایه انسانی دانسته ،لذا جمعیت اثر مثبتی در رشد اقتصادی میتواند داشته باشد .یافته های تحقیق
نیز نشان میدهد که جمعیت اثر مثبت و معنیداری در رشد اقتصادی کشورهای منتخب داشته است.
در اخیر اثر تورم روی رشد منفی و معنی دار بدست آمده است؛ اکثر دانشمندان اقتصادی تورم
مالیم را عاملی مثبتی در رشد اقتصادی میدانند اما تورم شدید باعث انقباض ارزش واقعی پول ملی،
ارزش واقعی داراییها مانند اوراق بهادار میشود .در این شرایط اقتصاد در لبه پرتگاه رکود قرار میگیرد

میگردد.

سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

اسراف جایگزین پسانداز گردیده و سطح قیمتها در آینده بیشتر افزایش مییابد .در نتیجه تورم بسیار
شدید باعث کاهش در میل به پسانداز و انباشت سرمایه گردیده ،لذا اقتصاد دچار رکود و بیکاری مزمن
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و هنگامی که سطح قیمت ها با سرعت زیاد و به طور بی تناسب سیر فزاینده دارد ،روابط عادی اقتصادی
مختل گردیده و مردم اطمینان خویش را نسبت به آیندهی اقتصاد از دست می دهد .مصرفگرایی و
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چکیده
پدیده مضر فساد ،در همه جوامع تار و پودش را دوانیده و گریبانگیر جوامع بشری در ادوار مختلف تاریخ بوده
است؛ به طوری که بشر برای مقابله با آن به چالشهای اقتصادی و گرفتاریهای زیادی دچار شده است .در این تحقیق
تالش شده است تا رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سارک بین سالهای  ۹۰۰۷الی  ۹۰۹۱با
استفاده از دادههای ساالنه تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSبا رویکردهای اقتصادسنجی پانلی و
نرمافزارهای ایوز و استاتا برآورد و بررسی شود .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین فساد اداری و رشد اقتصادی در
کشورهای عضو سارک ارتباط معکوس و معنیداری وجود دارد .با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،اگر یک درصد فساد
اداری در کشورهای عضو سارک افزایش یابد ،رشد اقتصادی به اندازه  .-2درصد کاهش مییابد .بنابراین با توجه به وجود
فساد اداری در کشورهای عضو سارک ،میتوان گفت که فساد اداری انگیزههای ممکن افراد بااستعداد و تحصیلکرده را
به جای مشارکت در کارهای تولیدی ،درگیر رانتخواری میکند که این امر باعث کاهش رشد اقتصادی در کشورها
خواهد شد.

واژههای کلیدی :موجودی سرمایه ،فساد اداری ،رشد اقتصادی ،کشورهای عضو سارک ،نیروی کار
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مقدمه
فساد را شامل اقدامات منفعتطلبانه سیاستمداران ،تاجران و مستخدمان دولتی میدانند که به
طور ناشایست و غیرقانونی و با سوءاستفاده از مقام و شغل دولتی و خصوصی صورت میگیرد (لهو و
کبوی  .)۹۰۰2۹فساد اقتصادی و سیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و
ایدئولوژیک متفاوت مشاهده میشود .گزارشهای ساالنه سازمان شفافیت بینالمللی ۹حاکی است که
هیچ کشوری ،عاری از فساد نیست و در تمام جوامع دموکراتیک و اقتدارگرا نوعی فساد مشاهده شده
است؛ اما تفاوت معناداری بین درجه فساد در کشورهای مختلف وجود دارد .برخی محققان ،فساد را از
نظر رفتاری ،سوءاستفاده از نیروهای عمومی برای منافع شخصی تعریف کردهاند.
فساد در اشکال مختلف خود پیامدهای ویرانگری در نظام تصمیمسازی ،سیاستگذاری و سپس
نحوه تخصیص منابع اساسی دارد و از این راه ،به توسعه و رشد اقتصادی ملتها و رفاه نسلهای آتی،
آسیبهای جدی میرساند .درباره ارتباط فساد اداری و رشد اقتصادی هرگز نمیتوان با قاطعیت ،حکم
واحدی صادر کرد؛ زیرا در کیفیت این ارتباط ،عوامل متعددی نقش دارد که گاه ،به مثابه خاستگاه فساد
اداری و گاه پیامد آن خوانده شده است؛ عواملی مانند کیفیت بد قوانین و مقررات ،دیوانساالری
ناکارآمد ،ناکارایی نظام قضایی ،فقدان حاکمیت قانون و ...که به طور عمده در کشورهای توسعهنیافته،
فراگیر است و کارگزاران بخش خصوصی را برای کاهش هزینههای تولید و افزایش سرمایهگذاری،
به مظاهر فساد اداری ترغیب میکند؛ اما از سوی دیگر ،پدیدههایی مانند اختالل در تخصیص مناسب
کاالهای عمومی ،هدایت غیر بهینه نخبگان جامعه بین کارآفرینی و رانتجویی ،کاهش مشروعیت
دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار میتواند به عملکرد مناسب هر اقتصادی از توسعهیافته یا در
حال توسعه ،آسیب رساند و از این رهگذر رشد اقتصادی را کاهش دهد.
مباحث مربوط به فساد ،دو مکتب فکری مهم را پدید میآورد .بر اساس یکی ،فساد سودمند است
و اقتصاد را رشد میدهد؛ اما در مکتب دیگر ،فساد منفی است و مانع مهمی در راه رشد اقتصادی و
مدرنیزهسازی تلقی میشود.
 )1-2-1دیدگاه اول
 فساد اداری ،نقش کارکردی دارد؛ پس سودمند است و باعث رشد اقتصادی میشود. فساد ،باعث افزایش سرمایهگذاری ،نوآوری و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی میشود. فساد ،به گروههای متخاصم اجازه ورود به گردونه قدرت را میدهد و به این ترتیب درجهت کاستن از فشارهای گروهی برای دگرگونیهای سیاسی عمل میکند.
1. Lho, K. and Cabuay, J
2. Trancparency International
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1. Becker, Gary
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3. Gupta, Davoodi and Alonso Terme.
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 )۹-۹-۹دیدگاه دوم
 فساد اداری ،نقش غیرکاربردی دارد ،پس مضر و مانع رشد اقتصادی است. فساد ،سرمایهگذاری و در نتیجه میزان رشد اقتصادی را کاهش میدهد .کاهش سرمایهگذاریناشی از هزینه سنگین و عدم اطمینانی است که فساد ایجاد میکند و کاهش نرخ رشد اقتصادی نتیجه
مستقیم کاهش سرمایهگذاری است.
 فساد ،باعث کاهش درآمدهای دولت میشود؛ زیرا بر ادارههای مالیات و گمرک اثر مستقیمدارد.
جدی بودن مشکالت و تهدیدهای ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل
بردن نظام ارزشی و لطمه وارد کردن به عدالت و توسعه پایدار مسئلهای است که غفلت از آن پیامدهای
جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت .از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و قدرتهای
بزرگ از سازوکار کنوانسیون برای تحتفشار قراردادن کشور ،مسئلهای است که نباید از کنار آن به
سادگی گذشت (نواده توپچی.)۹۸۱۲ ،
کیفیت حکومت یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر گسترش و یا کاهش فساد است .به طوریکه
گری بیکر ۹برنده جایزه نوبل اقتصادی ،دولت را ریشه فساد میداند و معتقد است که تنها با حذف دولت
میتوان فساد را ریشهکن کرد .اما با نگاهی به وضیعت کشورهای کانادا ،دانمارک ،فنالند ،سوئد و هلند
با شفافیت باال مالحظه میشود که دولت از اندازه بزرگتری برخوردار است (تانزی )۹۲۲۱ ۹لذا نحوه
عملکرد و چگونگی فعالیتهای دولتی است که بسیار حائز اهمیت است نه صرف حضور دولت.
صامتی و همکاران ( )۹۸۱2در مقالهای با هدف بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی ،با
استفاده از سه مدل ،سلب آزادی اقتصادی از طریق دخالت بیش از دولت و نهادهای مرتبط را یکی از
عوامل زمینهساز گسترش فساد میدانند .نتایج برآوردهای تجربی که با کمک روش دادههای تابلویی
برای  ۷۸کشور و طی دوره چهارساله ( )۹۰۰۸-۹۰۰۰انجام شده است بیانگر اثر مثبت و معنیدار بودن
سه جز اصلی آزادی اقتصادی (ساختاری قضایی و امنیت حقوق مالکیت ،پول سالم ،آزادی مبادله با
خارجیها) و اثر بیمعنی دو جز دیگر (اندازه دولت و قوانین مقررات) بر فساد مالی است.
گوپتا ،داودی و آلونسوترمی )۹۲۲۱( ۸در مطالعهای با هدف بررسی ارتباط فساد با توزیع درآمد و
فقر ،به این نتیجه رسیدهاند که فساد باال و فزاینده ،نابرابری درآمد و فقر را تشدید میکند و رشد
اقتصادی ،کارایی نظام مالیاتی ،کارایی مخارج دولتی و تشکیل سرمایه انسانی را کاهش میدهد.
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پاتریک و جکویز ( )۹۰۰۷با استفاده از روش دادهای تابلویی بر اساس سیستم گشتاور تعمیمیافته
به بررسی اثر فساد به درآمدهای مالیاتی دولت در  ۹۹کشور خاورمیانه در دوره  ۹۲۲۰تا  ۹۰۰۸پرداختهاند.
نتایج مطالعه ،بیانگر آن است که مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر مشاغل آزاد نسبت به سایر
مالیاتها بیشتر تحت تأثیر آثار منفی فساد قرار دارند .در ضمن مالیاتهای غیرمستقیم نسبت به
مالیاتهای مستقیم بیشتر به فساد واکنش نشان میدهند.
بر اساس مدل بلک بورن وپول ( ،)۹۰۹۹اختالس از درآمد حاصل از مالیات توسط نهادهای
عمومی ،منجر میشود که دولت تکیه بیشتری بر حقالضرب و هزینههایش داشته باشد .این امر موجب
میشود که تورم افزایش و رشد سرمایهگذاری به واسطه فشار نقدینگی کاهش یابد.
پیرپونی و آگوستینگ  )۹۰۹۸(۹بیان میکنند که این پیشبینی که آزادی اقتصادی در کاهش فساد
مفید است به صورت قوی و جهانشمولی در مطالعات تجربی یافت نشده است .به همین علت به بررسی
این رابطه با استفاده از دادههای شرکت در یک نظرسنجی کشوری  -مقطعی میپردازند و استدالل
میکنند که روشهایی که با استفاده از دادههای کالن جمع شدهاند قادر به توضیح مناسب آن نیستند.
نتایج نشان میدهد که تا چه حد اثرات کالن در اقدامات آزادی اقتصادی برای فساد ،مشخص شده
توسط درجه توسعه اقتصادی یک کشور میتواند توضیح دهد که چرا در فقدان سیاستهای رقابت و
مقررات دولتی ممکن است بازده فساد بیشتر باشد .تخمینها برای آفریقا و نمونه اقتصادگذار حدس آنها
را تأیید میکند.
لطیفیان ( )۹۸۱2از فساد به عنوان یکی از عوامل مهم توسعهنیافتگی اقتصادی سیاسی کشورهای
در حال توسعه یاد میکند و هزینههای امنیتی این پدیده و راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده
را شرح میدهد.
بنابراین ،میتوان گفت ،رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی ،در کانون توجه اقتصاددانان و
پژوهشگران بسیاری قرار گرفته و مطالعات اندکی در این باره شده است ،در این مطالعات ،از رهیافت
مدلهای خطی استفاده شده و نتایج متناقضی به دست آمده است؛ از این روی مطالعات با استفاده از
تکنیکهای جدید اقتصادسنجی و در قالب مدلهایی متنوع ،ضروری است .با توجه به موارد یادشده،
هدف این تحقیق بررسی رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی و پاسخ به سؤاالتی از این قبیل است که
فساد اداری چه اثری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سارک دارد؟ نیروی کار چه اثری در رشد اقتصادی
دارد؟ موجودی سرمایه چه اثری در رشد اقتصادی دارد؟
با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مدلهای رگرسونی برای کشورهای عضو سارک (افغانستان ،پاکستان،
هندوستان ،نپال ،سریالنکا ،مالدیو ،بوتان ،بنگالدش) است.
1. Endogeneity
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روششناختی تحقیق
مدل تحقیق
برای تخمین تابع رشد اقتصادی در کشورهای عضو سارک با استفاده از روش اقتصادسنجی و رگرسیون
چند متغیر تابع زیر استفاده شده است.
(Y=f (K, L,C,
Yitمتغیر وابسته
 = Cفساد اداری در کشورهای عضو سارک
 =Kموجودی سرمایه در کشورهای عضو سارک
 =Lنیروی کار در کشورهای عضو سارک
 Iاز یک تا  nبرای  nکشور ( ۱کشوری عضو سارک)
 Tاز یک تا  mبرای  mزمان ()۹۰۹۱-۹۰۰۷
مدل رشد اقتصادی و فساد اداری برای کشورهای عضو سارک
بر مبنای این مدل ،اثر فساد اداری را در رشد اقتصادی برازش کردیم .سپس مدل به صورت رگرسیون
خطی زیر تخمین زده شد:
RR= α0+ α1C+ α2K+ α3L
 - RRرشد اقتصادی در کشورهای عضو سارک
 - Cفساد اداری در کشورهای عضو سارک
 - Kموجودی سرمایه داخلی در کشورهای عضو سارک
 - Lنیروی کار در کشورهای عضو سارک
αعرض از مبدأ - αiضریب متغیر مستقل
سال  ،شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها
یکی از آسیبهای اساسی تحقیقات ،در نظر نگرفتن مانا بودن متغیرها یا روند تغییر آنها در زمان
به عنوان عاملی اثرگذار در تجزیه و تحلیلهای رگریسونی است .از طرف دیگر از ویژگیهای مهم
دادهها مانا بودن آنها است.
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مانا بودن دادهها ،مانع ایجاد رگرسیون کاذب میان متغیرها میشود که در این حالت استفاده از
آماره  fو  tگمراهکننده خواهد بود .پس قبل از برآورد مدل برای اطمینان از ساختگی نبودن دادهها و در
پی آن داشتن نتایج نامطمئن الزم است از مانا بودن دادها اطمینان حاصل کنیم.
برای انجام و بررسی آزمون ریشه واحد دادهها در اینجا از آزمون لوین ،لین و چاو برای هر یک از
متغیرها بهصورت جداگانه بهکاررفته و نتایج در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول  :۹نتایج آزمون ایستایی متغیرها
متغیرهای توضیحی

سطح

تفاضل

سطح

تفاضل

سطح

تفاضل

سطح

-۰3۰۱۱۸

-۱3۲1۲۹

-۸322۸

-۹3۲۲۸2

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

احتمال

۰3۱۱۰۱

۰3۰۰۰۰

۰3۰۰۰۹

۰3۰۹۸۹

-۹3۸11۹

لوین ،لین و چاو t

تفاضل

آزمون مانا بودن
متغیرها

رشد اقتصادی

ادراک فساد

نیروی کار

موجودی سرمایه
فیزیکی

۰3۰۰۲

با در نظر داشت آزمونهای انجامشده در جدول ( )۹بر روی متغیرها نتایج نشان میدهد که به جز
از متغیر رشد اقتصادی بقیه همه متغیرها در سطح مانا هستند و برای رفع مشکل مانا نبودن متغیر رشد
اقتصادی از یک تفاضل استفاده میکنیم و در نتیجه همه متغیرها از مانا بودن باالی برخوردار میشوند.
نتایج آزمون همجمعی
مفهوم اقتصادی همجمعی این است که وقتی دو یا چند متغیر بر اساس مبانی نظری با یکدیگر
ارتباط داده میشوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند هر چند ممکن است خود این متغیرها
دارای روند تصادفی باشند (ناما باشند) یکدیگر را در طول زمان به خوبی دنبال میکنند بهگونهای که
تفاضل میان آنها باثبات و مانا است.
در این تحقیق از آزمون همجمعی کائو برای بررسی و جود و یا عدم وجود رابطه همجمعی میان متغیرها
استفاده شده است.
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جدول  :۹نتایج آزمون همجمعی کائو
Prob

T. Statistic

ADF

0100.1

-211.1..2

ko residual cointegration test

با توجه به نتایج جدول ( )۹فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه همجمعی میان متغیرها قابل رد است.
بر این اساس میان متغیرهای رشد اقتصادی ،ادراک فساد ،سهم نیروی کار و موجودی سرمایه
فیزیکی ارتباطی بلندمدت وجود دارد .گفتنی است که آزمون همجمعی تنها وجود یا عدم وجود رابطه
بلندمدت را بیان میکند و میزان ارتباط و چگونگی عالمت آن با انجام آزمون قابل تعیین نیست.
نتایج آزمون قابلیت تلفیق شدن (آزمون  Fلمر)
در بخش دادههای ترکیبی مطرح شده ابتدا باید مشخص شود که تفاوت فردی و یا به اصطالح
ناهمگنی در مقاطع وجود دارد یا اینکه مقطعها باهم همگن هستند و برای تخمین باید دادههای آماری
را رویهم انباشت کرد.
با استفاده از  fلمر میتوان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشخص کرد .فرضیه صفر آمار f
مبتنی بر همگن بودن مقاطع است .چنانچه فرضیه صفر رد شود فرضیه مقابل آن مبتنی بر وجود
ناهمگنی بین مقاطع پذیرفته میشود.
جدول  :۸نتایج آزمون  fلمر
Prob

d.f.

Statistic

Effect test

010000

61.6

.60162

cross section f
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نتایج آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
بعد از این که مشخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوتهای فردی قابل لحاظ کردن
است و روش دادههای ترکیبی برای برآورد مناسب است ،باید مشخص شود که خطای تخمین ناشی از
تغییر در مقاطع است یا اینکه در طی زمان رخ داده است.
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نتایج جدول ( )۸بیانگر رد شدن فرضیه صفر و وجود ناهمگنی بین مقاطع در پنج درصد است و در واقع
بیانگر مطلوبیت بیشتری برای روش پانل دیتا برای برآورد مدل است.
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در نحوه در نظر گرفتن چنین خطاها با دو اثری ثابت و اثری تصادفی مواجه هستیم .از آزمون
هاسمن برای اثری ثابت و اثری تصادفی استفاده میکنیم.
جدول  :۱نتایج آزمون هاسمن
Prob

chi-sq.d.f.

chi-sq.statistic

test summary

010042

4

.41.1

cross- section fixed

نتایج جدول ( )۱بیانگر این است که فرضیه صفر رد شده و اثری ثابت برای برآورد مدل مناسب است.
نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
در این تحقیق به علت اینکه در برآورد تابع تعداد دورههای زمانی محدود و تعداد مقاطع زیاد است
ناهمسانی واریانس آزمون میشود که فرض  Hoبه معنی همسانی واریانس است .در مقابل فرض H1
این آزمون عدم همسانی واریانس است که نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر آورده شده است:
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جدول  :2نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
Prob>chi2

chi-sq.statistic

test summary

010000

....16.

Heteroskedasticity Test

بنابر نتایج در جدول ( )2مشاهده میشود که مقدار احتمال ( )Probکوچکتر از  ۰3۰2فیصد است،
بنابراین فرض صفر رد شده و مدل دارای ناهمسانی واریانس است .یا به عبارت دیگر ناهمسانی بین
واحدهای مقطعی تأیید میشود که برای رفع آن از روش  GLS۹استفاده میشود (دامودار،
گجراتی.)۹۸۲۹،

1. Generalized least squares
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جدول  :1نتایج تحقیق دادههای تابلویی
][95% Conf. Interval
-.۹۷۷1۰1۱
.۹221۰۹۷

-.۷۹۷۱۸2۷
-.۰۰۷1۱۰۷

.۷1۹۷۹2۹
۹3۰۸۰۷۱2
۹3۰۹21۱۲
۹3۱۸۱۹1۹
D-W=.112

|P>|z

Z

Std. Err.

Coef.

GDP

۰3۰۰۰۰
۰3۰12

-۱3۸۱
۹3۱2

.۹۹۱۷2۱۱
.۰1۷۹12۹

-.2۰۹2۹۹۸
.۹۹۸۲1۰2

CPI
LFP

۹۸3۰1
۰3۰۰۰
13۱۰
۰3۰۰۰
F = .60162
P = 01000

.۰1۱1۹۱۱
.۹۰۲۱۹۱2

.۱۲1۹۸2۹
۹3۱۹1۲۰1
R2=.28

GCF
CONS
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نتایج کلی تحقیق
فساد ،ترکیب مخارج دولت را توسط سیاستمداران فسادپیشه به سمت فرصتهای سودآورتر برای
تأمین اهداف شخصی سوق میدهد .فساد میتواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد ،سرمایهگذاری
خصوصی در سرمایه انسانی است که توسط وضعیت سالهای آموزش و یا وضعیت آموزشی اندازهگیری
میشود .بنابراین فساد ممکن است رشد اقتصادی را از طریق انگیزه برای سرمایهگذاری در سرمایه
انسانی کاهش دهد .فساد به اشکالی چون رانتجویی ،برای رشد اقتصادی به شدت زیانبار است؛ زیرا
انگیزه نخبگان جامعه را برای ابداع و نوآوری کاهش میدهد و با هدایت آنها بهسوی فعالیتهای رانت
جویانه و توزیعی ،جامعه را از ظرفیتهای خود محروم میکند.
بنابراین در این تحقیق ،تأثیر فساد اداری را در رشد اقتصادی برای کشورهای عضو سارک از سال
 ۹۰۹۱-۹۰۰۷بررسی کردیم .نتایج با رویکرد دادههای تلفیقی نشان میدهد که فساد اداری در کشورهای
عضو سارک رابطه معکوس و معنیداری با رشد اقتصادی دارد.
با استفاده از جدول فوق نمایان میشود که آماره  Tفساد  -۱3۸۱در سطح ( P=)۰3۰۲2است که
معنی بودن ضریب فساد را تعیین میکند .پس فرضیه صفر مبنی بر نبودن ارتباط بین فساد و رشد
اقتصادی با  ۲2درصد اطمینان رد میشود.
بنابراین فرضیههای مطرح شده تأیید میشود .هرگاه اگر دقت صورت بگیرد مقدار ضریب متغیر
مستقل فساد اداری  -.2۰برآورد شده است با فرض ثابت بودن سایر شرایط انتظار این است که اگر یک
درصد فساد اداری افزایش یابد بهاندازه  -.2در صد رشد اقتصادی کاهش مییابد.
برای موجودی سرمایه فیزیکی آماره  ۹۸31 Tدرصد است و با سطح مانا بودن ( P=)۰3۰۲2بیانگر
معنیدار بودن ضریب موجودی سرمایه فیزیکی است؛ پس فرضیه صفر مبنی بر نبودن ارتباط بین رشد

21

رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سارک  /صص ۱۷ –1۰

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

اقتصادی کشورهای عضو سارک در سطح اطمینان  %۲2رد میشود؛ بنابراین فرضیههای مطرح شده
تأیید میشود.
مقدار ضریب موجودی سرمایه فیزیکی در جدول فوق  .۱۲درصد تعیین شده است و با فرض ثابت
بودن سایر شرایط بیانگر این است که اگر یک درصد موجودی سرمایه فیزیکی در کشورهای عضو
سارک افزایش یابد .۱۲ ،در صد رشد اقتصادی در این کشورها افزایش پیدا میکند.
برای رشد نیروی کار ،آماره آزمون  t= ۹3۱2است که در سطح  %۲2معنیدار بودن رشد نیروی
کار را تعیین میکند .پس فرضیه صفر مبنی بر نبودن ارتباط بین رشد اقتصادی و نیروی کار کشورهای
عضو سارک با اطمینان  %۲2رد میشود.
مقدار ضریب نیروی کار  .۹۹برآورد شده است به این مفهوم است که با فرض ثابت بودن سایر
شرایط اگر یک درصد رشد نیروی کار افزایش داشته باشد رشد اقتصادی  ۹۹درصد برای کشورهای
عضو سارک افزایش پیدا میکند.
مقدار ضریب تشخیص در این تحقیق  R2= ۰3۹۱است و بیان میکند  ۹۱درصد تغییرات مربوط
به متغیر مستقل یعنی فساد اداری و  ۷۹درصد مربوط به سایر عوامل است.
با توجه به دوبین -واتسون محاسبه شده و مقایسه آن با جدول دوبین -واتسون میتوان بر وجود
و یا عدم همبستگی منفی و یا مثبت تصمیم گرفت .در این تحقیق دوبین -واتسون  D.W=1.97که
نشان میدهد خودهمبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
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بحث و نتیجهگیری
سطح باالی فساد موجب ناکارآمدی سیاستهای دولتی می شود و کاهش بازده سرمایهگذاری
و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت .در ضمن ،فساد میتواند فعالیتهای
سرمایهگذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و
موجب پرورش سازمانهای رعبآوری مانند مافیا شود .فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانههای ضعف
حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت میتواند مستقیماً روند رشد و توسعه اقتصادی را کاهش دهد.
بنابراین ،در این تحقیق رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سارک مطالعه و
بررسی شده است که نتایج آن با رویکرد دادههای تلفیقی بیان میشود.
با توجه به نتایج جدول ( )1میتوان گفت که فساد اداری در کشورهای عضو سارک رابطه معکوس
و معنیداری با رشد اقتصادی دارد .بنابراین فرضیه مطرح شده تأیید میشود.
فساد باعث افزایش هزینههای کاالها و خدمات دولتی و کاهش رشد اقتصادی و با افزایش
مخارج دولت و کاهش درآمدهای آن منجر به کسریهای بودجه بزرگتر میشود و برای دولت اجرای
یک سیاست مالی درست و بیعیب را مشکلتر میکند .وقتیکه فساد اداری به شکل فرار از پرداخت
مالیات مطرح شود ،اُفت درآمدهای مالیاتی را به همراه دارد .با کاهش جمعآوری مالیات و یا افزایش
سطح مخارج عمومی ،فساد اداری ممکن است نتایج نامطلوبی را برای بودجه به همراه داشته باشد.
همچنین با توجه به نتایج جدول ( )1میتوان اینگونه نتیجه گرفت که نیروی کار ،اثر مثبت و
معنیداری در رشد اقتصادی دارد .بنابراین فرضیه مطرح شده تأیید میشود.
نقش و اهمیت نیروی کار در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهمترین
عامل مشخص شده است .شکی نیست که عامل انسانی مهمترین بخش تحول و توسعه جوامع است.
با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص میشود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده (قدرت
بازو و کار مکانیکی) به سرمایه انسانی ،دانش و مهارت که مهمترین عامل تولید به شمار میرود
تکامل یافته است؛ چرا که اگر انسانها نتوانند از ابزارها و تجهیزات پیشرفته و تکنالوژی استفاده
مطلوب کنند در عمل پیشرفت تکنالوژی فاقد کارآیی خواهد بود.
با توجه به جدول ( )1میتوان نتیجه گرفت که موجودی سرمایه اثر مثبت و معنیداری در رشد
اقتصادی دارد .بنابراین فرضیه مطرح شده تأیید میشود.
تانزی در این مورد اعتقاد دارد که منطق متعارف بسیاری از متخصصان علم اقتصاد این است
که هر کشوری برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایهگذاری و افزایش ذخیره سرمایه دارد و مهمتر اینکه
بین مخارج سرمایهای و رشد اقتصادی یک رابطه مستقیم وجود دارد .مطابق این نظر ،اگر کشوری به
مخارج سرمایهای سرمایهگذاری خود بیفزاید به تبع به رشد اقتصادی نائل میشود (تانزی.)۹۲۲۷،۱،
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مقدار ضریب متغیر مستقل فساد اداری  -.50برآورد شده است .با فرض ثابت بودن سایر شرایط
انتظار این است که اگر یک درصد فساد اداری افزایش یابد به اندازه  -.5درصد رشد اقتصادی کاهش
مییابد؛ بنابراین فرضیه مطرح شده تأیید میشود.
با توجه اینکه این نظریات را که دو گروه مخالف دادهاند ،نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر این
است که فساد اداری روی کشورهای عضو سارک غیرکارکردی و مضر است و با گروه دوم که نظریات
منفی در خصوص فساد اداری و اثرات منفی آن بر روی رشد اقتصادی دادهاند همخوانی دارد و گروه
اول که اثرات فساد اداری را روی رشد اقتصادی مثبت میدانند در حقیقت مضر و رد میشود.
بنابراین باید سیاستگذاران با توجه به شرایط ،محیط رقابتی ناسالم ،نرخ باالی بیکاری ،عدم رشد
اقتصادی مناسب ،نبود فرصتهای شغلی ،جوان بودن فساد در کشورهای در حال توسعه ،افزایش
هزینههای جاری ،افزایش روزافزون جمعیت و نرخ بلند تورم یک گام عملی در جهت بهبود رشد اقتصادی
و شکوفایی کشورها بردارند.
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چکیده
یکی از مسائل عمده در تجارت خارجی کشورها ،اثر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صادرات و واردات
است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،با افزایش ظرفیتهای تولیدی به ویژه در کاالهای صادراتی ،میتواند به ارتباط
با اقتصاد بینالمللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفت در زمینههای تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک
کند .هدف این تحقیق ،بررسی تأثیر این نوع سرمایهگذاریها در تجارت خارجی کشورهای میزبان است .الگوی مورد
بررسی برای این هدف ،با استفاده از دادههای تابلوی ساالنه به روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSبرای کشورهای
عضو اکو در سالهای  ۹۰۹۹ – ۹۰۰۹برآورد شده است .نتایج ،اثر مثبت و معنیدار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
صادرات در کشورهای مورد بررسی را نشان میدهد؛ بنابراین به کشورهای عضو اکو پیشنهاد میشود که به سیاست
تأمین مالی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی آورند و شرایط ورود این نوع سرمایهگذاریها را آسان کنند.

واژههای کلیدی :سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،صادرات ،کشورهای عضو اکو ،دادههای تابلویی
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مقدمه
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،شکاف بین منابع پسانداز ملی و نیازهای سرمایهگذاری و
عدم تعادل بین هزینهها و درآمدهای ارزی موجب میشود که این کشورها برای تحقق اهداف کالن
اقتصادی و تکمیل منابع داخلی ،به منابع خارجی ،بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،روی آورند (عباسی،
 .)۹۸۱۹سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مقایسه با سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی از منابع باثبات و
پایدار تأمین مالی خارجی است و مشکل استقراض خارجی را در پی ندارد؛ بلکه عاملی برای جبران کمبود
سرمایه کشورها به حساب میآید .در عمل ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،موجب پر شدن شکاف بین
پسانداز و سرمایهگذاری و درآمدهای مالیاتی هدفگذاریشده دولت و درآمدهای مالیاتی تحققیافته
میشود.
از مزایای دیگر سرمایهگذاری خارجی ،بهرهگیری از بزرگی مقیاس تولید ،گردش بیشتر منابع مالی
در نظام مالی کشور میزبان ،افزایش قدرت چانهزنی و قدرت سیاسی این کشورها به علت بسط روابط
تجاری و سرمایهگذاری با سایر کشورها و افزایش کیفیت کاالها و خدمات به علت افزایش رقابت است
(ملکی.)۹۸۱۹ ،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشورهای میزبان به
شیوههای مختلف و در ابعاد گوناگون تأثیر میگذارد .طیف اثرگذاری این سرمایهگذاری بسیار گسترده
است؛ مانند تأثیر در اشتغال ،واردات و صادرات ،پرداختها ،ساختار صنعتی ،تمرکز اجتماعی ،سیاسی و ...که
هرکدام به نوبه خود دارای پیچیدگی خاصی است .در نتیجه ،شناخت پیامدهای سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در شاخصهای اقتصادی کشور میزبان به ویژه صادرات و واردات ،برای اتخاذ تصمیمهای آگاهانه،
کاستن هزینههای ناشی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی و افزودن به منافع ناشی از فعالیت شرکتهای
چندملیتی ضروری به نظر میرسد.
دانشمندان و اقتصاددانان ،تئوریهای سنتی ،تجارت بینالملل ،تجارت خار÷جی و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظر گرفتهاند .تئوریهای جدید ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی را
راهی برای توسعه مزیتهای ویژه یک شرکت در نظر میگیرند؛ بنابراین با گسترش ارتباطات تجاری بین
کشورها ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز به عنوان مکملی برای تجارت افزایش مییابد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،به شیوههای مختلف ،رشد اقتصادی را در پی دارد .این نوع
سرمایهگذاری بهعنوان یک منبع ،در تشکیل سرمایه برای رشد اقتصادی از طریق ایجاد عوامل،
ماشینآالت و بهبود انتقال فناوری تأثیر مستقیم دارد و از سوی دیگر ،به صورت غیرمستقیم در رشد
اقتصادی تأثیر میگذارد .سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سایر متغیرهای کالن چون اشتغال ،صادرات،
مصرف و پسانداز اثر میگذارد و رشد اقتصادی را افزایش میدهد .اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی
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به نوع رایج آن به شکل سرمایهگذاری در تولید ،ساخت کاال و استخراج مواد خام انجام میشود .کشورها
برای پر کردن شکاف بین پسانداز ملی و سرمایهگذاری ،دستیابی به دانش فنی و محو مشکالت ارزی ،از
سرمایهگذاری مستقیم خارجی استقبال میکنند .سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی
مانند ثبات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و زیرساختهای اقتصادی و مقررات مختلف مربوط به
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورها سرمایهگذاری میکنند .ارتباط بین تجارت و سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ( ۹)FDIو رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته همواره مورد توجه بوده
است .برای کشوری در حال توسعه ممکن است تجارت باعث افزایش سطح مهارتها از طریق ورود و یا
اتخاذ تکنولوژی تولید برتر و ابداعات شود .از سوی دیگر شواهد تجربی در چند دهه گذشته نشان میدهد
که جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد سریع ،بیشتر از حجم تجارت در تمام جهان بوده است.
ذخیره کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی از  ۱/2درصد به  ۲/۷درصد تولیدات ناخالص داخلی کشورها
در تمام جهان افزایش یافت که این افزایش با فروشهای وابسته به خارج موسسههای چندملیتی به صورت
جدی از ارزش کل صادرات جهانی بیشتر شده و فراتر از حجم جهانی عمل کرد .سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ورودی ،ابزار مهمی برای افزایش عرضه سرمایهها برای سرمایهگذاری داخلی و بهتبع آن بهبود
تشکل سرمایه در کشور میزبان محسوب میشود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی ،میتواند سرمایهگذاری محلی را به وسیله افزایش
سرمایهگذاری داخلی از طریق ارتباطات در زنجیره تولید ،تحریک کند؛ البته هنگامی که شرکتهای خارجی
نهادههای ساخته شده به صورت محلی را خریداری و یا هنگامیکه بنگاههای خارجی نهادههای واسطهای
را برای بنگاههای محلی عرضه و تأمین میکنند .به عالوه سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی ،میتواند
ظرفیت صادرات کشور میزبان را افزایش دهد و باعث شود که کشور در حال توسعه ،درآمدهای ارزی
بیشتری جذب کند .سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی با ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش انتقال
تکنالوژی مرتبط است .این نوع سرمایهگذاری باعث بهبود کلی رشد اقتصادی در کشورهای میزبان میشود؛
به همین روی ،تجارت و جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان عواملی مهم در فرایند رشد
اقتصادی شناخته شدهاند (مالک ذوالقدر.)۹۸۱1،
افریکانو و ماگال هاس ( ،۹)۹۰۰2در مقاله «سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت در پرتغال:
یک تحلیل جاذبه» به بررسی رابطه بین ذخیره سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جریان تجارت
پرداختهاند .آنها با بهکارگیری مدل جاذبه برای تجارت دو طرفه بین پرتغال و کشورهای  OECDبه
عالوه برازیل از سال  ۹۲۲۱تا سال  ۹۰۰۰دریافتهاند که ذخیره ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی،
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رابطه مثبتی با تجارت دارد که پیشنهادکننده وجود نوعی رابطه مکملی بین این دو میباشد؛ البته این
اثر در صادرات نسبت به واردات قویتر است و در نتیجه ،اثر مثبتی در تراز تجاری دارد.
واویلف ( ۹)۹۰۰2در مقاله «سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت در کشورهای صادرکننده نفت
مکملاند یا جانشین؟» یک تحلیل اقتصادسنجی از رابطه بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت
بینالملل برای دوره  ۹۰۰۱-۹۲۲۹ارائه میکند .نتایج تخمین دادههای تابلویی ،جانشین بین
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت را در کشورهای صادرکننده نفت شامل ترکمنستان ،آذربایجان،
قزاقستان ،ازبکستان و روسیه و مکملی بین آنها را در بقیه کشورهای ناحیه نشان میدهد .همچنین
این رابطه در بین  2کشور بزرگ صادرکننده نفت (ایران ،الجزیره ،ونزوئال ،امارات متحده عربی و عربستان
سعودی) به صورت جانشینی و در دیگر اقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی و مرکزی به صورت
مکملی بوده است.
۹
لئو و همکاران ( ، )۹۰۰۹در مقاله «روابط عِلی بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت در
چین» رابطه علی بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت (صادرات و واردات) در چین را بررسی
کردهاند .مطالعه تجربی آنها با استفاده از دادههای دو طرفه برای چین و  ۹۲کشور (ناحیه) میهمان ،در
دوره  ،۹۲۲۱-۹۲۱۱با به کارگیری مدل دادههای تابلویی صورت گرفته است و نتایج روند صحیحی از
توسعه را در چین نشان میدهد .رشد واردات چین ،سبب رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی از
سوی یک کشور (ناحیه) میهمان میشود که به نوبه خود ،سبب رشد صادرات از چین به آن کشور و از
سوی دیگر ،رشد صادرات چین نیز باعث رشد واردات این کشور میشود.
اکسیوکین و دیکی ( ،۸)۹۰۰۰در مقالهای به بررسی نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد
اقتصادی و ثبات کشورهای ( ASEAN-5شامل کشورهای مالزی ،اندونزی ،فیلیپین ،سنگاپور و تایلند)
پرداختهاند .یافتههای مدلهای رشد ،نشان میدهد که سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد
تولید ناخالص داخلی در کشورهای  ASEAN-5در دوره  ۹۰ ،۹۲۲۷-۹۲۱۷درصد بوده است و از سوی
دیگر سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقش ایجاد ثبات در جریان بحران مالی آسیا را داشته است.
بر اساس تحقیق آنها ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی از چند کانال در رشد اقتصادی تأثیر میگذارد
و به عنوان منبع تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی ،از طریق ایجاد عوامل ،ماشینآالت و بهبود انتقال
فناوری ،تأثیر مستقیم دارد؛ از سوی دیگر ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی به صورت غیرمستقیم بر رشد
اقتصادی تأثیر میگذارد .سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سایر متغیرهای کالن ،نظیر اشتغال ،صادرات،
مصرف و پسانداز ،اثر میگذارد و در حقیقت رشد اقتصادی را افزایش میدهد .همچنین نتایج نشان
)1- Vavilov(2005
)2- Liu, et al(2001
)3- Xiaoqin and Dickie(2000
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)1- Bayouci and Lipwort(1997
2- FDI Flows
3- FDI Stock
)4- Jansen(1995
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میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقش ویژهای در جلوگیری از شوکهای خارجی در طول
بحران مالی آسیا داشته و نوسانات مالی و اقتصادی  ASEAN-5را در دوران بحران کاهش داده است؛
از این رو ،در صورت واردنشدن مستمر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در طول سالهای بحران ،به شدت
کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی این کشورها افزوده میشد .گفتنی است که این کشورها در دو
دهه گذشته به توسعه اقتصادی قابلتوجهی دست یافتهاند که رسیدن به این سطح از توسعه ،بهجز از
طریق جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی امکانپذیر نبود.
بایوسی و لیپ وورت ( ،۹)۹۲۲۷در تحقیقی به بررسی رابطه سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
تجارت در جاپان پرداختهاند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که اثر بلندمدت سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در صادرات جاپان بیمعنی است؛ اما سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،در ساختار صادرات این
کشور مؤثر است؛ به طوری که صادرات کاالهای سرمایهای و واسطهای را افزایش و صادرات کاالهای
مصرفی را کاهش میدهد .در تحقیق آنها ،رابطه سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت با استفاده از
آمارهای دو سویه ،برای تعدادی از کشورهایی که سهم قابلتوجهی در تجارت با چاپان دارند بررسی
شده است؛ به این صورت که متغیرهای صادرات و واردات (به طور جداگانه) ،به صورت تابعی از تولید
واقعی ،نرخ ارز ،جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۹و ذخیره سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۸در نظر
گرفته شده است .ضریب ذخیره سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،اثر بلندمدت سرمایهگذاری مستقیم
خارجی را در تجارت و ضریب جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،اثرات موقتی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی را در تجارت اندازهگیری میکند .بایوسی و لیپ ووت ،با استفاده از آمار و اطالعات در دوره
 ۹۲۲2-۹۲۱2و با به کارگیری متغیرها به شکل لگارتمی ،تخمین میزنند که سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،تنها اثر موقتی در صادرات جاپان دارد .عالوه بر این ،در سالهای  ۹۲۲2-۹۲۲۰جریان خروجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،واردات را تا حدود  ۹۰درصد افزایش داده است.
جان سن ( ،۱)۹۲۲2در تحقیق «اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی در متغیرهای کالن اقتصادی
در تایلند» روابط بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری خصوصی و تعادل
تراز پرداختهای این کشور را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،اثر مثبتی در رشد اقتصادی و سرمایهگذاری خصوصی دارد؛ اما منجر به بدتر شدن تعادل تراز
پرداختها میشود .همچنین نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که در سالهای  ۹۸۲۹-۹۸۱2افزایش
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سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،اثر مثبتی بر رشد صادرات داشته است .اما واردات نیز به سرعت افزایش
یافته و به دنبال آن وابستگی وارداتی تشدید شده است (هدایتی.)۹۸۷۷ ،
کازرونی ( ،)۹۸۷۲در مقاله «آثار سرمایهگذاری مستقیم خارجی و موانع بازدارنده آن در ایران» به
بررسی اثرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی در برخی از متغیرها از جمله صادرات صنعتی و اشتغال
پرداخته است .وی با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی و با استفاده از اطالعات نمونهگیری آماری سال
 ۹۸۷۱از  12واحد تولید در ایران که در آنها مشارکت خارجی و سرمایهگذاری خارجی انجام گرفته ،به
نتایج زیر دست یافته است:
 oصادرات صنعتی ایران ،تابعی از میزان مشارکت سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
 oسرمایهگذاری مستقیم خارجی ،به ایجاد واحدهای تولید بزرگ (با اشتغال بیش از  2۰نفر)
منجر میشود .از این رو ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبب افزایش اشتغال در کشور خواهد
شد.
 oسرمایهگذاری مستقیم خارجی به گسترش تحقیق و توسعه در کشور منتهی نخواهد شد؛ زیرا
طبق مدل ارائه شده ،نوسانات سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر معنیداری بر فعالیت
تحقیق و توسعه نداشته است و بیشتر واحدهای تولید فاقد این فعالیت مهم در برای بومی
کردن تکنالوژی وارداتی میباشند.
 oسرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بیشتر به امنیت سرمایهگذاری و مشکالت برونسازمانی از
قبیل بروکراسی اداری ،فقدان زیربناهای اقتصادی و قوانین کار ،حساسیت دارد.
 oوابستگی محصوالت تولیدشده در پروژهها با مشارکت خارجی به مواد واسطه وارداتی ،نسبتاً
زیاد است و به بیان دیگر این واحدها ارزش افزوده پایینی دارند.
هدایتی ( ،)۹۸۷۷در تحقیق «اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد صادرات کشورهای
صادرکننده نفت گروه  »D8اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی
کشورهای صادرکننده نفت گروه ( D8اندونزی ،ایران ،مالزی ،مصر و نیجریه) ،را با استفاده از روش
پولینگ ۹در سالهای  ۹۲۲2-۹۲۱۹آزموده است .وی اشاره میکند که اندونزی و مالزی با تمایل به
استراتژی توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،توانستهاند محصوالت صادراتی خویش
را متنوع کنند و سهم صادرات کاالهای صنعتی و کارخانهای را افزایش دهند؛ اما اقتصادهای ایران و
نیجریه همچنان وابستگی شدیدی به صادرات نفت دارند و عمده صادرات کشور مصر نیز کاالهای سنتی
و مواد خام است.

1- Pooling
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در این مطالعه ،ابتدا نظریه مک دوگال و سپس نظریه عمومی سازمان تجارت جهانی در قالب
یک مدل تجربی با استفاده از دادههای آماری سالهای  ۹۲۲2-۹۲۱۹آزموده شده است .آزمون نظریه
مک دوگال نشاندهنده نتایج نسبتاً خوبی بوده است و به سرمایهگذاریهای دیگر و عوامل مؤثر و مرتبط
با سرمایهگذاری مستقیم خارجی توجهی ندارد.
بنابراین جهت رفع این نقایص ،نظریه عمومی سازمان تجارت جهانی در قالب  ۸مدل تجربی یعنی
مدل رشد صادرات کل ،مدل رشد صادرات غیرنفتی و مدل رشد صادرات نفتی برآورد شده است .بررسی
مدل تجربی رشد صادرات کل نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی در رشد صادرات
کل کشورهای صادرکننده نفت گروه  D8دارد .همچنین آزمون مدل تجربی رشد صادرات غیرنفتی نیز
نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی در رشد صادرات غیرنفتی کشورهای یادشده دارد.
آزمون مدل تجربی رشد صادرات نفتی ،اثر منفی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات نفتی این
کشورها را نشان داد.
خبازپیشه ( ،)۹۸1۲در مقاله «نقش شرکتهای چندملیتی در اقتصاد کشورهای جهان سوم» بیان
میکند که هدف کشورهای جهان سوم از همکاری با شرکتهای چندملیتی ،دستیابی به آهنگ رشد
سریعتر و هدف شرکتهای چندملیتی ،استفاده از مزیت نسبی این کشورها و دسترسی به اقالم بیشتر
سود است.
نتایج وی نشان میدهد که تنها چند کشور محدود نتوانستهاند از طریق مشارکت با شرکتهای
چندملیتی خارجی به رشد اقتصادی دست یابند که از آن جمله میتوان به کره جنوبی ،تایوان ،هنگکنگ
و سنگاپور اشاره کرد و در بسیاری از کشورهای دیگر ،این استراتژی ناکام بوده است .شکست سیاست
مشارکت خارجی در هندوستان ،الجزایر ،زئیر ،کنیا و برخی از کشورهای آمریکای التین نشان میدهد
که مشارکت شرکتهای چندملیتی در اقتصاد تمام کشورها مؤثر نبوده و در برخی مواقع در نهایت به
کاهش تولیدات صنعتی منجر شده است.
احمد حسین ( )۹۰۰۲در مقالهای «تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی شش
عضو کشورهای خلیج فارس (عربستان ،امارت متحده عرب ،کویت ،عمان ،بحرین و قطر) در -۹۲۲1
 »۹۰۰۷با استفاده از مدل  OLS۹و دادههای پانل دیتا رابطه بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تولیدات
ناخالص داخلی را آزمون کرده است .بر اساس آزمون وی ،ارتباطی نسبتاً ضعیف و اثرات منفی بین
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تولیدات ناخالص داخلی وجود دارد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند ظرفیتهای تولیدی به ویژه ظرفیت تولیدی کاالهای
صادراتی را افزایش دهد و با توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفت در تحقیق و توسعه به کشور میزبان
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کمک کند؛ از این رو این مقاله بر آن است تا تأثیر این نوع سرمایهگذاریها در تجارت خارجی در
کشورهای عضو اکو در سالهای  ۹۰۰۹الی  ۹۰۹۹را بررسی کند.
روششناختی تحقیق
مدل تحقیق
با توجه به اهمیت موضــوع ،در این تحقیق به اثر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی در صــادرات
خارجی در کشـورهای عضـو اکو ،در سـالهای ( )۹۰۹۹ – ۹۰۰۹پرداخته شـده است .برای رسیدن به
نتایج تجربی ،از روش حداقل مربعات تعمیمیافته اسـتفاده شـده است .مدل این تحقیق به صورت زیر
است:
Ex t = α + β 1 FDI t + β 2 Exchange t + β 3 I t + β 4 GDP t + ε t
در این معادله  Exصادرات از جمله متغیر وابسته در مدل است.

 :FDIسرمایهگذاری مستقیم خارجی
 :Exchangeنرخ تبادله اسعار
 :Iسرمایهگذاری داخلی
 :GDPتولیدات ناخالص داخلی
 :ε tاجزای اخالل یا استوکاستیکها
معادله فوق با استفاده از دادهها در سالهای  ۹۰۹۹-۹۰۰۹و روش  GLSتجزیه و تحلیل میشود.
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برآورد مدل
متغیرها6

نتایج آزمون ریشه واحد
چنانچه متغیرها مورد استفاده مدل نامانا باشند ،احتمال اینکه رگرسیون به دست آمده کاذب باشد
بســیار باالســت که در این صــورت اســتفاده از آمارههای  Fو  tگمراهکننده خواهد بود .بنابراین برای
جلوگیری از رگرسـیون کاذب ابتدا دادهها از نظر مانایی آزمون میشوند .در آزمون مانایی آنچه اهمیت
دارد قدرت آزمونهای ریشــه واحد اســت .برای بررس ـی آزمون ریشــه واحد متغیرها در اینجا از آزمون
لوین ،لین چاو و ایم پسـران و شین ،برای هر یک از متغیرها به صورت جداگانه به کار رفته و نتایج در
جدول ذیل نشان داده شده است:

1- Panel Unit- Root Test
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جدول  )۹نتایج آزمون ایستایی متغیرها

با توجه به این جدول ،آزمونهای انجامشده در متغیرهای توضیحی ریشه واحد در سطح (سری
زمانی اصلی بدون تفاضلگیری) تعداد معنیدار و تعداد هم بیمعنی هستند .بنابراین برای رفع این معضل
از یک مرتبه تفاضلگیری استفاده میشود و با یک تفاضل ،تمام متغیرها معنیدار شدهاند .در نتیجه
فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در سطح را نمیتوان رد کرد .نتایج ،نشان میدهند که سریهای
تلفیقی در سطح مانا نبوده و با یک مرتبه تفاضلگیری ۹مانا است.
نتایج آزمون همجمعی
در تحلیلهای همانباشتگی ،روابط بلندمدت اقتصادی آزمون برآورد میشود .ایده اصلی در تجزیه
و تحلیل همانباشتگی آن است که اگر چه بسیاری از سریهای زمانی اقتصادی نامانا (حاوی روندهای
تصادفی) هستند؛ اما ممکن است در بلندمدت ترکیب خطی این متغیرها ،مانا (و بدون روند تصادفی)
باشند .پس از انجام آزمون ایستایی و آگاهی از وجود ریشه واحد آزمون همجمعی انجام میشود .در این
مطالعه از آزمون همجمعی کائو استفاده شده است.
جدول  )۹نتایج آزمون همجمعی کائو
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چنانچه در جدول مشاهده میشود آمار ( )۰3۰۹۱۱نشاندهنده تعادل بلندمدت بین صادرات و
متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،تشکیل سرمایه داخلی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،واردات و نرخ
تبادله اسعار است .در نتیجه اگر بخواهیم سیاست مناسبی را برای ایجاد تعادلی پایدار اعمال کنیم با توجه
به متغیرهای در نظر گرفته شده عامل مؤثری در ایجاد این تعادل بلندمدت خواهد بود.
نتایج آزمون قابلیت تلفیق شدن (آزمون  Fلیمر)
از آنجا که در رهیافت تابلویی با تعدادی مقاطع در یک دوره زمانی خاص روبرو هستیم ،آنچه به
عنوان یک سؤال مهم مطرح میشود این است که آیا ضرایب اثرگذاری متغیرهای توضیحی در بین
مقاطع یکسان است؛ یعنی دادهها تلفیقپذیرند یا اینکه مقطع به مقطع تغییر میکنند و باید جداگانه
برآورد شوند .آزمون  Fلیمر به محقق کمک میکند که به این سؤال پاسخ دهد .برای اینکه دادهها
قابلیت تلفیق شدن را دارند یا خیر آزمون  Fلیمر انجام میشود.
جدول( )۸نتایج آزمون  Fلیمر
Prob.

۰3۰۰۰

d.f.

Statistic

Effects Test

۲،۲۱

۹۹3۸2

Cross-Section F

منبع :نتایج تحقیق
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با توجه به نتایج به دست آمده در جدول آزمون  Fلیمر مشاهده میشود که مقدار احتمال ()Prob

کوچکتر از  ۰3۰2فیصد است که فرض  𝐻0رد شده ،بنابراین از روش دادههای تابلویی در رگرسیون
استفاده میشود.
نتایج آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
در روش دادههای ترکیبی برای تعیین روش برآورد اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده
میشود .آزمون هاسمن فرضیه  𝐻0مبنی بر برآوردکنندههای اثرات ثابت و تصادفی است .پذیرش
فرض  𝐻0به معنی تصادفی بودن اثرات انفرادی مقاطع است .در مقابل فرض  𝐻1این آزمون ثابت
بودن اثرات انفرادی مقاطع است.
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جدول ( )۱نتایج آزمون هاسمن
Chi-Sq. d.f.

Prob.

۰3۰۰۰

Chi-Sq. Statistic

2

Test Summary

۷۰۱3۸۲

Cross-section Fixed

منبع :یافتههای تحقیق
با توجه به جدول فوق و نتایج به دست آمده از آزمون هاسمن نشان میدهد که مقدار احتمال ()Prob

کوچکتر از  ۰3۰2فیصد است که فرض  𝐻0رد میشود ،و مدل دارای اثرات ثابت است.
نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
در این تحقیق به علت اینکه در برآورد تابع تعداد دورههای زمانی محدود و تعداد مقاطع زیاد
هستند ناهمسانی واریانس آزمون میشود که فرض  𝐻0به معنی همسانی واریانس است .در مقابل
فرض  𝐻1این آزمون عدم همسانی واریانس است که نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر آورده
شده است.
جدول ( )2نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
Prob>chi2

۰3۰۰۰۰

Chi-Sq. Statistic

Test Summary

۲۷۹3۱۹

Heteroskedasticity Test

منبع :نتایج تحقیق
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بر اساس نتایج جدول ،مقدار احتمال ( )Probکوچکتر از  ۰3۰2فیصد است ،بنابراین فرض  𝐻0رد شده
و مدل دارای ناهمسانی واریانس است یا به عبارت دیگر ناهمسانی بین واحدهای مقطعی تائید میشود
که برای رفع آن از روش  GLSاستفاده میشود (دامودار ،گجراتی.)۹۸۲۹،
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جدول ( )1نتایج تخمین مدل
][95% Conf. Interval

|P>|z

Z

Std. Err.

Coef.

EX

.۹۹۸۰2۸۸ .۱۹۹۲۱۹1

۰3۰۰۹

۸3۸2

.۹2۹۷۲۰۲

.2۹۹2۹۱

GDP

-.۹۹۹۱2۸۲.۱۱1۹۱۱۱

۰3۹۱۹

۹3۹۷

.۹22۹۱۸

.۹۱۹۱۲2۸

GCF

.۹۰۲۸۹۹۱.۸۱۷۹۹۲1

۰3۰۰۰

132۷

.۰۱2۸1

.۹۲۱۹۹2۷

FDI

-.۸1۹2۰۰۷.۹۹۱۲۸۱۸

۰31۸۰

-۰3۱۱

.۹۱۱۰۷۸۲

-.۰۷۹۹۱۹۹

IM

.۰۰۱۸۲۷۱.۰2۲2۰۹۹

۰3۰۲۹

۹31۲

.۰۹1۸۰۹۹

.۰۹۷22۹۷

EXR

-.۰۹۲۲۰۰۱ ۹3۷۸۰2۱۱

۰3۰2۱

۹3۱۲

.۱۱۲۹۹۹1

.۱2۰۸۱۸۷

Cons

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

منبع :یافتههای تحقیق
با توجه به نتایج برآورد ضرایب مدل جدول باال ،نتایج زیر استنباط میشود:
تولید ناخالص داخلی اثری مثبت و معنیداری در صادرات کل نمونه دارد ،تولید ناخالص داخلی
نشاندهنده اندازه بازار داخلی یک کشور است که در جدول فوق عدد  ۰32۹۹2۹۱بیانگر این است که
یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی تقریباً منجر به  ۰31درصد افزایش در صادرات میشود .یعنی
هر چه تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان بیشتر باشد توان صادراتی کشور باالتر است .در این
تخمین ،ضریب تشکیل سرمایه داخلی برابر به  ۰3۹۱۹۱۲2۸دارای اثر مثبت ولی بیمعنی برآورد شده
است .بیمعنی بودن آن ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد از جمله آنکه تشکیل سرمایه داخلی،
تجارتگرا نباشد ،به این معنی که هدف تشکیل سرمایه داخلی فقط بازارهای داخلی باشد .از سویی
ممکن است تشکیل سرمایه داخلی به دلیل تولید در حد کمتر از ظرفیت کارخانه ،یا کوچک بودن مقیاس
تولید و یا عدم برخورداری از فناوری پیشرفته و دانش فنی الزم ،بازدهی الزم را نداشته و یا حتی اگر
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1- Crowding Out
2- Spillover
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توان تولید الزم را داشته باشد ،ممکن است بازار صادراتی مناسبی برای کاالهای تولیدی خود نداشته
باشد.
با توجه به آثار مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جریان تجاری کشورهای عضو اکو در واقع،
پدیده برونرانی ۹در سرمایهگذاری داخلی کشورها اتفاق افتاده است .بر اساس این تخمین ،اثر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صادرات کل نمونه ،مثبت و معنیدار بوده و ضریب آن در حدود
 ۰3۹۲۱۹۹2۷است .یعنی در هر درصد از صادرات سرمایهگذاری مستقیم خارجی تقریباً بهاندازه ۰3۸
درصد افزایش مییابد .مثبت بودن سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صادرات در کل کشور عضو اکو
نشاندهنده صادراتگرایی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشورها است .این نوع سرمایهگذاریها
توانستهاند صادرات این کشورها را افزایش دهند .از جمله آثار مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
صادرات این کشورها میتوان به ایجاد زمینهای برای صادرات به بازارهای ثالث ،افزایش رقابتپذیری
بنگاههای داخلی ،بهبود مزیت رقابتی کشور ،ظهور سرریزهای ۹سرمایهگذاری مستقیم خارجی و گسترش
رقابتپذیری بینالمللی بنگاههای داخلی این کشورها اشاره کرد.
در حقیقت هدف سرمایهگذاری خارجی و کشورهای میزبان ،توسعه ظرفیتهای تولیدی و به
دنبال آن گسترش بازارهای صادراتی از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .با توجه به اینکه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،منابع تولیدی و مالی الزم برای سرمایهگذاری و افزایش ظرفیتهای
تولیدی کشور میزبان را تأمین میکند در نتیجه زمینههای رشد صادراتی در کشور میزبان را فراهم
میکند .طبق تخمین اثر واردات بر صادرات در کل نمونه مورد بررسی منفی و بیمعنی است و ضریب
آنهم در حدود  -۰3۰۷۹۹۱۹۹است .بدین معنی که واردات کاالها بیشتر مصرفی است که اثر واردات
را باالی صادرات منفی نشان میدهد .اثر نرخ ارز در صادرات در کل نمونه مورد بررسی مثبت است ،اما
معنیدار نیست .بنابراین با در نظر داشت موارد فوق میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد.
 -۹پیش از اتخاذ سیاستهای جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی ،باید مقدمه و ساختارهای
الزم در این کشورها فراهم شود تا از مزایای سرمایهگذاری مستقیم خارجی برخوردار شوند.
 -۹با توجه به اثر مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صادرات خارجی در کشورهای مورد بررسی
و به خصوص کشوری چون افغانستان ،پیشنهاد میشود که به سیاست تأمین مالی از طریق
سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی آورد و شرایط ورود این نوع سرمایهگذاریها را تسهیل کرد.
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برای بیشترین منفعت از سرمایهگذاری خارجی و نیز کاهش تهدیدات بالقوه آن ،تأمین ثبات
سیاسی (از بعد درونی و بیرونی) و امنیت اقتصادی ،بهبود زیرساختها ،وضع و اجرای قوانین و
مقررات مناسب الزم و ضروری است.
ایجاد ارتباط بین سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای تبادله معلومات و برقراری ارتباطات برای
رفع نیازها و ضروریاتشان برای کاهش مصارف و افزایش عواید.
محو بروکراسی و فساد اداری برای از بین بردن دلسردی و سرعت بخشیدن به سرمایهگذاری.
تعیین ساحات مزیت نسبی و مزیت مطلق از طریق وزارت تجارت تا بر آن اساس،
سرمایهگذاریها به آن ساحات سوق داده شود.
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منابع
بهنام مجتهدی ،ایرج ،)۹۸۷۸( ،شرکتهای چندملیتی در صحنه اقتصادی جهانی ،اطالعات سیاسی و اقتصادی شماره
 ۱۹ ،۱۹ص .۲۱ ،۹۰۷
بهنام مجتهدی ،ایرج ،)۹۸۷۸( ،شرکتهای چندملیتی در صحنه اقتصادی جهانی شماره  ۱۸ ،۱۱ص .۲۱ ،۹۰2
خبازپیشه ،مهدی ،)۹۸1۲( ،نقش شرکتهای چندملیتی در اقتصاد کشورهای جهان سوم ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه امام صادق (ع).
داوودی ،پرویز و شاهمرادی ،اکبر ،)۹۸۱۸( ،بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران و
 ۱1کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،شماره  ۹۰ص ،۹۹۸
.۱۹

عباسی ،منصور ،)۹۸۱۹( ،بررسی و تبین عوامل مؤثر بر جلب سرمایههای مستقیم خارجی و موانع آن در ایران ،پایاننامه
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه تهران.
کازرونی ،علیرضا ،)۹۸۷۲( ،آثار سرمایهگذاری مستقیم خارجی و موانع بازدارنده آن در ایران ،مجموعه مقاالت هفتمین
کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی ،انتشارات مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی تهران.
ملکی ،مهران ،)۹۸۱۹( ،بررسی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای صادرکننده نفت
پایاننامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
کمیجانی ،اکبر و عباس ،منصور ،)۹۸۱2( ،تبین نقش عوامل مؤثر بر جلب سرمایه خارجی در ایران ،تحقیقات اقتصادی،
شماره  .۷۸ص .1۲ ،۹۰2

طیبی ،سید کمیل و آذربایجانی ،کریم ،)۹۸۱1( ،بررسی رابطه جریان تجاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی مجله
تحقیقات اقتصادی ،شماره  ۱۰ص .۹۹۰ ،۹۰۹

حسین و گودرزی ،یزدان ،)۹۸۲۹( ،اقتصادی سنجی کاربردی با نرمافزارهای ایوزو مکروفیت نور علم.

فرجادی ،غالمعلی و لعلی ،محمدرضا ،)۹۸۷۸( ،تأثیر واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای بر رشد اقتصادی
ایران.
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علیپور ،حمیدرضا و قدکچی ،مریم ،)۹۸۲۰( ،بررسی رابطه توسعه تجارت با رشد اقتصاد در ایران ،عباسینژاد،
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علیزاده محمد ،بابایی و مجید ،جعفری ،)۹۸۲۹( ،اثر متقابل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو
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تحلیل تأثیر تسهیالت بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی :تجربه کشورهای
منتخب آسیایی ()HPAEs6
نجیب اهلل ارشد ،۹سعید صمدی ،۹کریم

آذربایجانی۸

 .۹عضو هیئت علمی دانشگاه کاتب و نویسنده مسئول
 .۹دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
 .۸دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده
رشد و توسعه اقتصادی پایدار ،عمدهترین هدف اقتصادی کشورهاست .سرمایه فیزیکی در تحقق رشد اقتصادی نقش
اساسی داشته و نوسانات آن ،عملکرد کلی نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .اگرچه همبستگی میان نرخ رشد
اقتصادی و سرمایهگذاری کامل نیست ولی بسیار قوی است .کشورهایی که بخش بزرگتری از تولید ناخالص داخلی را
صرف سرمایهگذاری میکنند (مانند سنگاپور و ژاپن) نرخهای رشد اقتصادی باالتری دارند؛ در حالی که اختصاص بخش
کوچکی از تولید ناخالص داخلی به سرمایهگذاری (مانند رواندا و بنگالدش) به نرخهای رشد اقتصادی کمتری میانجامد.
تشکیل سرمایه شامل دو مرحله است :بسیج منابع پسانداز شده و استفاده از آن در فرایند سرمایهگذاری؛ لذا منبع اولیه
تشکیل سرمایه پسانداز است که وجوه الزم برای سرمایهگذاری را فراهم میآورد .از سوی دیگر ،در کشورهای در حال
توسعه ،نظام بانکی کانال اصلی جذب پساندازها و تخصیص اعتبارات برای تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری است،
اینکه اعتبارات بانکی به چه میزان ،با چه نرخ بهرهای ،به کدام گروه و فعالیت اقتصادی پرداخت شود ،سطح سرمایهگذاری
و عملکرد اقتصاد را متأثر میکند .در این پژوهش به تحلیل اثر تسهیالت بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در
کشورهای منتخب آسیایی با عملکرد اقتصادی باال ( )HPAEsطی دوره زمانی ( )۹۲۲۲ -۹۰۹۸در چارچوب نظریه شتاب
انعطافپذیر سرمایهگذاری و با استفاده از روش دادههای تابلویی در برآورد الگوی تجربی ،پرداخته شده است .یافتهها بیانگر
رابطه معنیدار سرمایهگذاری بخش خصوصی و متغیرهای توضیحی است .اثر تسهیالت بانکی بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی مثبت و اثر نرخ بهره واقعی منفی است که با انتظارات نظری مطابقت دارد .یافتهها حاکی از اثر مکمل سرمایهگذاری
دولتی و اثر منفی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی است.

واژههای کلیدی :تسهیالت بانکی ،تأمین مالی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،کشورهای ()HPAEs
طبقهبندی .R42 ،D92 ،E51 :JEL
1. High Performing Asian Economies

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

۷۱

تحلیل تاثیر تسهیالت بانکی برسرمایه گذاری بخش خصوصی  /صص ۷۷ –۹۰۸

مقدمه
بر اساس نظریات و الگوهای متعارف و سنتی رشد ،افزایش نرخ پسانداز و نرخ سرمایهگذاری
اجتماعی برای دستیابی به سطح باالتری از درآمد سرانه الزامی است .در الگوهای جدید رشد که به
الگوهای رشد درونزا ۹معروف هستند ،افزایش نرخ پسانداز و سرمایهگذاری نه فقط موجب باال رفتن
سطح درآمد سرانه اقتصاد میشود ،بلکه بر نرخ رشد اقتصاد در درازمدت و نیز در وضعیت پایا ۹تأثیر
مثبت دارد .مطالعات تجربی (هرناندز -کتا ،۹۰۰۰ ۸اندیکمنا ،۹۰۰۰ ۱بن -دیوید ،۹۲۲۱ 2کری و
همکاران ،۹۲۲۷ 1بارو و لی ،۹۲۲۱ ۷کولیر و گانینگ ،۹۲۲۲ ۱بارو  ،۹۲۲2گورا و هدجی مایکل،۹۲۲1 ۲
خان و رینهارت ،۹۲۲۰ ۹۰کورمیندی و مک گوایر )۹۲۱2 ۹۹که در آفریقا ،آسیا و آمریکای التین انجام
شده است ،نشاندهنده رابطهای قطعی و انکارناپذیر میان سرمایهگذاری و نرخ رشد اقتصادی است .در
دهه  ،۹۲۲۰نسبت سرمایهگذاری ناخالص کل ( )GDIبه تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر آسیا که در
مقایسه با سایر کشورهای جهان نرخ رشد متوسط باال را تجربه کرد ۹۷ ،درصد بوده است؛ در حالیکه
همین نسبت در آمریکای التین و کشورهای صحرای آفریقا به ترتیب  ۹۰درصد و  ۹۷درصد بوده است.
تحلیلهای اقتصادسنجی (گورا  ،۹۲۲۷گورا و هدجی مایکل  ،۹۲۲1بیدییس )۹۲۲۲ ۹۹نشان میدهد که
سرمایهگذاری خصوصی نسبت به سرمایهگذاری دولتی ،تأثیر بیشتر و مطلوبتری بر رشد اقتصادی
دارد ،شاید به این دلیل که سرمایهگذاری خصوصی کارآمدتر بوده و کمتر با فساد آمیخته است (سیرو
ویتو و جیارمن.)۹۰۰۹ ،۹۸
انگیزههای اقتصادی برای جذب پساندازها ،ایجاد و توسعه نهادهایی (از قبیل بانکهای تجاری،
بانکهای تخصصی ،مؤسسههای مالی غیر بانکی ،بورس سهام و اوراق بهادار) که بتوانند پساندازهای
جذب شده را به طور منطقی و کارآمد به فعالیتهای مولد سوق دهند و نیز اهمیت و نقش نهادهای
مالی در فرآیند تخصیص سرمایه و بهرهوری از زمره مسائلی است که مورد توجه اقتصاددانان بوده است.
در کشورهای در حال توسعه ،نظام بانکی به عنوان کانال اصلی جذب پساندازها و تخصیص اعتبارات،
زمینههای الزم برای رشد سرمایهگذاریها و در نهایت رشد درآمد ملی و رفاه جامعه را فراهم میآورد.
بانکها به این مناسبت که بر جریان پول در گردش و شبه پول نظارت میکنند و با جمعآوری سپردهها
و پرداخت اعتبارات و وامهای بانکی در تعیین عرضه پول و انتقال اثرات سیاستهای پولی به سیستم
1. Endogenous Growth Model
2. Steady State
3. Hernandez-Cata
4. Ndikumna
5. Ben-David
6. Chari et al
7. Barro & Lee

8. Collier & Gunning
9. Ghura & Hadjimichael
10. Khan and Rhinhart
11. Kormendi & Mcguire
12. Beddies
13. Seruvatu & Jayaraman
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اقتصادی نقش مهم دارند ،بر سطح سرمایهگذاری و عملکرد نظام اقتصادی کشورهای در حال توسعه
اثر قابل توجهی میگذارند .در این کشورها ،در دسترس بودن منابع اعتبارات بانکی نه تنها برای
مؤسسات بزرگ که برای کارگاههای کوچک صنعتی و واحدهای کشاورزی نیز اهمیت ویژه دارد؛ زیرا،
استقراض از بازار غیررسمی تنها با نرخ بهره باال امکانپذیر است و گسترش محدود بازار سهام شرکتها
و مؤسسات اقتصادی امکان تأمین منابع مالی الزم از طریق انتشار سهام را به شدت محدود میکند؛
لذا اینکه اعتبارات به چه میزان ،با چه نرخ بهرهای ،به کدام گروه و فعالیت اقتصادی پرداخت شود،
سطح سرمایهگذاری و عملکرد کلی نظام اقتصادی را متأثر میکند؛ بنابراین ،مطالعه اثر تسهیالت بانکی
بر سرمایهگذاری بخش خصوصی از اهمیت ویژهای برخوردار است .یافتههای این پژوهش ،برنامهریزان
و سیاستگذاران اقتصادی اقتصادهایی با عملکرد اقتصادی باال ( ۹)HPAEsرا در طرح و اجرای
سیاستهای پولی و اعتباری مناسب ،اصالح و بهبود سیاستهای قبلی و تخصیص کارآمد منابع تأمین
مالی به پروژههای سرمایهگذاری کمک بسزایی خواهد کرد.
در این مقاله ابتدا مبانی نظری و سپس در بخش سوم ،پیشینه پژوهش و در بخش چهارم و پنجم
به ترتیب ،مدل و تجزیه و تحلیل نتایج و یافتهها و در پایان نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی بیان
شده است.
مبانی نظری
تئوری شتاب سرمایهگذاری
منظور از سرمایهگذاری در اقتصاد کالن ،آن دسته از مخارج نهایی در اقتصاد است که به حفظ و
تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کاالها و خدمات میانجامد .خرید ماشینآالت فرسوده یا کارخانههایی
که در سالهای قبل ساخته شدهاند از نظر اقتصادی سرمایهگذاری تلقی نمیشود .از سوی دیگر ،سرمایه
به ابزارها ،کارخانهها ،ذخایر کاالهای موجود در انبار و آن قسمت از سرمایههای کشاورزی که برای
بهبود و اصالح زمین بهکار میروند ،گفته میشود (تفضلی .)۹۸۱1،مبنای اصلی تصمیمگیری درباره

کشورهای  HPAEsمجموعه متنوعی از اقتصادها هستند که از لحاظ منابع طبیعی ،جمعیت ،فرهنگ و سیاستهای اقتصادی متفاوت
هستند .اما ،آنچه موجب قرارگرفتن آنها در یک گروه میشود و آنها را از سایرکشورهای درحال توسعه مجزا و منحصر به فرد
میسازد ،رشد اقتصادی پایدار و سریع همراه با بهبود توزیع درآمد در این کشورها است (.)۹۲۲۱ ،John Page
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بخش عمده این رشد مدیون رشد اقتصادی معجزه آسای کشورهای هشتگانه ( )HPAEsیا هشت کشور با عملکرد باالی اقتصادی:
ژاپن ،چهار ببر؛ هنگکنگ ،کره ،سنگاپور ،تایوان و سه کشور تازه صنعتی شدهای جنوب شرق آسیا؛ اندونزی ،مالزی و تایلند است.
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 .۹طی سالهای  ۹۲12-۹۲۲۰اقتصاد  ۹۸کشور آسیای شرقی از اقتصادهای سایر نقاط جهان رشد سریعتری را تجربه نمودند که
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ابزارها ،کارخانهها ،ذخایر کاالهای موجود در انبار و آن قسمت از سرمایههای کشاورزی که برای بهبود
و اصالح زمین بهکار میروند ،گفته میشود (تفضلی .)۹۸۱1،مبنای اصلی تصمیمگیری درباره
سرمایهگذاری چه در مقیاس بنگاههای فردی و چه در مقیاس جامعه ،حداکثر کردن ارزش فعلی ۹و
ایجاد باالترین خط بودجه و فضای ممکن درآمدی ۹است .الگوهای تقاضای سرمایهگذاری معموالً بر
نظریه تقاضا برای انباره سرمایه ۸مبتنی است ،زیرا اساساً نظریه اقتصادی یک مبنا برای تعیین مقدار
انباره سرمایه یعنی ماشینآالت ،تجهیزات ،ساختارها و ساختمانها است که جامعه باید در اختیار داشته
باشد (شاکری .)۹۸۲۹ ،به علت بهکارگیری نظریه شتاب انعطافپذیر جهت تصریح و تعیین الگوی
اقتصادسنجی سرمایهگذاری بخش خصوصی ،در ادامه به بیان این نظریه پرداخته شده است.
نظریه شتاب سرمایهگذاری اولین بار توسط کالرک )۹۲۹۷( ۱پیشنهاد شد و به دلیل بهکارگیری
آن در چرخههای تجاری توسط ساموئلسون )۹۲۸۲ a & b( 2به شهرت رسید .در واقع اصل شتاب
حالت ویژهای از تئوری سرمایهگذاری نئوکالسیکی است ،جایی که متغیرهای قیمت 1ثابت در نظر
گرفته میشوند (اکلوند .)۹۰۹۸ ،۷نظریه شتاب ،سرمایهگذاری را یک نسبت خطی از تغییرات تولید در
نظر میگیرد و فرض میکند که نسبت سرمایه به محصول برابر مقدار ثابت  αاست به طوری که
سرمایهگذاری خالص عبارت است از نسبتی از نمو محصول یعنی .∆Kt = α∆Qt :با فرض ثبات
قیمتهای انعطافپذیر و تعدیل جزئی ۱به سمت موجودی مطلوب سرمایه ،سرمایهگذاری در هر دوره
به قیمتهای ستاده و نهاده و نرخهای بهره (هزینه سرمایه) بستگی دارد.
ورنون اسمیت )۹۲1۹( ۲عوامل تعیینکننده مخارج سرمایهگذاری را «جداییناپذیری منطقی »۹۰کارایی
نهایی ۹۹و شتاب نامیده است و با استفاده از دیفرانسیل تغییر ۹۹نتایج خود را استخراج میکند.

1. Present Value
2. Income Possibility Space
3. Capital Stock
4. Clark
5. Samuelsson

 .1مانند قیمت محصول ،هزینههای استفاده سرمایه و نیروی کار
7. Eklund
8. Partial Adjustment
9. Vernon Smith
10. Logical Inseparability
11. Marginal Efficiency
12.Calculus of Variation
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نیروی کار
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ابزارها ،کارخانهها ،ذخایر کاالهای موجود در انبار و آن قسمت از سرمایههای کشاورزی که برای بهبود
و اصالح زمین بهکار میروند ،گفته میشود (تفضلی .)۹۸۱1،مبنای اصلی تصمیمگیری درباره
سرمایهگذاری چه در مقیاس بنگاههای فردی و چه در مقیاس جامعه ،حداکثر کردن ارزش فعلی ۹و
ایجاد باالترین خط بودجه و فضای ممکن درآمدی ۹است .الگوهای تقاضای سرمایهگذاری معموالً بر
نظریه تقاضا برای انباره سرمایه ۸مبتنی است ،زیرا اساساً نظریه اقتصادی یک مبنا برای تعیین مقدار
انباره سرمایه یعنی ماشینآالت ،تجهیزات ،ساختارها و ساختمانها است که جامعه باید در اختیار داشته
باشد (شاکری .)۹۸۲۹ ،به علت بهکارگیری نظریه شتاب انعطافپذیر جهت تصریح و تعیین الگوی
اقتصادسنجی سرمایهگذاری بخش خصوصی ،در ادامه به بیان این نظریه پرداخته شده است.
نظریه شتاب سرمایهگذاری اولین بار توسط کالرک )۹۲۹۷( ۱پیشنهاد شد و به دلیل بهکارگیری
آن در چرخههای تجاری توسط ساموئلسون )۹۲۸۲ a & b( 2به شهرت رسید .در واقع اصل شتاب
حالت ویژهای از تئوری سرمایهگذاری نئوکالسیکی است ،جایی که متغیرهای قیمت 1ثابت در نظر
گرفته میشوند (اکلوند .)۹۰۹۸ ،۷نظریه شتاب ،سرمایهگذاری را یک نسبت خطی از تغییرات تولید در
نظر میگیرد و فرض میکند که نسبت سرمایه به محصول برابر مقدار ثابت  αاست به طوری که
سرمایهگذاری خالص عبارت است از نسبتی از نمو محصول یعنی .∆Kt = α∆Qt :با فرض ثبات
قیمتهای انعطافپذیر و تعدیل جزئی ۱به سمت موجودی مطلوب سرمایه ،سرمایهگذاری در هر دوره
به قیمتهای ستاده و نهاده و نرخهای بهره (هزینه سرمایه) بستگی دارد.
ورنون اسمیت )۹۲1۹( ۲عوامل تعیینکننده مخارج سرمایهگذاری را «جداییناپذیری منطقی»۹۰
کارایی نهایی ۹۹و شتاب نامیده است و با استفاده از دیفرانسیل تغییر ۹۹نتایج خود را استخراج میکند.
این نسخه شتاب ،تعدیل کامل و فوری موجودی سرمایه را فرض میکند .شکل ساده اصل شتاب بیانگر
نتایج ضعیف است؛ زیرا نسبت سرمایه به محصول در سیستمهای متفاوت اقتصادی و یا درون یک
سیستم از زمانی به زمان دیگر و یا در مناطق گوناگون متفاوت است .با توجه به نارساییهای یاد شده،
اصل شتاب انعطافپذیر یا فرضیه تعدیل موجودی ارائه میشود که در آن ،سرمایهگذاری خالص واقعی
نسبتی از سرمایهگذاری الزم برای رسیدن به موجودی سرمایه مطلوب ) (K*tمحسوب میشود.
لذا Kt- Kt-1 = β(K*t - Kt-1) ،بوده که در آن  βضریب تعدیل است (سلیمیفر و قوی.)۹۸۱۹ ،
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اسنر و ستروتز )۹۲1۸( ۹بیان میکنند که این وقفهها به این دلیل است که قیمت واحد سرمایه با تسریع
تعدیل افزایش مییابد .وجود وقفهها در تعدیل موجودی سرمایه ،تئوری نئوکالسیکی سرمایهگذاری و
تئوری شتاب را غیرقابل تشخیص میکند .اگر فرض شود که نسبت سرمایه به محصول حجم مطلوب
سرمایه را تعیین میکند یعنی K*t = αQtاست ،در نتیجه Kt = βK*t + (1- β)Kt-1میشود
و با جایگذاری مکرر برای مقدار یا تأخیر Kt-1عبارتی برای  Ktبه صورت = Kt

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

αβ∑(۹ − β)𝑖 Qt−jبه دست میآید .سرمایهگذاری ناخالص  Itمساوی سرمایهگذاری خالص به
اضافه استهالک موجودی سرمایه در دوره قبل تعریف میشود ،یعنی=  ∆Kt + Dt Itاست .از طرف
دیگر ،حجم سرمایه در پایان دوره مساوی با حجم سرمایه در ابتدای دوره به اضافه سرمایهگذاری
ناخالص منهای استهالک یعنی Kt = Kt-1 + It - Dtاست .فرض متعارف آن است که استهالک
متناسب با موجودی سرمایه کنونی است یعنی  Dt = δKt-1لذا It = Kt - (1- δ) Kt-1 ،میشود.
رابطه اخیر به همراه رابطه تعدیل جزئی سرمایه ،سرمایهگذاری ناخالص را به صورت Kt - β)Kt-1
 = βK*t + (δبه دست میدهد .بدین ترتیب در تئوری شتاب ساده ،سرمایهگذاری خالص تابعی
مستقیم و متناسب از تغییرات تقاضای کل است در حالی که در نظریه شتاب انعطافپذیر یا الگوی
تعدیل جرئی ،سرمایهگذاری خالص تابعی مستقیم از سطح تقاضای کل است .در هر دو الگو،
سرمایهگذاری جایگزینی ۹ضریبی از موجودی سرمایه دوره قبل است و سرمایهگذاری کل یا ناخالص
تابعی معکوس از موجودی سرمایه دوره قبل است (رحمانی.)۹۸۱۷ ،
قابل یادآوریست ،اگر چه اصل شتاب معموالً با رهیافت کینزی در ارتباط است ،اما کینز به این
نوع رویکردها به دیده تردید مینگریست .اوالً ،کینز نسبت به الگوهای رسمی رفتار اقتصادی نگاه
انتقادی داشت .ثانیاً و مهمتر از آن ،کینز باور ندارد که سرمایهگذاری بهعنوان تعدیل به سمت تعادل
تعیین میشود (اکلوند.)۹۰۹۸ ،

1. Eisner & Strotz

 .۹سرمایهگذاری جایگزینی آن قسمت از سرمایهگذاری
ناخالص است که برای حفظ و تداوم سطح ثابتی از موجودی
سرمایه در طول زمان الزم است و مقدار آن برابر میزان

استهالک اقتصادی موجودی سرمایه در هر دوره است
(برانسون.)۹۸۲۰ ،
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عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری بخش خصوصی
انباشت سرمایه فیزیکی واقعی ،از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی مورد
توجه بوده است .نوسانات سرمایهگذاری تأثیر قابل مالحظهای بر عملکرد کلی اقتصاد دارد .هرچند
همبستگی بین نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری کامل نیست ولی بسیار قوی است .کشورهایی که
بخش بزرگتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرمایهگذاری میکنند (مانند سنگاپور و ژاپن)
نرخهای رشد اقتصادی باالتری دارند؛ در مقابل ،کشورهایی که بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی
را به سرمایهگذاری اختصاص میدهند (مانند رواندا و بنگالدش) نرخهای رشد اقتصادی پائینتر دارند
(منکیو.)۹۸۱۲ ،
اهمیت سرمایهگذاری بخش خصوصی ناشی از انعطافپذیری ،سازگاری و انگیزه مجدد بخش
خصوصی به توسعه اقتصادی است .بخش خصوصی به دلیل اثرات انتظاری و کمکهای بالقوه آن در
تولید محصوالت متنوع ،به عنوان زیربنای صنعتی شدن تلقی میشود .از سوی دیگر ،اثر شتاب زمینه
دستیابی به اهداف کالن اقتصادی مانند اشتغال کامل ،توزیع عادالنه درآمد ،تعادل تراز پرداختها،
توسعه فناوری محلی و نیز گسترش مهارتهای مدیریتی و تشویق کارآفرینی داخلی ۹را فراهم میکند.
از آنجایی که اکثر کشورهای در حال توسعه آفریقایی برای بیش از چهار دهه توسعه اقتصادی با
محوریت بخش عمومی ۹را با موفقیت ناچیز یا بدون موفقیت تجربه کردند ،این استدالل تقویت میشود.
در این کشورها بازدهی سرمایهگذاری عظیم بخش عمومی به دلیل ضایعات زیاد ،سوء مدیریت منابع و
ناکارآمدی در عملیات منفی بوده و از همه بدتر سرمایهگذاری بخش عمومی در مواردی به مجرای
ثروتاندوزی مقامات دولتی تبدیل شده بود (اونودوگو.)۹۰۹۸ ،۸
از نظر برنامهریزی توسعه و مدیریت ،تقاضا این پرسش که کدام عوامل ،رفتار سرمایهگذاری
بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه را تعیین میکند ،چه عواملی باعث تحریک و کدام عوامل
منجر به تأخیر سرمایهگذاری داخلی میشود ،بسیار مهم است .در ادامه به بررسی نظری مهمترین
عوامل تاثیرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی پرداخته شده است.

1. Indigenous Entrepreneurship
2. Public Sector Driven Economic
Development

3. Onodugo
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به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق میشود؛ بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع
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تسهیالت بانکی
تسهیالت بانکی همان خروجیهای اصلی بانکها هستند که از طریق آنها ،نقدینگی سرگردان جامعه
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(شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپردهها و یا سایر بدهیها) آنها را در راستای اهداف از
قبل تعیین شده به مصرف میرساند .تسهیالت بانکی شامل انواع گوناگون وامهای اعطایی بانکها به
مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است (میرباقری.)۹۸۱۲ ،
به دلیل ارائه محصوالت مالی سفارشی ۹و متنوع ،بانکها در نوآوری مالی یعنی خلق محصوالت
مالی جدید ،نقش ارزنده ایفا میکنند .برخی از این محصوالت جدید از طریق «مارپیچ تکاثری نوآوری
مالی »۹به بازار مالی منتقل میشوند .بنابراین ،بانکها در روند تخریب خالق شومپیتری نوآوری ۸در
بخش حقیقی -با تأمین مالی کارآفرینان نوآور و در بخش مالی -با خلق ابزارهای مالی جدید ،از اهمیت
خاصی بر خوردارند (ان دیکومانا .)۹۰۰۸ ،۱مجاری تاثیرگذاری سیاست اعتباری بر سطح تولید را به سه
گروه طبقهبندی میکنند:
 .۹ارتباط غیرمستقیم بین حجم اعتبارات و تقاضای کل که در صورت وجود ظرفیت اضافی
تولید و اشتغال ناقص میتواند منجر به افزایش سرمایهگذاری و تولید شود.
 .۹ارتباط مستقیم بین نقدینگی به عنوان سرمایه کسب و کار و حجم جاری تولید
 .۸ارتباط بین حجم اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری برای افزایش تولید در آینده
از سوی دیگر ،ورنر 2میگوید که دو نهاد در اقتصاد قدرت «خلق اعتبار »1دارند .بانک مرکزی
نهادی است که بهطور رسمی خلق اعتبار میکند .با این حال ،تنها  2 -۹درصد عرضه پول توسط بانک
مرکزی تعیین میشود و باقی  ۲۱-۲2درصد اعتبارات توسط نهاد دومی که قدرت خلق اعتبار دارد یعنی
بانکهای بخش خصوصی ایجاد میشود .ورنر میان خلق اعتبار برای مقاصد حقیقی ۷و خلق اعتبار برای
داد و ستدهای سوداگرانه ۱تفاوت قایل است .اعتبار برای مقاصد حقیقی شامل اعتبار به بخش حقیقی
اقتصاد نظیر شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط است .اعتبار برای اهداف غیرمولد ۲به دو بخش دسته
بندی میشود :اعتبار برای مقاصد مصرفی ۹۰و اعتبار برای مقاصد سوداگرانه .اعتبار مصرفی شامل خرید
کاالهای مصرفی مانند موتر و وسایل الکترونیکی است .مقاصد سوداگرانه شامل اعتبار جهت سفته بازی
در داراییهای واقعی( ۹۹وام مسکن ،۹۹وجوه سرمایهگذاری در امالک و مستغالت) ،وامهای وسایل نقلیه
ویژه سرمایهگذاری ،۹۸وجوه تأمینی ۹۱و وامهای حاشیهای ۹2یا وام به سازمانهای مالی غیر بانکی است.
خلق اعتبار به تورم بدون رشد اقتصادی منجر خواهد شد اگر برای مقاصد مصرفی استفاده شود ،یعنی
1. Customized Products
2. Financial Innovation Spiral
3. Schumpeterian Destructive Creation
Process of Innovation
4. Ndikumana
5. Werner
6. Credit Creation
7. Real Purposes

8. Speculative Transactions
9. Unproductive Purposes
10. Consumptive Purposes
11. Real Estate Speculation
12. Mortgages
)13. Specail Investment Vehicles (SIVs
14. Hedge Funds
15. Margin Loans
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خرید مقدار ثابت کاالها و خدمات با مقدار بیشتر پول .از سوی دیگر ،خلق اعتبار برای سرمایهگذاری
مولد است که به معنی پول بیشتر جهت تولید کاالها و خدمات بیشتر است .این شیوه خلق اعتبار مولد
است و رشد اقتصادی بدون تورم را در پی دارد .استفاده از اعتبارات ایجاد شده برای داد و ستدهای غیر
تولید ناخالص داخلی ۹مانند معامله داراییهای حقیقی موجود و داراییهای مالی باعث افزایش قیمت
داراییها میشود؛ بنابراین ،استفاده قدرت خرید جدید برای معامالت غیر تولید ناخالص داخلی به تورم
قیمت داراییها ۹منجر میشود (ستوپ .)۹۰۹۰ ،۸عالوه بر این ،ستوپ ( )۹۰۹۰از مطالعه عوامل
بحرآنهای مالی نتیجهگیری میکند که خلق اعتبار عامل اصلی بحرانهای مالی به ویژه بحران مالی
جهانی است.

سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

1. Non-GDP Transactions
2. Asset Price Inflation

3. Marina Stoop
4. Acosta & Loza
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نرخ بهره واقعی
سرمایهگذاری که عبارتست از افزایش کاالهای سرمایهای یا ذخایر ،معموالً پیش از هر چیز
مستلزم تأمین سرمایه نقدی میباشد .بهره ،که به صورت یک نرخ بیان میشود ،قیمتی است که باید
برای این سرمایه نقدی پرداخت شود (جک هاروی.)۹۸۱۲ ،
اثر نرخ بهره واقعی بر هزینههای سرمایهگذاری بخش خصوصی اولین بار توسط جورگنسون
( )۹۲1۸در یک معادله سرمایهگذاری معرفی شده است .او حجم مطلوب سرمایه را به صورت تابعی از
تولید واقعی و هزینه فرصت سرمایه بیان میکند .در این روش ،معروف به رویکرد نئوکالسیک ،شرکت
نماینده ارزشحال جریانهای نقدی آتی را حداکثر مینماید و حجم مطلوب سرمایه به طور مستقیم به
تولید و غیرمستقیم به هزینه سرمایه وابسته است .کاهش نرخ بهره واقعی باعث کاهش هزینه فرصت
سرمایه و در نتیجه افزایش حجم مطلوب سرمایه و مخارج سرمایهگذاری میشود.
ادبیات اقتصادی دیگر ،با تاکید بر نقش بازار مالی در تشکیل سرمایه (مکینون ()۹۲۷۸؛ شاو
()۹۲۷۸؛ فرای ( ))۹۲۱۱اثر مثبت افزایش نرخ بهره واقعی بر حجم و کیفیت سرمایهگذاری در
اقتصادهای سرکوب شده را تأیید کرده و نشان میدهد که عامالن اقتصادی در این کشورها باید قبل
از اجرای پروژههای اقتصادی اقدام به جمعآوری منابع کنند .مکینون ( )۹۲۷۸در توضیح رابطه میان
نرخ بهره ،پول و سرمایهگذاری یک رابطه غیرخطی میان نرخ بهره واقعی سپردهها و نرخ سرمایهگذاری
خصوصی را پیشنهاد میکند (اکوستا و لوزا.)۹۰۰۸ ،۱
مطالعات و پژوهشهای مکینون و شاو این اعتقاد را در سطح وسیعی به وجود آورد که نرخ بهره
مهمترین عامل در انتقال منابع مالی از سپردهگذاران به سرمایهگذاری در بهترین و کاراترین پروژهها
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است .عمل انتقال و واسطهگری بین سپردهگذاران و سرمایهگذاران در بیشتر موارد از طریق نظام بانکی
صورت میگیرد؛ زیرا بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه اساساً متکی به سیستم اعتبارات بانکی
است و انواع دیگر بازارهای سرمایه مانند بورس اوراق بهادار و یا واسطهگریهای مالی غیر بانکی از
اهمیت چندانی برخوردار نیستند .در اقتصادهای سرکوبشده حجم سرمایهگذاری توسط طرف عرضه،
یعنی از طریق سطح پساندازها تعیین میشود .در این شرایط ،فرای فرض کرد که کاهش در نرخ بهره
حقیقی سپرده ،عرضه واقعی اعتبار را کاهش میدهد که این به نوبه خود باعث کاهش سرمایهگذاری
ثابت و سرمایهگذاری در گردش میشود .بدین ترتیب ،نرخ انباشت سرمایه و نیز نرخ رشد اقتصادی
کاهش مییابد .اگر مسئوالن اقتصادی جسارت نسخ وضعیت سرکوب مالی را داشته باشند و تصمیم به
آزاد کردن سقفهای نرخ بهره بگیرند ،سطح پساندازها و سرمایهگذاری افزایش یافته و باعث رشد
اقتصادی میشود (مهرآرا و دیگران.)۹۸۲۰ ،
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خارجی6

سرمایهگذاری مستقیم
در چارچوب جریان وجوه ،ورود سرمایه خارجی به بخش خصوصی ،خواه به شکل اعتبارات تجاری
یا اشکال دیگر از وامها یا سهام ،۹یک منبع وجوه برای این بخش است .استفاده این منبع وجوه ،به
ترتیبات نهادی نظیر کنترل و محدودیت ارزی به عالوه هزینههای نسبی سرمایه و جیرهبندی اعتبارات
در داخل ۸بستگی دارد .یکی از مهمترین اجزای سرمایه خارجی در کشورهای درحال توسعه مبتنی بر
بخش خصوصی ،۱سرمایهگذاری مستقیم خارجی است (وی و وونگ.)۹۲۱۹ ،
اثرات  FDIبر سرمایهگذاری خصوصی داخلی 2میتواند مثبت یا منفی باشد .با فراهم کردن
فرصتهای جدید سرمایهگذاری برای شرکتهای محلی از طریق تهیه ماشینآالت و فناوری که امکان
تولید آنها در داخل کشور نیست ،میتواند سرمایهگذاری داخلی را تحریک و تشویق کند (سون،1
 .)۹۲۲۱شرکتهای محلی میتوانند فناوریهای معرفی شده توسط شرکتهای خارجی را که باعث
تحریک سرمایهگذاری داخلی میشود ،تقلید کنند (نورزوی .)۹۲۷۲ ،۷زمانی که فعالیتهای مشترک
سرمایهگذاری توسط شرکتهای محلی و خارجی انجام شود ،افزایش سرمایهگذاری داخلی با افزایش

)1. Foreign Direct Investment (FDI
2. Equities
3. Domestic Credit Rationing
4. Private Sector-oriented

5. Private Domestic Investment
6. Sun
7. Noorzoy
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ورود  FDIهمراه خواهد بود (جانسن .)۹۲۲2 ،۹سرمایهگذاری مستقیم خارجی ممکن است به
افزایش سرمایهگذاری داخلی از طریق معرفی صنایع جدید به کشور میزبان ،کمک کند (لیپسی.)۹۰۰۱ ،۹
به این ترتیب  FDIو سرمایهگذاری خصوصی داخلی مکمل یکدیگر هستند.
از سوی دیگر FDI ،ممکن است در صورت رقابت با شرکتهای محلی در بهکارگیری منابع
کمیاب داخلی نظیر نیروی کار ماهر ،منابع مالی و  ...جایگزین ۸سرمایهگذاری داخلی شود (جانسین،
 )۹۲۲2همچنین FDI ،از طریق جایگزینی واردات به جای کاالهای داخلی میتواند پیوندهای پسین،۱
بنگاههای داخلی 2را مختل کند .عالوه بر آن FDI ،ممکن است جایگزین سرمایهگذاری داخلی شود در
صورتی که شرکتهای خارجی از برتری فنی ،تخصص مدیریتی یا مزایای مالیاتی فراهم شده توسط
کشور میزبان ،برخوردار باشند (نورزوی .)۹۲۷۲ ،فناوریهای جدید مندرج در  FDIمیتواند روند منسوخ
شدن 1فناوری سنتی مورد استفاده در کشورهای در حال توسعه را سرعت بخشد و بر سرمایهگذاری
داخلی اثر برونرانی داشته باشد (کیم و سیو۹۰۰۸ ،۷؛ لیپسی .)۹۰۰۱ ،این نشان میدهد که اثرات FDI
بر سرمایهگذاری خصوصی داخلی میتواند از کشوری به کشور دیگر ،بسته به نوع  ،FDIسیاست تجاری
کشور میزبان و نقاط قوت شرکتهای داخلی متفاوت باشد .بنابراین ،اثر ورود  FDIبر سرمایهگذاری
خصوصی داخلی یک موضوع تجربی است (آنگ جمز.)۹۰۰۲ ،۱
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1. Jansen
2. Lipsey
3. Crowd Out
4. Backward Linkages

5. Domestic Manufacturing
6.Technological Obsolescence
7. Kim and Seo
8. Ang James
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سرمایهگذاری دولتی
در کشورهای در حال توسعه ،دولتها نقش مهمی در تشکیل سرمایه ایفا میکنند .سرمایهگذاری
بخش عمومی بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری کل را تشکیل میدهد .بنابراین ،ارزیابی تأثیر این
مخارج بر تصمیمهای سرمایهگذاری خصوصی دارای اهمیت است .براساس تئوری ،اثر سرمایهگذاری
بخش عمومی بر سرمایهگذاری خصوصی نامشخص است .سرمایهگذاری بخش عمومی میتواند
جایگزین (اثر منفی بر سرمایهگذاری خصوصی) یا مکمل (اثر مثبت) سرمایهگذاری بخش خصوصی
باشد .عالمت این اثر به حوزه اجرای پروژههای سرمایهگذاری بستگی دارد.
دالیل زیادی برای پذیرش ارتباط مثبت میان سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی وجود دارد:
اوالً ،اگر منابع در اشتغال کامل نباشند ،افزایش سرمایهگذاری دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم
(از طریق ضریب تکاثر) باعث افزایش درآمد میشود و سرمایهگذاران خصوصی را به سرمایهگذاری
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بیشتر تشویق میکند؛ زیرا ،سودآوری آنها به دلیل افزایش تقاضای جاری و انتظاری ۹محصوالت
نهایی ،بیشتر میشود .ثانیاً ،در اغلب کشورهای در حال توسعه بخش زیادی از سرمایهگذاری دولتی در
پروژههای زیربنایی متمرکز است .ایجاد امکانات زیربنایی مانند حمل و نقل ،ارتباطات ،برق ،آبیاری و...
توسط دولت باعث کاهش هزینههای تولید و افزایش بازده به مقیاس شده و سود سرمایهگذاران بخش
خصوصی را افزایش میدهد .ثالثاً ،در کشورهایی که دولت در صنایع دومی و سومی ،۹سرمایهگذاری
میکند ،تأسیس کارخانههای جدید باعث افزایش تقاضا برای محصوالت مرتبط و القای سطح باالی
سرمایهگذاری میشود (وی و وونگ .)۹۲۱۹ ،سرمایهگذاری و مخارج دولت به عنوان یک ابزار مدیریت
تقاضای کل میتواند به عنوان یک سیاست مقابلهکننده با ادوار تجاری ۸موجب هموارسازی و کنترل
ادوار تجاری شود و موجبات احیای فعالیتهای بخش خصوصی را (حداقل در کوتاهمدت) فراهم آورد
(حسن زاده .)۹۸۱۱ ،از سوی دیگر ،مخارج دولت ممکن است با افزایش نرخهای بهره ،کاهش منابع
تأمین مالی ۱در بازار و افزایش مالیات انحرافی 2بر فعالیتهای سرمایهگذاری ،جایگزین سرمایهگذاری
خصوصی شود (یوکان.)۹۰۹۱ ،1
مروری بر پیشینه پژوهش
گزیدهای از مطالعات انجام شده درباره عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری بخش خصوصی به شرح زیر
است:
۷
انودوگو و دیگران ( )۹۰۹۱در مطالعهای با عنوان «اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری بخش
خصوصی :شواهدی از نیجریه» به بررسی تأثیر اعتبارات بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در
نیجریه پرداختهاند .یافتهها پیشنهاد میکند که اعتبارات به بخش خصوصی در نیجریه تشویق شود و
مدیریت نرخ بهره به گونهای باشد که سرمایهگذاری بخش خصوصی گسترش یابد.
دانشگاه ورویک )۹۰۹۸( ۱در پژوهشی با عنوان «عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری بخش
خصوصی در تایلند» به بررسی عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری خصوصی و بهبود سرمایهگذاری بخش
خصوصی پس از بحران مالی پرداخته است .برآورد رگرسیون نشان میدهد که شاخص سرمایهگذاری
بخش خصوصی توسط حداقل نرخ وامدهی واقعی ،۲نوسانات نرخ ارز واقعی و وجود بحران مالی به

1. Observed and Expected Demand
2. Secondary and Tertiary Industries
3. Counter- Cycle
4. Pool of Funds
5. Distortionary Taxation

6. Ucan
7. Onodugo & et al
8. University of Warwick
9. Real Minimum Lending Rate
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1. Rahila Munir et al
2. ARDL Bounds Testing Approach
3. Order of Integration
4. Complementarity Hypothesis

5. Bende- Nabende and Slater
6. Association of South East Asian Nations
7. Pooling data
8. Dehn
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صورت منفی تحت تأثیر قرار گرفته است در حالی که تولید ناخالص واقعی ،نرخ بهرهبرداری ظرفیت و
نرخ ارز مؤثر سرمایهگذاری را تحریک میکند.
منیر و دیگران )۹۰۹۰( ۹در پژوهشی با عنوان «ارتباط سرمایهگذاری ،پسانداز ،نرخ بهره و
اعتبارات بانکی در پاکستان» ،ارتباط کوتاهمدت و بلندمدت میان سرمایهگذاری ،پسانداز ،نرخ بهره
واقعی سپردهها و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی را همراه با اثرات آزادسازی مالی بر متغیرهای
اقتصاد کالن برای دوره  ۹۲۷۸تا  ۹۰۰۷در پاکستان مطالعه کردهاند .برای همانباشتگی دادههای سری
زمانی ساالنه از رهیافت آزمون  ARDLمقید ۹استفاده شده است .برای آزمون ترتیب ادغام متغیرها،۸
آزمونهای  DF-GLSو  Ng-Perronبهکارگرفته شده است .یافتهها نشان میدهد که سرمایهگذاری
خصوصی توسط پسانداز ،نرخ بهره واقعی سپردههای بانکی به صورت مثبت متأثر شده و اعتبارات
بانکی به بخش خصوصی و سرمایهگذاری عمومی در کشور در حال توسعه نظیر پاکستان ،در بلندمدت،
فرضیه مکمل بودن ۱مکینون و شاو ( )۹۲۷۸را تأیید میکند.
بندنابند و اسالتر )۹۰۰۸( 2در مطالعه خود ،عوامل تاثیرگذار بر سرمایهگذاری خصوصی در
کوتاهمدت و بلندمدت را برای چهار کشور اندونزی ،مالزی ،فیلپین و تایلند که عضو آسهآن )(ASEAN1
هستند ،برای دوره ( )۹۲۷۹-۹۲۲۲بررسی کردند .بررسی رابطه کوتاهمدت الگو با استفاده از روش
دادههای تلفیقی ۷صورت گرفته که نتیجه آن نشان میدهد ،رشد تولید ملی حقیقی ،سرمایهگذاری
مسقیم خارجی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و معنیداری و سرمایهگذاری دولتی ،نرخ ارز حقیقی و نرخ
بهره تأثیر منفی معنیدار بر سرمایهگذاری خصوصی دارند .متغیرهای جانشین برای عدم اطمینان نیز
بیمعنی هستند .نتایج نشاندهنده این مطلب بود که  FDI ،GDPو نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و
معنیدار و سرمایهگذاری دولتی و بدهی خارجی تأثیر منفی معنیدار بر سرمایهگذاری خصوصی دارند.
دن )۹۰۰۰( ۱با استفاده از روش دادههای تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی در  ۱۱کشور در حال توسعه پرداخت .دن الگوی مزبور را با روش  GMMسیستمی برآورد
کرد و نتیجه برآورد وی نشان داد که نسبت سرمایهگذاری بخش حقیقی به  GDPبا وقفه ،نسبت
سرمایهگذاری دولتی به  ،GDPرشد  ،GDPرشد با وقفه  GDPو اعتبارات تخصیص یافته به بخش
خصوصی تأثیر مثبت و نرخ بهره حقیقی داخلی ،قیمت حقیقی کاالهای سرمایهای و محدودیت سرمایه
تأثیر منفی بر نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی به  GDPدارند.
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سلیمیفر و قوی ( ،)۹۸۱۹به مطالعه «تسهیالت بانکها و سرمایهگذاری خصوصی در ایران»
پرداختهاند؛ در این مطالعه سرمایهگذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایهگذاری بخش دولتی،
تولید ناخالص داخلی ،تورم ،وامها و اعتبارات شبکه بانکی به بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
این پژوهش برای سالهای  ۹۸۸۱ -۹۸۷۱با استفاده از الگوی شتاب انعطافپذیر تعدیلشده انجام شده
و نتایج حاصل از تخمین الگو نشاندهنده تأثیر معنیدار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایهگذاری
بخش خصوصی است.
تصریح الگو
نظریههای سرمایهگذاری متعددی وجود دارد تا رفتارهای متنوع سرمایهگذاری خصوصی را
توضیح دهند .الگوی شتاب انعطافپذیر نئوکالسیک ،بیشتر از الگوهای سرمایهگذاری دیگر در توضیح
رفتار سرمایهگذاری خصوصی بهکار رفته و نتایج قابل قبولی را برای کشورهای صنعتی ارائه داده است.۹
اقتصاد کشورهای در حال توسعه ،دارای ویژگیهایی است که آنها را از اقتصادهای پیشرفته متمایز
میکند؛ لذا اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه ناگزیر از توجه به این تفاوتها در استفاده از نظریات
اقتصادهایی که خاستگاه آنها کشورهای پیشرفته است و نیز شناخت ویژگیهای اقتصادی کشور خود
و ارائه نظریهها و الگوهای منطبق با شرایط اینگونه اقتصادها ،هستند .بر این اساس ،در کارهای
پژوهشی انجام شده در کشورهای در حال توسعه ،سعی شده است با استفاده از روشهای مختلفی که
به چارچوب الگو خللی وارد نشود ،متغیرهای الگو تعدیل شوند.
برای بررسی فرضیههای پژوهش ،الگوی ریاضی سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشورهای
در حال توسعه بر اساس تئوری شتاب انعطافپذیر و مطالعات تجربی به شرح زیر ارائه میشود .۹حجم
سرمایه مطلوب و حجم سرمایه واقعی بهترتیب با * KPو  KPنشان داده میشود و فرض میشود
که سرمایهگذاری جایگزین ۸متناسب با حجم سرمایه موجود است .لذا ،میتوان تشکیلسرمایه ثابت
ناخالص بخش خصوصی یا سرمایهگذاری ناخالص بخش خصوصی ( )IPرا به صورت ذیل تصریح کرد:
)۹(IPt = βt(KP*t - KPt-1) + δKPt-1 + u1t

 .۹برای نمونه به مطالعات جورگنسون (،)۹۲۷1 ،۹۲۷۸ ،۹۲1۸
سانترجان و تاکور ( ،)۹۲۱۰وی و وونگ ( )۹۲۱۹و تاکایما
( )۹۲۲۱میتوان اشاره کرد.

 .۹چارچوب کلی الگو بر گرفته از الگویی است که وی و
وونگ ( )۹۲۱۹بر اساس الگوی شتاب انعطافپذیر ارائه
دادهاند.
3. Replacement Investment
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 :Utدر این معادله و معادالت بعدی نشان دهنده جزء اخالل ۹است.
 :δنرخ استهالک است.
بر اساس الگوی شتاب انعطافپذیر ،بنگاه برنامهریزی میکند تا در هر دوره کسری از شکاف
بین سرمایه موجود و سرمایه مطلوب را بپوشاند (درنبوش و دیگران )۹۸۲۹ ،لذا در معادله فوق  βضریب
تعدیل و  ۹< β < ۰است .الگوی شتاب انعطافپذیر به شرایط اقتصادی اجازه میدهد که ضریب
تعدیل ،β ،را تحت تأثیر قرار دهد (الخطیب و دیگران .)۹۰۹۹ ،۹عوامل اقتصادی بسیاری روی  βاثر
میگذارند و آن را تغییر میدهند .فرض میشود ضریب تعدیل ،β ،به تغییر اعتبارات بانکی به بخش
خصوصی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،سرمایهگذاری دولتی و نرخ بهره واقعی وابسته است .کلیه
متغیرهای متذکره در رابطه با تفاوت میان حجم سرمایه مطلوب و حجم سرمایه موجود در نظر گرفته
میشوند.9
) 𝑡, 𝑢2

𝑅

𝑡
𝑃𝐾, 𝐾𝑃∗ −

𝑡−1

𝑡

𝐺𝐼

𝑡
𝑃𝐾, 𝐾𝑃∗ −

𝑡−1

𝑡

𝐼𝐷𝐹𝑁

𝑡𝑃𝐾, 𝐾𝑃∗ −

𝑡−1

𝑡

𝐿DCP

𝑡𝑃𝐾βt = ƒ(𝐾𝑃∗ −

𝑡−1

𝑡

()۹
که در آن:

1. Disturbance Term
2. Alkhatib et al

 .۸دلیل تقسیم معادله ( )۹بر ) (KPt∗ − KPt−1این است که
در رابطه ( ،)۹فرضیه تعدیل جزئی β ،رابطه معکوسی با

𝑡−1

𝑡

) (KPt∗ − KPt−1دارد یعنی هرچه  βبزرگتر باشد،
اختالف  KPt−1و ∗KPtکمتر خواهد بود (صمصامی و امیرجان،
.)۹۸۲۰
4. Linear Regression Model
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(α1LDCPt + α2 NFDIt + α3IGt + α4Rt + u3t

1

𝑃𝐾)۸(βt = α0 +𝐾𝑃∗−
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 :LDCPtلگاریتم مانده واقعی اعتبارات شبکه بانکی به بخش خصوصی در سال ،t
 :NFDItخالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ،t
 :IGtسرمایهگذاری بخش دولتی در سال ،t
 :Rtنرخ بهره واقعی در سال ،t
۱
الگوی رگرسیون خطی سرمایهگذاری بخش خصوصی را میتوان با فرض خطی بودن معادله
( )۹و تصریح حجم مطلوب سرمایه به عنوان نسبتی از تولید بخش خصوصی ( )QPtبه صورت زیر
نوشت:

۲۹
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عالمت انتظاری  α2 ،1αمثبت ،عالمت  α4منفی و عالمت  α3میتواند با توجه به اثر کمکی
و جایگزینی سرمایهگذاری دولتی مثبت یا منفی باشد.
طبق اصل شتاب:۹
)۱(KP*t = λQPt
در نتیجه با جایگذاری ( )۸و ( )۱در رابطه ( )۹رابطه ( )2به دست میآید.
IPit = b0 + b1QPit + b2 LDCPit + b3NFDIit + b4IGit + b5Rit + b6KPit-1 + u4it
()2

عالمت انتظاری  b2 ،b1و  b3مثبت ۹b5 ،منفی و عالمت  b4با توجه به اثر کمکی و جایگزینی
سرمایهگذاری دولتی میتواند مثبت یا منفی باشد همچنین عالمت  b6ممکن است مثبت یا منفی
باشد .۸در معادله رگرسیونی ( )2مقادیر واقعی متغیرهای توضیحی و وابسته در نظر گرفته شده است که
در آن:

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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 :IPitسرمایهگذاری بخش خصوصی (تشکیلسرمایه ثابت )۱طی سال ،t
 :QPitتولید بخش خصوصی (تولید ناخالص داخلی منهای خدمات دولتی داخلی) در سال ،t
 :2LDCPitلگاریتم مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی در پایان سال ،t
 :NFDIitخالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی طی سال ،t
 :IGitسرمایهگذاری دولتی طی سال ،t
 :Ritنرخ بهره واقعی درسال ،t
 :KPit-1موجودی سرمایه در شروع سال ،t
در این پژوهش به تجزیه و تحلیل اثر تسهیالت بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در
کشورهای منتخب آسیایی ( )HPAEsطی دوره زمانی ( )۹۲۲۲ -۹۰۹۸با استفاده از معادله ( )2و بر
اساس الگوی شتاب انعطافپذیر پرداخته شده است .آمار و دادههای الزم برای انجام این پژوهش ،از
پایگاه دادههای بانک جهانی ،1پنورد تیبل ۷و سالنامه آماری تایوان ۱گردآوری شده است.
 .۹معادله رگرسیونی رابطه ( )۱را میتوان به صورت ذیل
نوشت:
KP*= c + λQPt + ut
 .۹ر.ک( .برانسون :۹۸۲۰ ،فصل سیزدهم).
 .۸اگر  δ>ɑ0باشد  b6 >0و درصورتی که  δ<ɑ0شود b6 <0
خواهد شد.

4. Fixed Capital Formation

 .2لگاریتم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان
پراکسی (جایگزین) تغییر تسهیالت بانکی به بخش
خصوصی استفاده شده است.
1. Wold Bank Data
2. Penn World Table
3. Taiwan Yearbook 2014
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قابل ذکر است ،در این پژوهش سرمایهگذاری بخش خصوصی معادل تشکیل سرمایه ثابت
بخش خصوصی در نظر گرفته شده است که مستلزم فرض صفر بودن (ناچیز بودن) تغییرات موجودی
انبار است .اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به عنوان متغیر جایگزین تسهیالت بانکی به بخش
خصوصی در نظر گرفته شده است .به دلیل عدم وجود دادههای سرمایهگذاری به تفکیک بخش
خصوصی و بخش دولتی برای بعضی از کشورها ،از مصرف نهایی بخش خصوصی و بخش دولتی ۹به
عنوان مبنا و مالک این تقسیمبندی استفاده شده است ،همچنین به دلیل ناهمگنی ساختار اقتصاد جاپان
و کره با سایر اعضای جامعه آماری و برآوردهای نامناسب ،هردو کشور از رگرسیون حذف شدهاند و
الگوی نهایی با شش مقطع (کشور) باقیمانده برآورد و تجزیه و تحلیل شده است .اثر حذف آنها بر
نتایج برآورد کامالً مشهود بوده و موجب بهبود برآوردها شده است.

سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

 .۱مصرف نهایی هر بخش به صورت درصد از کل مصرف،
به عنوان ضریب تقسیم بندی استفاده شده است.

5. Spurious Regression
)6. Im, Pesaran & Shin (2003

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی

برآورد الگو و تجزیه و تحلیل یافتهها
نتایج برآوردها بدون توجه به پیشفرضهای الگوی برازش ،اعتبار چندانی نداشته است و نمیتوان
از آنها برای تصمیمگیری و پیشنهادهای سیاستی استفاده کرد .قبل از انجام هرگونه برآورد و تفسیر
نتایج رگرسیون ،باید برای اطمینان از صحت نتایج مفروضات الگو را بررسی کرد .بنابراین ،در آغاز
مانایی تک تک متغیرهای مدل ارزیابی شده است ،زیرا نامانایی (ریشه واحد) متغیرها در دادههای سری
زمانی و دادههای تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب ۹میشود و آزمونهای  tو  Fمعمول نیز
اعتبار الزم را ندارند (مهرگان و دلیری .)۹۸۱۲ ،در این پژوهش از آزمون ریشه واحد ایم ،پسران و شین۸
که برای دادههای تابلویی مناسب است و نسبت به سایر آزمونهای ریشه واحد دارای محدویت کمتری
است ،استفاده شده است (صمدی .)۹۸۱۱ ،مقادیر آمارههای محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها نشان
میدهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد (نامانایی) متغیرها رد نشده است و متغیرها در سطح
نامانا (ریشه واحد) هستند .تنها متغیر نرخ بهره واقعی در سطح اهمیت  2درصد مانا است؛ بنابراین از
تفاضل مرتبه اول متغیرها در حالت وجود عرض از مبدأ استفاده شده و مانایی متغیرها ارزیابی شده
است.
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۲۱

جدول  .۹نتایج آزمون مانایی متغیرها با تفاضل مرتبه اول
متغیر

مقدار آماره آزمون
ایم ،پسران و شین

P – value

IP

-۹/2۷۱۱۱

۰/۰۰2۰

NFDI

-2/۰۷۷۰۲

۰/۰۰۰۰

LDCP

-۹/1۹۷۷۰

۰/۰۰۱۸

R

-1/۷۸11۲

۰/۰۰۰۰

QP

-۹/2۱۹۹2

۰/۰۰22

IG

-۹/۹۰۰۱۱

۰/۰۹۷۱

KP

۹/۱۸۹۹۱

۰/۲۹۸۱
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منبع :یافتههای پژوهش
مالحظه میشود که با یک تفاضلگیری همه متغیرها (به استثنای موجودی سرمایه  ۹)KPدر
سطح اطمینان  ۲2درصد مانا میشوند .روش دیگری که با استفاده از آن میتوان هم از مقادیر اصلی
متغیرها استفاده کرد و هم میتوان مانع از رگرسیون کاذب شد .این روش موسوم به «همانباشتگی»
است (سوری.)۹۸۲۹ ،
به منظور انجام آزمون همجمعی (همانباشتگی) بین متغیرها در دادههای تابلویی میتوان از
روشهای پدرونی ۹و کائو ۸که آمارههای مبتنی بر متدولوژی انگل – گرنجر گزارش میکنند ،بهره برد
(آذربایجانی و انصاری .)۹۸۲۹ ،در این پژوهش از آزمون همجمعی کائو استفاده شده و نتایج مربوط به
آن در جدول ( )۹نشان داده شده است.
جدول  .۹نتایج آزمون همجمعی باقیماندههای کائو
آماره t

احتمال آماره t

واریانس پسماندها

ورایانس HAC

-1/۸12۹2۲

۰/۰۰۰۰

1/۰۹۲۹۰۰

1/۷۷2۰۹۲

منبع :یافتههای پژوهش
 .۹موجودی سرمایه با دو مرتبه تفاضل در سطح اهمیت ۹
درصد مانا است (.)-۹/۹۱۹۱2 ،۰/۰۹1۹

)2. Pedroni (1999
)3. Kao (1999

۲2
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نتایج آزمون کائو نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها
(عدم همجمعی) رد میشود و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو به اثبات میرسد۹؛
بنابراین با اطمینان از رابطه بلندمدت بین متغیرها و عدم رگرسیون کاذب ،در ادامه به بررسی آزمونهای
 Fلیمر ۹و هاسمن ۸پرداخته شده است .برای انتخاب میان روش دادههای تابلویی و روش دادههای
تلفیقی ۱از آماره آزمون لیمر استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .۸نتایج آزمون  Fلیمر
آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

P – value

FLeamer

۹۷/۸۷۱۱۱۱

۰/۰۰۰۰

منبع :یافتههای پژوهش
فرضیه صفر آزمون  Fلیمر بر اساس رگرسیون مقید 2بوده و عرض از مبدأ یکسان برای تمام
مقاطع در نظر میگیرد (جانستون و دیناردو .)۹۸۱۱ ،نتایج نشان میدهد فرض صفر مبنی بر انتخاب
روش دادههای تلفیقی در سطح اطمینان  ۲2درصد رد شده است؛ بنابراین باید از روش دادههای تابلویی
استفاده شود؛ لذا برای انتخاب از میان روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده
شده است.
جدول  .۱نتایج آزمون هاسمن
آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

P – value

𝜒

۹۹۸/2۹

۰/۰۰۰۰

منبع :یافتههای پژوهش

 .۱روش حداقل

مربعات معمولی OLS

5. Restricted Regression
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 .۹همچنین ،نتایج آزمون همخطی نشان میدهد که میان
متغیرهای توضیحی همخطی وجود ندارد .برای اطیمنان از
کارایی روش  OLSآزمون ناهمسانی واریانس و خود
همبستگی نیز انجام شده است که نتایج کارایی این روش را
تأیید میکند.

2. Fleamer
3. Hausman
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احتمال آماره آزمون هاسمن نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر کارایی تخمینزننده اثرات
تصادفی در سطح اهمیت  2درصد رد میشود .همبستگی معنیداری میان اثرات خاص انفرادی مشاهده

تحلیل تاثیر تسهیالت بانکی برسرمایه گذاری بخش خصوصی  /صص ۷۷ –۹۰۸

۲1

نشده ۹و برآوردگرها وجود دارد و الگوی اثرات تصادفی ناسازگار است (یافی )۹۰۰۸ ،۹بنابراین استفاده
از مدل اثرات ثابت ارجح است .بر این اساس ،الگوی نهایی با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده
و نتایج رگرسیون در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول  .2برآورد تخمین الگو
متغیر وابسته :سرمایهگذاری بخش خصوص ()IP
ضریب۸

۱مقدار آماره t

P – value

NFDI

-۰/۰۱۰۱۱۱

-۸/۲۹۲21۷

۰/۰۰۰۹

LDCP

1/1۱2۱12

۱/1۹۷۹۹۲

۰/۰۰۰۰

R

-۰/۹۱1۸۰۹

-2/۰۹۸۸2۱

۰/۰۰۰۰

QP

۰/۰۲2۹۱۲

1/۱22۱۷۱

۰/۰۰۰۰

IG

۹/۰۰۸۷۸1

۱/۰۲۰۹1۷

۰/۰۰۰۰

KP

۰/۰۹۰۷۷۱

1/۲۱۱2۱۲

۰/۰۰۰۰

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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متغیر توضیحی

مقدار

2آماره F

۹۱۰۷/2۸۹

احتمال آماره F

۰/۰۰۰۰۰۰

آماره دوربین-

واتسون1

۷ضریب تعیین تعدیل
شده𝑅̅ 2

۹/1۹۰۷۸۸
۰/۲۲۱11۱

منبع :یافتههای پژوهش

1. Unobserved Person-specific Random
Effects
2. Yafee
3. Coefficient

4. t-Statistic
5. F- statistic
6. Durbin- Watson stat
7. Adjusted R-squared
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آماره  tمعنیداری ضرایب جزئی رگرسیون را نشان میدهد و بدین ترتیب معنیداری تک تک
ضرایب متغیرهای توضیحی در سطح اهمیت  %2تأیید شده است .احتمال آماره  Fمعنیداری کل مدل
را در سطح اطمینان  %۲2تأیید میکند .همچنین ،آماره مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان
میدهد که در مجموع  ۰/۲۲۱11۱درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی الگو تبیین
شده است.

سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

 .۹در این پژوهش ارقام به میلیارد دالر است.

 .۹تغییرات مطالبات سیسم بانکی از بخش خصوصی ،متغیر
لگاریتمی است.
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تحلیل یافتهها
با توجه به معنیداری کل رگرسیون و نیز معنیداری ضرایب متغیرهای توضیحی ،در این بخش
یافتههای پژوهش در چارچوب مبانی نظری و نیز در مقایسه با مطالعات تجربی تجزیه و تحلیل شده
است.
نتایج حاصل از تخمین ،اثر منفی و معنیداری خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی نشان میدهد .یک واحد (یک میلیارد دالر )۹افزایش در سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ،سرمایهگذاری بخش خصوصی را به اندازه  ۰/۰۱۰۱۱۱واحد (میلیارد دالر) کاهش
میدهد .اثرات  NFDIبر سرمایهگذاری خصوصی داخلی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و
میتواند مثبت یا منفی باشد .یافتههای پژوهش حاضر حاکی از رابطه منفی میان سرمایهگذاری
خصوصی داخلی و  NFDIاست که میتواند ناشی از رقابت سرمایهگذاران خارجی در استفاده از منابع
کمیاب مالی و نیرویکار ماهر باشد .افزایش  NFDIممکن است از طریق افزایش مصرف ،پساندازها
را کاهش دهد و بر سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی اثر معکوس بگذارد .عالوه برآن NFDI ،از
طریق افزایش واردات و جایگزین کردن کاالهای داخلی میتواند پیوندهای پسین بنگاههای داخلی را
مختل کند .برتری فنی ،تخصص مدیریتی و مزایای مالیاتی میتواند زمینهساز جایگزینی
سرمایهگذاریهای داخلی توسط  NFDIباشد .نتایج این پژوهش با مطالعات بندنابند و اسالتر ()۹۰۰۸
که تأثیر مثبت و معنیدار سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر سرمایهگذاری خصوصی را در کشورهای
اندونزی ،مالزی ،فلیپین و تایلند طی دوره زمانی ( )۹۲۷۹-۹۲۲۲تأیید میکند ،مطابقت ندارد .دلیل این
ناسازگاری میتواند پسلرزههای بحران مالی جنوب شرق آسیا باشد.
از سوی دیگر ،یافتهها ،معنیداری اثر رابطه تغییرات مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی
بر سرمایهگذاری بخش خصوصی را در سطح اطمینان  %۲2تأیید میکند .ارتباط مثبت میان  DCPو
 IPبیان میکند که یک درصد افزایش ۹در  DCPبه افزایش  1/1۱2۱12واحد در سرمایهگذاری بخش
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خصوصی میانجامد که گویای تاثیرگذاری باالی  DCPبر سرمایهگذاری خصوصی داخلی است و با
عالمت انتظاری آن مطابقت دارد .ارتباط مثبت میان اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری خصوصی از چندین
جنبه قابل بررسی است .بانکها به عنوان نهادهای تأمین کننده منابع مالی در تشکیل و راهاندازی
بنگاهها نقش اساسی ایفا میکنند .سرمایهگذاریها از طریق جمعآوری سپردهها و پساندازهای آنهایی
که به دالیل مختلفی قدرت و یا امکان سرمایهگذاری ندارند ،به نظام بانکی کشورها وابسته است .شبکه
بانکی با جمعآوری این منابع پراکنده و قرار دادن آن در اختیار سرمایهگذاران ،زمینه الزم برای رشد
سرمایهگذاریها را فراهم میکند .در کشورهای در حال توسعه ،به علت پایین بودن درآمد سرانه از یک
طرف و میل به مصرف باال از سوی دیگر ،میزان پساندازها و منابع مالی برای تجهیز سرمایهها اندک
و پراکنده بوده که اهمیت نقش نظام بانکی در این کشورها را بیشتر میکند .از سوی دیگر ،در کشورهایی
که بخش زیادی از ماشینآالت و تجهیزات وارداتی و پیشپرداخت برای واردات الزامی است ،در دسترس
بودن اعتبارات واردات را تسهیل کرده و بر سرمایهگذاری اثر مثبت دارد .همچنین ،هفرنان ()۹۸۱۹
اشاره میکند که معموالً بانکهای تجاری نخستین سازمانهای مالی هستند که در فرایند توسعه
اقتصادی وارد صحنه میشوند و در زمینه پرداخت پول و واسطهگری اساسیترین خدمات را ارائه
میکنند .از سوی دیگر ،سیستم بانکی به دلیل ارائه محصوالت سفارشی و متنوع ،در نوآوری و خلق
محصوالت جدید مالی نقش ارزنده ایفا کرده و برخی از این محصوالت مالی جدید از طریق مارپیچ
نوآوری مالی به بازار مالی منتقل میشوند .بنابراین بانکها با تأمین مالی کارآفرینان نوآور به تسهیل و
تسریع روند تخریب خالق شومپیتری نوآوری در بخش حقیقی اقتصاد کمک میکنند؛ لذا نقش بیبدیل
و قابل توجه بانکها در تجهیز و تخصیص پساندازها در نظام پولی و مالی کشورهای مورد مطالعه ،اثر
مثبت و قوی اعتبارات بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی را توجیه میکند .از سوی دیگر ،یافتههای
پژوهش با نتایج مطالعات انودو و دیگران ( ۹)۹۰۹۱و مجید و خان ( ۹)۹۰۰۱مطابقت دارد .همچنین
نتایج پژوهش با آنچه که دن ( )۹۰۰۰با مطالعه  ۱۱کشور در حال توسعه و مهرآرا و همکاران ()۹۸۲۰
با استفاده الگوهای سرمایهگذاری خطی و غیر خطی در  ۹۰۹کشور در حال توسعه بدان دست یافتهاند،
همخوانی دارد .عالوه بر آن ،یافتههای وی و وونگ ( ۸)۹۲۱۹برای کشورهای کره ،مالزی و تایلند تأیید
میشود؛ در حالی که یافتههای مطالعه اوتارا ( )۹۰۰۱برای اقتصاد سنگال طی دوره  ۹۲۷۰-۹۰۰۰که
حاکی از تأثیر منفی و معنیدار اعتبارات بانکی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی است ،رد میشود.

 .۹برای دوره  ۹۲۱۲ -۹۰۰۲در نیجریه انجام شده است.
 .۹طی دوره  ۹۰۰1-۹۲۷۰در پاکستان صورت گرفته است.

 .۸مقالهای که چارچوب کلی الگوی پژوهش حاضر از آن
اخذ شده است.
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براساس نتایج تخمین رابطه منفی و معنیدار میان نرخ بهره واقعی و سرمایهگذاری بخش
خصوصی وجود دارد .یک درصد افزایش در  Rبه کاهش  ۰/۹۱1۸۰۹واحد سرمایهگذاری بخش
خصوصی منجر میشود که با انتظارات تئوریهای سرمایهگذاری سازگار است .افزایش نرخ بهره واقعی
به عنوان هزینه استفاده سرمایه ،چنانکه جورگنسون ( )۹۲1۸بیان میکند ،سرمایهگذاری را به صورت
منفی تحت تأثیر قرار میدهد.
احتمال آماره مربوط به متغیر تولید بخش خصوصی بیانگر تأثیر معنیدار آن بر سرمایهگذاری
بخش خصوصی است .ضریب مثبت  QPنشان میدهد که یک واحد افزایش در تولید بخش خصوصی
به  ۰/۰۲2۹۱۲واحد افزایش در  IPمنجر میشود .اثر مثبت تولید بخش خصوصی با انتظارات تئوری
شتاب که سرمایهگذاری را به عنوان نسبتی از نمو محصول تعریف میکند ،مطابقت دارد .تئوری
سرمایهگذاری جورگیسون نیز حجم مطلوب سرمایه را به میزان محصول مرتبط میکند و تقاضای کل
را عامل تعیین کننده سرمایهگذاری میداند که با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.

سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

این دلیل است که نرخ استهالک δ، ،از عرض از مبدأ ضریب تعدیل ،βt ،بزرگتر است .به بیان دیگر،
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عالوه بر آن ،یافتههای پژوهش حاکی از اثر مکملی سرمایهگذاری دولتی بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی است .ضریب مربوط به سرمایهگذاری دولتی در سطح اهمیت  %2معنیدار است و نشان
میدهد که هر واحد افزایش در  ،IGسرمایهگذاری خصوصی را  ۹/۰۰۸۷۸1واحد افزایش میدهد.
سرمایهگذاری دولتی میتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش درآمد شود و سودآوری
سرمایهگذاران بخش خصوصی را به دلیل افزایش تقاضای جاری و انتظاری افزایش دهد .اثر مثبت
سرمایهگذاری دولتی میتواند ناشی از کاهش هزینههای تولید بخش خصوصی به دلیل
سرمایهگذاریهای دولتی در پروژههای زیربنایی ،باشد .همچنین ،اثر سرمایهگذاری دولتی به عنوان
سیاست تعدیل کننده ادوار تجاری بر فعایتهای بخش خصوصی نباید نادیده گرفته شود .نتیجه پژوهش
با مطالعات اکاور ( ،)۹۲۱۲گرین و ویالنوا ( ،)۹۲۲۹مونیل ( ،)۹۲۲۹شفیق ( ،)۹۲۲۹اوشیکایا (،)۹۲۲۱
رامیرز ( ،)۹۲۲۱غورا و گودوین ( ،)۹۰۰۰مماتزاکز ( ،)۹۰۰۹و راشد ( )۹۰۰2که به اثر مثبت سرمایهگذاری
دولتی بر  IPدست یافتهاند ،همخوانی دارد.
در نهایت ،رابطه معنیدار موجودی سرمایه و سرمایهگذاری بخش خصوصی در سطح اهمیت
 %2تأیید میشود .ضریب مربوط به موجودی سرمایه حاکی از آن است که یک واحد افزایش در KP
به افزایش  ۰/۰۹۰۷۷۱واحد در سرمایهگذاری خصوصی منجر میشود .عالمت مثبت ضریب  KPبه
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متغیرهای توضیحی الگو تغییرات ضریب تعدیل را به خوبی توضیحی میدهند و متوسط اثر متغیرهای
مشاهده نشده بر ضریب تعدیل بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
سرمایهگذاری و انباشت سرمایه فیزیکی ،از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها به
شمار میآید و نوسانات آن بر عملکرد کلی سیستم اقتصادی تأثیر بهسزایی دارد .سرمایهگذاری از
متغیرهای مهم طرف تقاضای اقتصاد کالن است ،طوریکه دستیابی به نرخ رشد باالتر به طور معمول
نیازمند سرمایهگذاری بیشتر است .سرمایهگذاری بخش خصوصی به عوامل متعددی نظیر متغیرهای
پولی و مالی ،سیاسی و ساختاری وابسته است .در کشورهای در حال توسعه ،سرمایهگذاری بخش
خصوصی با محدودیت تأمین مالی مواجه است .عدم وجود بازارهای مالی پیشرفته و گسترش محدود
بازار سرمایه در این کشورها ،زمنیه حضور فعالتر بانکها را فراهم میکند؛ لذا تسهیالت بانکی به
عنوان کانال اصلی جذب پساندازها بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تأثیر قابل توجهی دارد .یافتههای
پژوهش حاکی از اثر مثبت و معنیدار تغییرات اعتبارات بانکی به بخش خصوصی بر سرمایهگذاری
بخش خصوصی است که با انتظارات تئوری سازگار است.
بنابراین ،با توجه به اثر مثبت و معنیدار تسهیالت و اعتبارات بانکی بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،تشویق و گسترش تسهیالت و اعتبارات بانکی پیشنهاد میشود .اعتبارات بانکی باید با
برنامهریزی و مدیریت صحیح به مقاصد و اهداف مولد تخصیص یابد؛ زیرا ارائه اعتبارات به مقاصد
مصرفی و سوداگرانه باعث تورم و بحران اقتصادی خواهد شد.
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چکیده
این مقاله ،اثر عامل «سرمایه انسانی» در رشد اقتصادی در افغانستان و کشورهای همسایه (ازبکستان ،ایران،
پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و چین) را در سالهای  ۹۰۹۱ -۹۰۰2بررسی میکند و با چارچوبی نظری درباره
عامل آموزش ،با به دست آوردن نتایج ،راهکارهای مناسبی را یادآور میشود .در این پژوهش ابتدا درصدهای تولید
به تفکیک عوامل آن و شناسایی نقش عامل سرمایه انسانی برآورد شده است .بدین ترتیب ،ابتدا با بررسی مطالعات
قبلی و سپس با استفاده از تابع کاب -داگالس پارامترهای سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی و نیروی کار کل به عنوان
متغیرهای مستقل بررسی شده و سپس به برآورد تابع تولید به تفکیک سهم عوامل مختلف در ده سال ذکر شده
پرداخته شده و درصدهای هر یک نسبت به تولید ناخالص داخلی برآورد شده است .روش برآورد به کار گرفته شده،
حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSاست .بر اساس نتایج این برآورد ،کشش تولیدی عوامل سرمایه انسانی (هزینههای
تعدیل آموزش و پرورش)  ۰3۷۱1۱۰۱مثبت بوده و به احتمال  2درصد معنیدار است .سرمایه فیزیکی
۰3۰1۹۲۸۹۷درصد و نیروی کار  -۹3۹۹2۰۹1درصد ،معنیدار نیست .میتوان نتیجه گرفت که سرمایه انسانی ،عاملی
باثبات و معنادار با ضریب مثبت است .سرمایهگذاری در سرمایه انسانی باعث افزایش تواناییها ،قابلیتها ،ارزشها و
مهارتها در نیروی انسانی میشود؛ به همین منظور از اهمیت خاصی در رشد اقتصادی برخوردار است.

واژههای کلیدی :رشد اقتصادی ،سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی
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۹۰1

مقدمه
مسئله رشد اقتصادی و عوامل تعیینکننده آن در بحثهای اقتصادی ،نظریات مختلفی را به همراه
داشته است .مطالعات گوناگونی در زمینه شناسایی اثر عوامل مختلف بر رشد اقتصادی صورت گرفته
است که از جمله سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسانی و نیروی کار به عنوان مهمترین عوامل معرفی شده
است .امروزه تمام کشورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود هستند؛ زیرا معتقدند که تولید
بیشتر و کیفیت باالتر تنها در گرو نیروی کار باصالحیت است .قابلیتهای نیروی کار تحت تأثیر
آموزش ،توسعه مییابد و آموزشهای مستمر سبب میشود که مهارتها و قدرت تولید نیروی کار ،ارتقا
یابد و آن را به صورت «سرمایه انسانی» درآورد .نقش مؤثر سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ،سالهاست
که توسط ادوارد دنیسون )۹۲1۹(۹و تئودر شولتز )۹۲1۹(۹آزموده و در کشورهای گوناگون سنجش شده
است.
سرمایه انسانی ،تنها نهادهای است که میتواند با تغییر خود ،سایر نهادههای تولید را تغییر یا تعدیل
کند و مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد .این پژوهش ،نقش
سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در افغانستان و کشورهای همسایه را تحلیل میکند .هدف این پژوهش
تحلیل و بررسی آثار عوامل سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی در افغانستان و کشورهای
همسایه است.
میخواهیم به دست آوریم که عامل یادشده چند درصد رشد اقتصادی در کشورهای یادشده را
تحت تأثیر قرار داده است .فرضیه این پژوهش ،بررسی اثر عامل سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی
کشورهای یادشده است.
در اندیشه اسمیت ،مهارتهای توسعهیافته نیروی کار به منزله ابزاری سرمایهای موجب ارتقای
سطح بهرهوری تولید میشود .در اوایل دهه  ،۹۲1۰مفهوم سرمایه انسانی وارد ادبیات اقتصاد شد .شولتز
 ۹۲1۹در افتتاحیه انجمن اقتصاد آمریکا ،هزینههای آموزش را به عنوان نوعی سرمایهگذاری تعبیر کرد.
شولتز و پیروانش ،بهبود در کیفیت نیروی کار از طریق سرمایهگذاری در سرمایه انسانی را به عنوان
یکی از عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی میدانستند؛ در حالی که بیشتر مکاتب و نظریههای اقتصادی،
درباره این مسئله ،شکل گرفتهاند )۹۸۲۸( ۸که هر یک از دیدی خاص ،رازهای پیشرفت جوامع را معرفی
کردهاند .همزمان ،مهمترین دستاوردهای علمی تحقیقات جدید ،سرمایهگذاری انسانی – آموزشی را به
عنوان عامل مهم و مؤثر معرفی میکنند .دیده میشود که تحول اساسی در عوامل رشد و هم در نقش
1. Edward Denison
2. Tudor Schultz
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در اواخر دهه  ۹۲۱۰و اوایل دهه  ۹۲۲۰میالدی و همراه با نظریههای پال رومر و رابرت لوکاس،
تئوری رشد ،یک بار دیگر پیشرفت کرد .در سالهای  ۹۲۱۰میالدی اقتصاددانان برخالف تفسیر سولو،
در زمینه ایجاد فناوری درونی یا درونزا مطالعه کردند و نظریه رشد درونزا را که شامل توضیح ریاضی
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انسان در فرآیند تحوالت اقتصادی رخ داده است؛ به خصوص عامل انسانی به عنوان عامل تولید با
ظرفیت ثابت و سرمایه انسانی ،انسان ماهر ،متخصص ،دارای شایستگیهای عاطفی– ارتباطی ،با انگیزه،
دارای کارکرد راهبردی و کارآفرینی ،اهمیت ویژهای در تحول دارد که در طول آن ،آموزش ،مهمترین
نقش سازوکار را ایفا کرده است.
در نظریات اقتصاددانان کالسیک ،انسان تنها به عنوان یکی از عوامل تولید در فرایند تولید کاالها
و خدمات مورد توجه بوده است و در مقابل ،انباشت سرمایه ،عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی به
حساب میرفته است .بکر )۹۲۲1(۹اصطالح سرمایه انسانی را در ادبیات اقتصادی وارد و آن را ویژگیهای
کیفی افراد تعریف کرد .سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی و مالی محسوب نمیشود؛ بلکه سرمایه انسانی،
دانش ،مهارت ،خالقیت و سالمت فرد تعریف شده است(بکر .)۹۰۰۹ :بکر به این موضوع اشاره میکند
که سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی همه به نحوی از اشکال سرمایه محسوب میشوند؛
اما تفاوت آنها از این ناشی میشود که یک فرد را نمیتوان از مهارت ،سالمت و ارزشهایش جدا کرد؛
در حالی که این امکان درباره داراییها و اموال فرد وجود دارد .تعریفهای متعددی از سرمایه انسانی
مطرح شده است که در هر کدام بر ویژگیهای متفاوت آن تأکید شده است .در اغلب موارد ،موفقیت
سازمان به افرادی بستگی دارد که سطح باالتری از شایستگیها را دارا هستند؛ در چنین شرایطی است
که این افراد تبدیل به سرمایههای باارزشی برای سازمان میشوند.
سرمایهگذاری بر روی منابع انسانی برای افزایش بازدهی آنها برای بهرهبرداری در آینده انجام
خواهد شد؛ از این رو سازمان یادگیرنده سرمایهگذاری بر روی افراد را انتخاب میکند؛ زیرا در واقع ،افراد
سرمایههای انسانی باارزش و دارای کیفیتی متفاوت هستند (بورود و تومولو .)۹۰۰۱ ۹:به طور کلی
میتوان گفت که سرمایه انسانی مجموعهای منسجم از ویژگیهای کیفی تحصیلی ،مهارتی و فرهنگی
افراد سازمانی است که سبب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان شوند .شرکتهای پیشرو در جهان
متالطم امروزی بیش از هر دوره و زمان دیگری به اهمیت سرمایه انسانی و توجه به کارکنان خود پی
بردهاند .آنها دریافتهاند که چگونه میتوان با تأکید بیشتر به حفظ و توسعه سرمایه انسانی خود ،در
باالترین نقطه اقتصاد جهانی جای گرفت.

۹۰۱

بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در افغانستان و کشورهای همسایه  /صص ۹۰2 –۹۹۰

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

پیشرفت فناوری بود ،توسعه دادند .این مدل ،مفهوم جدیدی از سرمایه انسانی را در بر گرفته بود؛ مهارت
و دانشی که بازدهی کارگران را افزایش میداد .سرمایه انسانی برخالف سرمایه فیزیکی ،نرخهای بازده
را افزایش میدهد؛ بنابراین به طور کلی با وجود بازده ثابت برای سرمایه ،اقتصادها هرگز به حالت پایدار
نمیرسند .همزمان با انباشت سرمایه ،سرعت رشد کاهش نمییابد؛ اما نرخ رشد به انواع عوامل و منابعی
که کشور روی آنها سرمایهگذاری میکند وابسته است .تحقیقات انجام شده در این حوزه بر روی
چیزهایی که سرمایه انسانی را افزایش میدهد  -به عنوان مثال آموزش یا تغییرات تکنولوژیک را ایجاد
میکند (نوآوری)  -تمرکز کرده است.
پیشرفتهای اخیر درباره تئوریهای رشد اقتصادی و روی کار آمدن نظریه رشد درونزا ،ابتدا
توسط رومر و سپس لوکاس ارائه شد .نظریههای سنتی نئوکالسیک سولو ،کاس و کوپمنز نرخ رشد
بلندمدت اقتصادی را متأثر از نرخ رشد جمعیت و تغییرات تکنولوژی میدانست .در زمینه رشد درونزا،
چهار روش که مسیرهای متفاوتی را دنبال میکنند ولی در نهایت همگی به رشد پایدار منتهی میشوند،
مطرح شده است:
ربلو )۹۲۲۹( ۹مدل  AKرا با این فرض که سرمایه ،تنها نهاده تولید است و بازده ثابت نسبت به
مقیاس وجود دارد ،ارائه کرد .ربلو ،تابع تولید را به شکل  Y=AKنشان داد که در این مدل ،محصول با
نرخی مساوی با نرخ خالص سرمایهگذاری در موجودی سرمایه ،رشد خواهد کرد .محدودیت این مدل از
آنجا ناشی میشود که از اهمیت نقش نیروی کار چشم پوشیده است.
در روش دوم ،سرمایه به میزان رشد در سایر نهادهها افزایش مییابد .در این مدل ،سرمایه انسانی
به عنوان دومین نهاده تولید به جای نیروی کار کمتجربه در نظر گرفته شده است .با سرمایهگذاری در
آموزش و پرورش ،که سرمایه انسانی را افزایش میدهد ،نیروی کار در طول زمان کارآتر میشود .بنابراین
دو روش سرمایهگذاری وجود دارد -۹ :سرمایهگذاری فیزیکی؛  -۹سرمایهگذاری انسانی.
هرگاه بازده ثابت نسبت به مقیاس در تابع تولید سرمایه فیزیکی و انسانی ،وجود داشته باشد،
سرمایهگذاری در آنها میتواند یک بخشی یا دو بخشی باشد .در مدل یک بخشی ،سرمایه انسانی از
طریق تکنالوژی و فرایندی ایجاد شده است که در تولید سرمایه فیزیکی نیز از این فرایند استفاده
میشود .در مدل دو بخشی ،فرایند استفاده در تولید سرمایه انسانی با فرایند استفاده در تولید سرمایه
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فیزیکی متفاوت است .اقتصاددانان نظیر برو ،۹منکیو ،۹سالی مارتین )۹۲۲۹( ۸مزیت این روش را در
قابلیت کاربردی دو بخشی ،نسبتهای مختلفی از سرمایه فیزیکی و انسانی میدانند.
در روش دیگر فرض بر این است که تولید به نیروی کار به کار رفته و گروهی از سایر نهادهها،
بستگی دارد و پیشرفت فنی نیز به عنوان نهاده جدید وارد تابع تولید میشود ،بدون اینکه هیچ یک از
یک نهادههای قبلی حذف شوند که در این حالت امکان افزایش تولید ایجاد میشود؛ زیرا توسعه دامنه
نهادههای تولید مانع سطح به کارگیری هر یک از نهادهها نسبت به نهادههای نیروی کار بیش از حد
میشود .پیشرفت تکنولوژی باعث افزایش کیفیت نهادههای تولید میشود (صمیمی و جزدانی)۱ .
هزینههای صرف شده در تحقیق و توسعه منجر به بهتر شدن کیفیت نهادههای تولید میشود و
نهادههای قدیمی میتوانند به نهادههای جدید تبدیل شوند؛ بنابراین بهرهوری کل ،افزایش مییابد و
سبب تشویق بنگاهها در ابداع و نوآوری میشود تا از موقعیت انحصاری که از طریق مالکیت بر جدیدترین
ابداعات کسب میکنند ،بهرهبرداری کنند.
در روش نهایی فرض میشود که بین بنگاهها ،عوامل خارجی وجود دارد و میکانیزمی که از طریق
آن کارکردهای خارجی صورت میگیرد ،یادگیری از طریق کار است .سرمایهگذاری از سوی یک بنگاه
منجر به ارتقای بهرهوری نیروی کار میشود؛ زیرا سبب دانش و تکنیکهای نوین تولید یک کاالی
عمومی محسوب میشود؛ بنابراین سرمایهگذاری انسانی و فیزیکی از یک بنگاه به سایر بنگاهها جریان
پیدا میکند (صمیمی و جزدانی)2.
در مدلهای کالسیک ،اثرات درآمد سرانه و نرخهای دستمزد بر رشد جمعیت در نظر نیست،
همچنین منابع استفاده شده در دوران تربیت کودکان را نیز حساب نمیکنند .مهمترین فرق نظریه رشد
دهه  ۹۲1۰و  ۹۲۱۰آن است که تحقیقات اخیر ،توجه ویژه به کاربرد تجربی و ارتباط بین نظریه و دادهها
دارد .تعدادی از این کاربردها دیدگاههایی از نظریه قدیمیتر را بست داده و در کاربردهای تجربی استفاده
کردهاند که به طور قابل مالحظهای پیشبینی همگرایی شرطی الگوی رشد نئوکالسیک را بیان میکند.
دیگر تجزیه و تحلیلها بیشتر نظریههای جدید رشد درونزا را شامل قوانین بازده افزایشی ،فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،سرمایه انسانی و الگوی گسترش تکنولوژی را مستقیماً به کار میبرند (افسانه.)۹۸۲۰ ،
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بین رشد و سرمایه انسانی از دو دیدگاه رابطه وجود دارد .لوکاس ۹،انباشت سرمایه انسانی را به
عنوان منبع رشد باثبات یاد کرده است .او بین دو منبع آموزش و یادگیری از طریق انجام کار تمایز قائل
است؛ چون رشد از انباشت سرمایه انسانی در الگوها به وجود میآید؛ بنابراین اختالف در نرخهای رشد
بین کشورها ،اساساً به تفاوت در نرخهای انباشت سرمایه انسانی در طی زمان در این کشورها نسبت
داده شده است .نلسون و فلپس )۹۲۲1( ۹گفتهاند که رشد ناشی از موجودی سرمایه انسانی است .رشد
و توانایی یک کشور در نوآوری سبب نزدیک شدن آن به کشورهای مترقی میشود؛ بنابراین تغییر در
نرخهای رشد بین کشورها ناشی از تغییر در موجودی سرمایه انسانی و به تبع آن تغییر در توانایی آنها
در ایجاد رشد فناوری است.
به طور کلی ،الگوهای رشد درونزا بیانگر نقش اساسی دانش و سرمایه انسانی در رشد است که
از جمله مهمترین عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی در طول زمان است (هوشمند و دیگران.)۹۸۱۷ ،
لی و دیگران )۹۰۹۰(۸در دوره ( )۹۰۰۷-۹۲۱2سرمایه انسانی در چین را با استفاده از رویکرد
مبتنی بر درآمد طول عمر یورگنسن و فرامینی ۱ارائه کردند .آنها سرمایه انسانی کل را در سطح ملی،
و به طور جداگانه برای جمعیت شهری و روستایی و جمعیت زن و مرد محاسبه کردند و نیز برآورد
سرمایه انسانی را بر اساس سرمایه برآورد کردند .نتایج تحقیق ،نشان میدهد که سرمایه انسانی کل
چین بیشتر از سه برابر افزایش یافته است .سرمایه انسانی کل در روستاها نسبت به شهرها نرخ رشد
بیشتر را نشان میدهد .سرانجام آموزش ،نرخ رشد بسیار باالیی را دارا خواهد بود.
فیشر و دیگران ،)۹۰۰۱( 2در مطالعهای درباره چگونگی ارتباط الگوهای رشد منطقهای با سرمایه
فیزیکی ،انسانی و زیربنایی در چین میپردازند؛ آنها با درنظرداشت سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
اصالحات بازار ،دریافتند که سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر محصول دارد و باعث رشد و بهرهوری در
والیات مختلف میشود .عالوه بر آن تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم منابع انسانی را بر عوامل کلی
بهرهوری رشد دریافت کردند .تأثیرات مستقیم از فعالیتهای نوآورانه داخلی فرض شده است ،در حالی
که تأثیرات غیرمستقیم یک تأثیر سرریز از سرمایه انسانی بر عوامل کل بهرهوری رشد است و نیز
دریافتند که سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی در مناطق کمتر توسعهیافته کارایی اقتصادی را بهبود
میبخشد.

1. Locas
2. Nilsson and Phillips.
3. Li et al.
4. Jorgenson Fraumeni.
5. Fleisher et al.
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به اعتقاد کابوسکی ،)۹۰۰۲( ۹آموزش عالی از سه طریق ایجاد مهارت و مشاغل جدید ،تغییر
ساختار عرضه کار و تغییرات تکنالوژی میتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
سرور و دیگران ( ،)۹۰۹۸به مطالعه بررسی نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در پاکستان با
استفاده از دادههای ثانوی در دوره ( )۹۰۹۹-۹۲۲۸میپردازند .خاصیت سری زمانی از داده توسط آزمون
ریشه واحد  ADF۹بررسی شده است و برای رفع همانباشتگی از آزمون همانباشتگی جوهانسن ۸استفاده
شده است .نتایج آزمون نشان میدهد رابطهای بلندمدت بین رشد اقتصادی ،نیروی کار شاغل ،جمعیت،
هزینههای آموزش ،هزینههای صحت و سرمایه ثابت وجود دارد .هزینه آموزش ،نیروی کار شاغل و
جمعیت اثر منفی بر رشد را نشان میدهد در حالی که هزینههای صحت و رشد سرمایه ناخالص داخلی
اثر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی را نشان میدهد.
صادقی ،عمادزاده ( )۹۸۱۹به بررسی تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی پرداختهاند و با ارائه
چهارچوب نظری مناسبی که دربرگیرنده عامل آموزش است با کسب نتایج برآوردی راهکارهای مناسبی
را ارائه کردهاند .در این مقاله تالش شده است تا کششهای تولید به تفکیک عامل سرمایه انسانی و
دیگر عوامل تولید به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانی در مقایسه با سایر عوامل تولید برآورد شود؛
بدین روی تابع تولید کاب-داگالس را انتخاب کردهاند و با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی
( ،)OLSپارامترهای سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل را به عنوان متغیرهای مستقل
بررسی کردهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که عامل سرمایه انسانی عاملی باثبات و معنادار بوده که
ضریب آن مثبت است و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی از طریق آموزش موجب توسعه تواناییها،
مهارتها و اکتساب تجاربی میشود که برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اهمیت خاصی
برخوردار است.

2. Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test
3. Johansen
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عبدلی و رهرامی ( )۹۸۱۱با استفاده از آمار و ارقام مربوط به سالهای ( ،)۹۸۱1-۹۸2۷اثر
تحصیالت عالی بر رشد بخشهای اقتصادی ایران را با تأکید بر رشتههای تحصیلی بررسی کردهاند .در
این تحقیق از تابع کاب-داگالس استفاده شده است .مهمترین یافته این بیانگر اندازه ضرایب پایین و
معنا هستند .علت اصلی آن تفکیک تحصیلکردهها بر اساس گروههای آموزشی است که در واقع ،ضریب
کل اثر این افراد تجزیه شده است .علت دیگر پایین بودن این ضرایب به بهرهوری پایین مربوط میشود؛
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بنابراین در هدفگذاری رشد اقتصادی در بلندمدت کیفیت نیروی انسانی و تخصیص منابع بین رشتههای
تحصیلی اهمیت دارد.
۹
داللی اصفهانی ( )۹۸۱۰با توجه به مدلهای رشد درونزا بویژه لوکاس ( )۹۲۱۱و ریبلو ()۹۲۲۹
و در تعقیب و تکمیل نوشتارهای بارو  -مارتین )۹۲۲2(۹به تخصیص بهینه منابع بین زمانی میپردازد و
در این راستا بر نقش آموزش عالی و تحقیقاتی در تحوالت بنیادی و توسعه پایدار متمرکز شده است.
آنان با کالیبره کردن مدل به انجام آموزشهای کاربردی پرداختهاند .نتایج حاصله از بررسی نقش عظیم
بهبود سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی در تحوالت اقتصادی و چگونگی وضعیت انتقالی اقتصاد
و تأثیرات آن بر رشد ،وضعیت پایدار را نشان میدهد .بنابراین ،بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد
اقتصادی در کنار نیروی کار و سرمایه فیزیکی اولین بار توسط این پژوهش برای افغانستان و کشورهای
همسایه صورت گرفته است .قابل ذکر است که در این پژوهش به سرمایه انسانی به عنوان یک عامل
مؤثر رشد اقتصاد پرداخته شده است که این بر اهمیت بخشیدن سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی اشاره
کافی دارد .همچنین سعی شده که در این پژوهش از نرمافزاری که چنین برازشهایی را به شیوههای
مدرن امکانپذیر کند ،استفاده شود.
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روششناسی تحقیق
مدل تحقیق
با در نظر گرفتن تحقیقات مختلف انجام شده در توابع تولید و با تأکید بر متغیر عامل سرمایه
انسانی ،الگوی پیشنهادی ما بر اساس تابع کاب -داگالس است که به علت مناسب بودن شکل تابعی
آن و روان بودن روابط درونی متغیرهای آن ،بدون در نظر داشت بسیاری از عوامل مهم نظیر شرایط
کسب و کار ،مداخلههای دولت عوامل برونزای تأثیرگذار و شوکهای غیرمترقبه و متغیرهای مهم
کیفی اثرگذار بر رشد ،بهترین تابع از نظر مطابقت و سازگاری با شرایط اقتصادی تشخیص داده شده و
از سوی دیگر ،به علت همگن بودن میتوان با استفاده از قضیه اولر برای توزیع تولید بین عوامل تولید
از این تابع به سادگی استفاده کرد .در این زمینه تالش شده است تا در قالب این تابع و با استفاده از
الگوی ارائه شده از سوی جیمز ریمو ،)۹۲۲2( ۸برآورد مذکور را برای اقتصاد کشورهای مورد مطالعه
انجام داد تا میزان تأثیر سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی را برآورد شود.

1. Locas R E & Rebelo S.
2. Barro-Martin.
3. Gemz Remo.
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بدین ترتیب ،شاخص سرمایه انسانی که در این مقاله به آن میپردازیم ،عبارت است از :هزینههای
تعدیل آموزش و پرورش (هزینههای تحصیل) .اساس این بررسی بدین منظور است که ببینیم آیا
هزینههای تعدیل آموزش و پرورش با رشد اقتصادی ارتباط معنیدار دارد یا خیر.
همان طور که قبالً یادآوری شد ،برای برآورد هزینههای تحصیل از الگویی جیمز ریمو استفاده
شده است که در کنار عوامل اصلی تولید یعنی سرمایه فیزیکی و نیروی کار ،سرمایه انسانی نیز گنجانده
شده است:
)Q = f(K, L, HC

در این تابع:
 ،Qتولید ناخالص داخلی
 ،Kسرمایه فیزیکی
 ،Lنیروی کار
 ،HCسرمایه انسانی
تابع تولید کاب -داگالس در شکل کلی به صورت زیر نوشته میشود:

𝛾

𝛽

𝑡𝐶𝐻 𝑡𝐿 𝑡Q =AK ᵅ

)(۹

با لگاریتم از دو طرف ،تابع به الگوی زیر تبدیل میشود:
)LnQt = LnA+αLnKt+βLnLt+𝛾LnHCt+𝑈𝑡 (۹

با توجه به متغیرهای الگوی پیشنهادی ،انتظار میرود که به ضرایب مثبت و معنیداری برای
متغیرهای سرمایه فیزیکی و انسانی ،یعنی هزینههای تحصیل در رشد اقتصادی دست یابیم و اثر مثبت
نیروی کار در تولید ناخالص داخلی پدیدار شود .بنابراین ،در ارتباط با عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی،
الگویی معرفی میشود که عوامل تعیینکننده آن ،نیروی کار ،سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی باشد.
)LogGDPit=β0 +β1LogLit +β2LogKit +β3LogHC𝑖𝑡 (۸
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که در آن:
 ،LogGDPitلگاریتم طبیعی شاخص تولید ناخالص داخلی در کشور  iام در سال  tام
 ،LogLitلگاریتم طبیعی شاخص نیروی کار در کشور  iام در سال  tام
 ،LogKitلگاریتم طبیعی شاخص سرمایه فیزیکی در کشور  iام در سال  tام
 ،LogHCitلگاریتم طبیعی شاخص سرمایه انسانی در کشور  iام در سال  tام

بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در افغانستان و کشورهای همسایه  /صص ۹۰2 –۹۹۰

۹۹۱

برآورد مدل
آزمون ایستایی متغیرها
در تحقیقات ،سریهای زمانی معموالً مانا فرض شدهاند؛ در واقع یک متغیر سری زمانی وقتی مانا
است که میانگین ،واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باشد .در غیر این صورت،
آزمونهای که بر اساس  χ۹ ،T ،Bو آزمونهای مشابه پایهریزی شده است مورد تردید قرار میگیرد.
در صورتی که متغیرهای سری زمانی ایستا نباشند مشکل رگرسیون کاذب به وجود خواهد آمد ،در این
حالت ضریب تعیین (  )𝑅 ۹حاصله ممکن است بسیار باال باشد و موجب گمراهی محقق به استنباط میزان
ارتباط بین متغیرها شود.
جدول ( )۹-۱نتایج آزمون ایستایی
متغیرها

نیروی کار

تولید ناخالص داخلی

سرمایه فیزیکی

سرمایه انسانی

مرتبه
تفاضل
گیری

سطح

یک تفاضل

سطح

یک تفاضل

سطح

یک تفاضل

سطح

یک تفاضل

ام ،پسران و
شین

0. 1052

0. 0007

0. 2491

0. 0013

0. 0899

0. 0009

0. 0356

0. 0010

P-Value

-1. 2524

-3. 2042

-0. 6774

-3. 0075

-1. 3415

-3. 1304

-1. 8038

-3. 0953
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مأخذ :نتایج تحقیق

نظر به نتایج حاصل از این آزمون ،متغیرهای رشد ،تولید ناخالص داخلی ،در سطح ()0. 1052
بزرگتر از ( )۰2 .۰نامانا است که با یک تفاضل مانا میشود .سرمایه فیزیکی در سطح ()0. 0899
نامانا است با یک تفاضل مانا میشود ،همچنان نیروی کار در سطح ( )0. 2491نامانا است و با یک
تفاضل مانا میشود و نیز سرمایه انسانی در سطح مانا است ولی برای اینکه با متغیرهای دیگر یکسان
شود ،تفاضل مرتبه اول آن را در نظر میگیریم و دارای ریشه واحد نمیباشد.

۹۹2
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آزمون همجمعی
پس از برآورد معادله باید از وجود همجمعی بین متغیرها اطمینان حاصل کرد .چنانچه مجموع
ضرایب متغیرهای با وقفه مربوط به متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد ،الگوی پویا به سمت الگوی
تعادلی بلندمدت گرایش خواهد داشت.
جدول ( )۹-۱نتایج آزمون همجمعی کائو
Prob.
0. 0009
مأخذ :نتایج تحقیق

t-statistic

test

-3. 129190

Panel ADF

بر اساس نتایج جدول ( ،)۹-۱همانباشتگی یا وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه انسانی،
نیروی کار ،سرمایه فیزیکی با تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب افغانستان و کشورهای همسایه،
در سطح احتمال  2درصد پذیرفته میشود؛ بنابراین با توجه به نتایج آزمون کائو ،میتوان گفت با وجود
این که متغیرها در سطح مانا نیستند ولی با یک تفاضل مانا بوده و همانباشته هستند و رگرسیونهای
مذکور کاذب نیستند.
آزمون  Fلمر (آزمون چاو)
برای بررسی اثر مقاطع یا گروهها باید ضرایب ثابت برآورد با یکدیگر برابر باشند .بدین لحاظ
میتوان مشخص کرد که آیا روش دادههای تابلویی جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا
خیر .برای پاسخ به این سؤال از آزمون  Fلمر استفاده میشود.
جدول ( )۸نتایج آزمون  Fلمر
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نظر به نتایج جدول آزمون  Fلمر ،مقدار احتمال ( )Probبزرگتر از  0.05درصد است که
فرض  H0رد نشده ،بنابراین از روش دادههای تلفیقی در رگرسیون استفاده میشود یا از روش حداقل
مربعات معمولی استفاده میشود.
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آماره
آزمون  fلمر
مأخذ :نتایج تحقیق

Prob
0. 9947

d. f.
6, 46

Statistic
0. 11

Effect Test
cross section f
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آزمون ناهمسانی واریانس
واریانس ناهمسانی به این معناست که در برآورد مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا دارای واریانس
نابرابر هستند .در دادههای تابلویی مشکل ناهمسانی واریانس پیچیدهتر است؛ بنابراین برای رفع این
مشکل آزمون ناهمسانی واریانس را انجام میدهیم.
فرض  H0نشاندهنده همسانی واریانس و فرض  H۹به معنی ناهمسانی واریانس است .نتایج آزمون
ناهمسانی واریانس در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ( )۱نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
Prob>chi2
0000 .0
مأخذ :نتایج تحقیق

Test summary
Heteroskedasticity test

Chi-Sq. statistic
91.236

از نتایج جدول مشاهده میشود که مقدار احتمال ( )Probکوچکتر از  0.05درصد است؛ بنابراین
فرض  H0رد شده و مدل دارای ناهمسانی واریانس است .در ادامه بعد آزمون خودهمبستگی با توجه به
نتایج حاصله برای رفع آن از روش حداقل مربع تعمیمیافت ( )GLSاستفاده میشود.
آزمون خودهمبستگی
در دادههای تابلویی نیز مانند دادههای سری زمانی موضوع خودهمبستگی بین اجزای اخالل
مطرح میشود .فرض  H۰به معنی وجود خودهمبستگی بین اجزای اخالل است و در مقابل H۹
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نشاندهنده عدم خودهمبستگی میان اجزای اخالل میباشد.
جدول ( )2نتایج آزمون خودهمبستگی
Statistic

Value

Prob

Test summary

Wooldridge test

4. 781

0. 0714

Autocorrelation

مأخذ :نتایج تحقیق

با توجه به نتایج جدول آزمون خودهمبستگی دیده میشود که مقدار احتمال ( )probبزرگتر از
 ۰2 ،۰درصد است؛ بنابراین خودهمبستگی بین اجزای اخالل وجود ندارد؛ به همین علت برای برآورد
مدل از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSاستفاده میشود.

۹۹۷
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نتایج حاصل دادهها
جدول ( )1نتایج برآورد
][95% Conf. Interval
-1.19064 0.6940837
-3.358295 0.928242
0.006441 0.1194244
0.6666877 0.9061283
مأخذ :نتایج تحقیق

|P>|z
0.606
0.267
0.0029
0.000

Z
-0.52
-1.11
2.18
12.87

Std. Err
0.4808057
1.093524
0.0288228
0.0610829

Coef
-0.2482783
-1.215026
0. 0629327
0.786408

d. gdp
cons
d. l
d. k
d. hc
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با مشاهده نتایج برآورد ،پارامترها در جدول ( ،)1نتایج زیر استنباط میشود:
با توجه به الگوی پیشنهادی در بخش قبلی و دادههای ارائه شده ،برای برآورد الگوها و برآورد
ضریبهای متغیرها بعد از انجام آزمونها و رفع خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس ،از روش حداقل
مربعات تعمیمیافته ( ،)GLSاستفاده شده است .با در نظرداشت مطالب ذکر شده ،نتایج حاصل از برآورد
پارامترهای الگوی تابع تولید کاب-داگالس به قسمتهای زیر ارائه شده است:
عرض از مبدأ (متوسط اثر متغیرهای است که در مدل وجود ندارد) ( )-0. 2482783درصد است
و از سوی دیگر بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه انسانی با اطمینان  ۲2درصد رابطه مثبت و
معنیدار وجود دارد؛ یعنی بدین اساس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش یک درصد در سرمایه انسانی
با ثابت بودن سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل ،صرف به اندازه ( )0. 786408درصد رشد اقتصادی
افزایش مییابد و نقش مهمی سرمایه انسانی در ساختار تولیدات را نشان میدهد و نیز رابطه مثبت و
معنیداری میان رشد اقتصادی و سرمایه فیزیکی وجود دارد؛ یعنی با یک درصد افزایش در سرمایه
فیزیکی ،رشد اقتصادی به اندازه ( )0. 0629327درصد افزایش خواهد یافت و نقش مثبتی بر رشد
اقتصادی خواهد داشت.
چنانچه مشاهده میشود ،رابطه منفی بین افزایش نیروی کار و رشد اقتصادی وجود دارد؛ یعنی
ضریب برآورد شده نیروی کار به مقدار ( )-1. 215026است و رابطه منفی میتواند به علل زیر وجود
داشته باشد:
 بیکاری مخفی :فرد در ظاهر کار دارد ولی بیکار است و تأثیر مثبتی در رشد تولید ندارد. به علت اینکه نیروی کار شامل افرادی که شاغلاند و افراد در جستجوی شغل است ،بنابرایندر رشد تولید تأثیر مثبت ندارد.
 -وجود نیروی انسانی غیر ماهر که اثر مثبتی در رشد تولید ندارد.

۹۹۱
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با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی و نتایج برآوردهای
این تحقیق نشان میدهد که عامل سرمایه انسانی یک عامل باثبات بوده و ضریب آن مثبت است.
سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی از طریق آموزش موجب توسعه توانائیها ،مهارتها و اکتساب تجاربی
میشود که برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار دارای اهمیت خاصی است.
بحث در یافتهها
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق و فرضیات ،مشخص شد که متغیر سرمایه انسانی از نظر
آماری دارای اثری مثبت و معنیدار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است .چون ممکن این
اثر رشد سرمایه انسانی بر تولید به دالیل مخارج بیشتر بر کیفیت استادان ،مصرف منابع بیشتری برای
بهبود استانداردهای صحی و آموزشی ،هزینههای مصرف شده در انجام تحقیق ،توسعه فعالیتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ایجاد امنیت و ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی ،زمینه رشد اقتصادی را
فراهم میکند .از سوی دیگر ،ایجاد زیربناهایی مانند مکتبها ،مدرسهها ،انستیتیوتها ،دانشگاهها و دیگر
ساختمانها افزایش پیدا میکند؛ در واقع همه این فعالیتها اساساً متأثر از متغیر سرمایه انسانی است که
بر رشد اقتصادی اثر چشمگیری میگذارد .از سوی دیگر ،عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی بر رشد
تولید ناخالص داخلی اثر میگذارد و منافع اجتماعی که از انباشت سرمایه انسانی به دست میآید را
افزایش میدهد ،مانند :سالمت بیشتر ،اشتغال شهری باالتر ،کاهش بزهکاری و افزایش همبستگی
اجتماعی و در درازمدت بر رشد اقتصادی اثر میگذارد؛ عالوه براین ،سرمایه اجتماعی هر کشور ،نه تنها
به طور مستقیم به رفاه و آرامش جامعه کمک میکند بلکه به بازده کاالها و خدمات نیز مؤثر است.
تأکید سازمانها بر سرمایه انسانی ،بر پایه این دیدگاه مبتنی است که ارزش بازار سازمانها ،کمتر به
منافع مشهود بستگی دارد و بیشتر به داراییهای نامشهود به ویژه سرمایه انسانی وابسته است.
بنابراین ،میتوان نتیجهگیری کرد که سیاستهای تخصیص منابع بیشتر بر سرمایه انسانی یک
قدم مثبت و مؤثر در فرایند رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه است.
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فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.
تفضلی ،داکتر فریدون .)۹۸۷۱( .اقتصاد کالن (نظریهها و سیاستهای اقتصادی) ،تهران :نشر نی.
جوزاریان ،فیض اله .)۹۸۲۹( .بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران .اقتصاد توسعه و
برنامهریزی.۹ ،

حسینی ،سید فخرالدین فخر .)۹۸۲۸( .بررسی تأثیر نرخ ارز بر تولید با استفاده از رهیافت -همجمعی دادههای تلفیقی (مطالعه
موردی کشورهای منتخب سند چشمانداز) .فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن.2 ،
رضایی ،فرزین و حقیق ،هادی .)۹۸۲۹( .شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام شرکتهای  -تولیدی .فصلنامه علمی،

عبدلی ،قهرمان و ورهرامی ،ویدا .بررسی اثر تحصیالت عالی بر رشد اقتصادی بخشهای اقتصادی -در ایران .فصلنامه
پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی.۹۸۱۱ :2۹ ،
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روانشناختی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
صادقی ،مسعود و عمادزاده ،داکتر مصطفی .)۹۸۱۹( .برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد -اقتصادی ایران طی سالهای
 .۹۸۱2-۹۸۱۰فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران :۹۷ ،ص .۷۲ - -۲۱
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 :۹2ص .۹۱۲-۹2۸
زراء نژاد ،منصور و انواری ،ابراهیم .)۹۸۱۱( .کاربرد دادههای ترکیبی در اقتصادسنجی .فصلنامه بررسیهای اقتصادی،
.۱
سوبوتینا ،تاتیانا .)۹۲2۷( .فراسوی رشد اقتصادی (پیش درآمدی بر توسعه پایدار) ،ترجمه محمدرضا سرکارآرانی
و عباس معدن دارآرانی .تهران :نشر نی.
شریفیان ،فریدون .)۹۸۱۷( .چیستی ،خاستگاهها و مبانی نظری پژوهش ترکیبی ،پژوهشهای -تربیتی و
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بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در افغانستان و کشورهای همسایه  /صص ۹۰2 –۹۹۰

فطرس ،محمد حسن و همکاران .)۹۸۲۰( .تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر -مقایسه تطبیقی کشورهای
منتخب عضو سامان همکاریهای اقتصادی و توسعه و غیر عضو( -شامل ایران) .فصلنامه پژوهشها و
سیاستهای اقتصادی.1۰ ،
کریمی .اهمیت سرمایه انسانی ( ۹۹اسفند  .)۹۸۲2گرفته شده از سایت:
http://mefa. gov. ir/portal/Home/ShowPage. aspx -

کشاورز حداد ،غالمرضا و بابایی ،آرش .)۹۸۲۰( .مدلسازی تالطم بازده نقدی در بورس سهام -تهران با استفاده از دادههای
پنل و مدل گارچ .نشریه تحقیقات مالی :۸۹ ،ص .۱۹-۷۹
گرجی ،داکتر ابراهیم و مدنی ،شیما .)۹۸۹۱( .اقتصاد کالن دینامیک (نظریههای رشد) ،تهران -:سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
گیلیس ،مالکوم و دیگران .)۹۸۸۹( .اقتصاد توسعه ،ترجمه غالمرضا آزاد (ارمکی) .تهران :نشر نی.

محمد علیخانی ،سلیمه و همکاران .)۹۸۲۹( .بررسی شاخص توسعه انسانی ( )HDIدر ایران و -کشورهای منتخب.
فصلنامه پایش :۱ ،ص .۱۹2-۱۹۹
(میال) علمی ،زهرا و جمشیدنژاد ،امیر .)۹۸۱۷( .اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایران در سالهای  .۹۸2۰-۹۸۱۹پژوهشنامه
علوم انسانی و اجتماعی (ویژه اقتصاد).۹1 ،
نادری ،ابوالقاسم .)۹۸۲۸( .یک ارزیابی بنیادی از مسائل و چالشهای نظری و روششناسی .فصلنامه علمی پژوهشی،
 :۸ص .۹۹2۹-۲۰۲۹

ظری ،حسن آقا .)۹۸۱1( .توسعه سرمایه انسانی بر اساس آموزههای اسالم و تأثیر آن بر توسعه  -انسانی .فصلنامه علمی
پژوهشی اقتصاد اسالمی.۹1 ،
نورافشان ،مژگان .)۹۸۲۹( .بررسی مانایی در دادههای پنلی ،پایاننامه کارشناسی ارشد-،دانشگاه فردوسی مشهد.
هانت ،دایانا .)۹۲۱۹( .نظریههای اقتصادی توسعه (تحلیلی از پارایمهای رقیب) ،ترجمه داکترغالم رضا آزاد
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(ارمکی) .تهران :نشر نی.
هوشمند ،داکتر محمود ،شعبانی ،محمد علی و ذبیحی ،اعظم .)۹۸۱۷( .استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفههای توزیعی.
فصلنامه اقتصاد مقداری ،شماره .1۱-1۷ :۹
 Blundell Richard, Dearden Lorraine, Meghir Costas & Sianesi Barbara. (1999).Returns from Education and training to the Individual, the firm and Economy.
- Institute for Fiscal Studies.
Fernandez Enric & Mauro Paolo. (2000). The Role of Human Capital in Economic
- Growth: the case of Spain. IMF Working paper, International Monetary Fund.
Li Haizheng, Lisng Yunling, Fraumeni Barbara M. , Liu Zhiqiang & Wang Xiaojun.
- (2010). Human Capital in China. Human Capital, (5).
Wilson Rob A &Briscoe Geoff. (2004). The impact of Human Capital on Economic
- Growth, third report on vocational training research in Europe: Cedefop
Reference - series, 54.
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عوامل مؤثر بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (با تأکید بر افغانستان)
محمدامین عسکری ،۹محسن الوندی ،۹روحاهلل
 .۹دانش آموخته  MBA ،از دانشگاه بینالمللی امام
 .۹استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی
 .۸استادیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی

بیات۸

خمینی۹

چکیده
سرمایهگذاری مستقیم خارجی فرصتی مناسب برای کشورهای در حال توسعه است تا بتوانند از منابع
خارجی برای جبران کمبود سرمایه استفاده کنند و نیز از منافع دیگر آن مانند انتقال تکنولوژی و ...بهرهمند شوند؛
لذا باید بسترهای الزم برای جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را فراهم کنند .مطالعه حاضر نیز برای
تبیین عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای
توسعهیافتهای که بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را داشتند انجام شده است .این مطالعه برای
دوره زمانی  ۹۰۹۰ -۹۰۰۸و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSدر قالب الگوی دادههای
تلفیقی (پانل) انجام شده است .نتایج حکایت از تأثیر معنیدار ولی متفاوت دو متغیر آزادی اقتصادی و درجه باز
بودن اقتصاد در این دو گروه از کشورها دارد که این امر میتواند برای کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان
به عنوان راهبرد سیاستی به کار رود .ضمن آن که سایر عوامل بسته به گروه کشورها از تأثیر قابل توجه اما
متفاوت برخوردار هستند.

واژههای کلیدی :افغانستان ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،الگوی دادههای تلفیقی ،آزادی

اقتصادی ،درجه باز بودن اقتصاد.

1. askaryamin@yahoo.com
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مقدمه
امروزه نقش سرمایههای خارجی به عنوان عاملی مؤثر در تحقق روند توسعه جوامع ،امری پذیرفته
شده است و رقابت گستردهای برای جذب سرمایههای خارجی بین کشورها وجود دارد .این امر ایجاب
میکند که این جوامع ،چالشها و موانع این فرایند را شناسایی و سازگاری مناسبی جهت تحقق این امر
اتخاذ کنند .از سویی جریان سرمایههای خارجی در جامعهای امکان رشد و بازدهی دارد که بستر مناسب
توسعه سیاسی و اقتصادی در آن جامعه فراهم باشد .همچنین تأثیر ماهیت نظام بینالمللی و عوامل
خارجی بر روند این جریان را نمیتوان نادیده گرفت.
راه حلی که اقتصاد جهانی پس از بحران بدهیها برای انتخاب روش مناسب تأمین کمبود سرمایه،
علیالخصوص در کشورهای در حال توسعه بدان روی آورده ،بهطور نسبی احتراز از (سرمایهگذاریهای
پورتفلیو) و یا اعطای وام توسط بانکهای تجاری و گرایش به سمت سرمایهگذاریهای مستقیم است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین شیوههای تأمین مالی خارجی به روش غیر استقراضی
است که برخالف روش استقراضی که در تراز پرداختهای کشور میزبان به عنوان بدهی محسوب
میشود و به عنوان منابع سرمایهگذاری تلقی میشود .امروزه کشورها به نقش سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در تأمین سرمایه مورد نیاز خود و اثرات آن پی بردهاند و این امر مورد توجه قرار گرفته است.
کشورهایی که برای توسعه از سرمایه کافی برخوردار نیستند ،به سرمایهگذاریهای خارجی ،انتقال وجوه
یا انتقال مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده و تأمین بنگاههای اقتصادی کشور خود به ازای
مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در عواید آن اقدام میکنند( .رینلد۹)۸2 :۹۲۱2 ،
با توجه به مطالعات درباره عوامل مؤثر در سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،این مقاله با هدف درک
تفاوتهای این عوامل در کشورهای در حال توسعه ،مانند افغانستان که به کمبود سرمایه به علت پایین
بودن پسانداز ملی دچارند و کشورهای توسعهیافتهای که بیشترین جذب سرمایهگذار مستقیم خارجی را
داشتند انجام شده است.
وجه تمایز این مطالعه ،مقایسه کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعهیافته است که
بیشترین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نسبت به کشورهای در حال توسعه دارند؛ بنابراین
بررسی مقایسهای نشاندهنده تفاوت تأثیر عوامل مؤثر در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این
دو گروه از کشورها مشخص خواهد شد.
تمایز دیگر ،تأکید بر افغانستان است که پس از چند دهه جنگ اکنون فرصت تازهای برای بازسازی
زیرساختهای اقتصادی با توجه به فضای تازه بینالمللی دارد و کوشش دولت افغانستان در این است
که قوانین و ساختارهای حکومتی خود را مطابق با نیازهای داخلی و خارجی هماهنگ سازد .افغانستان
)1- Rieneld , S,A, (1985
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یک کشور در حال توسعه است که سالها درگیر جنگ بوده و در حال حاضر با کمبود سرمایه به علت
پایین بودن پسانداز ملی مواجه است .در حال حاضر بعد از تحوالت سیاسی و ارتباط با نهادهای مالی
بینالمللی ،فرصت برای جذب سرمایههای خارجی برای افغانستان فراهم شده است؛ لذا کوشش میکند
با تدوین قوانین در امور اقتصادی از جمله قانون جذب سرمایهگذاری خارجی که به منظور تسهیل در
امر جذب سرمایهگذاری خارجی تدوین شده است ،استانداردهای بینالمللی در آن رعایت و محیطی امن
برای سرمایهگذار خارجی فراهم شود.
مقاله حاضر شامل چهار بخش است :پس از مقدمه در بخش اول به بررسی تعاریف و انواع
سرمایهگذاری خارجی و در بخش دوم به پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد .در بخش سوم به معرفی مدل
مورد نظر و برآورد و تحلیل آن پرداخته شده است و بخش چهارم ،جمعبندی و نتیجهگیری را شامل
میشود.
انواع سرمایهگذاری خارجی
در یک تقسیمبندی کلی سرمایهگذاری خارجی را به دو دسته تقسیم میشود :سرمایهگذاری
مستقیم خارجی  ۹و سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی۹.
سرمایهگذاری مستقل خارجی
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)1- (Foreign Direct investment
2- Foreign indirect investment
3- OSED
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در این نوع سرمایهگذاری ،سرمایهگذار رسماً سرمایه مورد نیاز خود را تأمین میکند .سرمایهگذاری
مستقل خارجی از نظر حقوقی ،شرکتهایی با مالکیت صددرصد خارجی هستند .شرکتهای فرعی
معموالً دارای تابعیت کشور میزبان هستند؛ ولی تمامی یا حداقل اکثریت سهام و سرمایه آنها متعلق به
شرکت خارجی است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۸،سرمایهگذاری مستقیم خارجی را چنین تعریف میکند:
«سرمایهگذاری با هدف ایجاد روابط اقتصادی مستمر و اعمال نفوذ مؤثر و مدیریت در موارد زیر صورت
میگیرد:
 .۹ایجاد یک شرکت با مالکیت کامل ،تأسیس مؤسسه فرعی ،تأسیس شعبه و تملک دارایی کامل
یک شرکت موجود؛
 .۹مشارکت در یک شرکت جدید یا موجود.
معیار اساسی در تشخیص سرمایهگذاری مستقیم خارجی میزان و درجه کنترل بر سرمایهگذاری،
میزان مشارکت ،سود و زیانهایی است که متوجه سرمایهگذار میشود که انواع مختلفی دارد:
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سرمایهگذاری مشترک خارجی (شرکتهای مختلط)

این نوع سرمایهگذاری شکل تکاملیافته سرمایهگذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه است.
در این قبیل سرمایهگذاریها ،هزینههای سرمایهگذاری و منافع حاصله به تناسب بین سرمایهگذاران
داخلی و خارجی تقسیم میشود .امروزه بیشتر کشورهای در حال توسعه ،این نوع سرمایهگذاری را به
علت منافع آن  ،به سایر اشکال سرمایهگذاری خارجی ترجیح میدهند .مزایای عمده این نوع
سرمایهگذاری عبارت است از:
 امکان ادغام سرمایهگذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی -اجتماعی کشور میزبان و فراهمکردن زمینه تولید ،اشتغال و بهرهمند شدن سرمایهگذار داخلی از تخصص شرکت سرمایهگذار در
فعالیتهای صنعتی و مدرن؛
 برخورداری سرمایهگذاران محلی از مدیریت کار و تجربیات سایر کشورها در زمینه مدیریت وامکان سرمایهگذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان.
بنابراین فشار مالی اینگونه سرمایهگذاریها برای کشورهای در حال توسعه بهمراتب کمتر از اخذ
وام و اعتبار است.
سرمایهگذاری مشترک سهامی
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این نوع سرمایهگذاری بهترین نوع سرمایهگذاری است که از طریق تقسیم مالکیت سهام و سرمایه
بین سهامداران داخلی و خارجی صورت میگیرد .معموالً شرکا به نسبت سهام خود در مدیریت واحد
تولیدی نقش دارند (خاتمی.)۹1 :۹۸۷۲ ،
انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی از بعد اجرایی
 ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری ۹:در این روش ابتدا سرمایهگذار با یک کنسرسیوم متشکل ازشرکتهای خصوصی خارجی یا داخلی از طریق مناقصه انتخاب میشود تا یک واحد صنعتی را طراحی
و راهاندازی کند.
۹
 ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری :در این روش ابتدا سرمایهگذار با یک کنسرسیوم متشکل ازشرکتهای خصوصی خارجی یا داخلی از طریق مناقصه انتخاب میشود تا یک واحد صنعتی را طراحی
و راهاندازی کند.

1-Build – operate –Transfer

۹۹2

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی ،سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

سرمایهگذار ،واحد صنعتی را برای یک دوره از پیش تعریفشده بهرهبرداری میکند و درآمدهای
حاصله طی این دوره برای پوشش هزینهها و عواید سرمایهگذار اختصاص مییابد .در پایان دوره مزبور
مالکیت و فعالیت واحد صنعتی به دولت میزبان واگذار میشود و بر خالف وام در  BOTمسئله تولید و
مشارکت سرمایهگذار و ریسک مطرح است.
خصوصیسازی :سرمایهگذار خارجی میتواند از طریق خصوصیسازی در کشور میزبان ،سهام و یا دارایی
یک واحد دولتی را کسب کند .مثال آن ،شرکت تلکوم در آرژانتین ،و اینتل در شیلی است.
ساخت ،مالکیت و بهرهبرداری ۹:پس از این که واحد صنعتی ساخته شد ،مالکیت آن به دولت
واگذار میشود و شرکت مجری طرح واحد صنعتی را بهرهبرداری میکند و عواید آن را با دولت سهیم
میشود (خاتمی.)۹۰ :۹۸۷۲ ،
پیمان بیع متقابل ،یا بایبک :پیمانهای بایبک ،پیمانهای خدماتی با قیمت ثابت یا بازگشت
ثابت است .این روش سرمایهگذاری به دولت پروانه میدهد تا سرمایههای خارجی و خدمات و دانش
فنی را جذب کند و همزمان هزینه دادوستدهای خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد .در
پروژههای بای بک ،سرمایهگذار خارجی همه هزینههای آغازین و نگهداری پروژه را انجام میدهد و با
پایان یافتن پروژه ،اداره کردن آن را به شریک داخلی واگذار میکند .امروزه کاربرد پیمانهای بای بک،
به عنوان ابزار توسعه و نوسازی در صنایع مادر شیوهای شناخته شده است و از اینگونه پیمانها برای
وارد کردن سریع و سودآور ماشینها بهرهگیری میشود.
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پیامدهای مثبت سرمایهگذاری خارجی
در سطح خرد ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهطور ضمنی به عنوان ابزار بالقوه نیرومندی برای
بهبود دسترسی به بازارهای بینالمللی ،تحصیل ظرفیتهای فنی و سازمانی جهت تولید و صادرات
محصوالت و خدمات جدید و همچنین افزایش ارتباطات پسین و پیشین مطرح است .در این مفهوم
سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند بهطور مؤثری در تأمین مالی ،کسری حساب تراز پرداختهای
کشور میزبان دخیل باشد .بهعالوه از آن جایی که هنگام سرمایهگذاری ،شرکتهای چندملیتی هزینه
باالیی را در کشور میزبان انجام میدهند و بر اساس استراتژیها و اهداف بلندمدت سرمایهگذاری
میکنند و این نوع سرمایهگذاری نسبت به سایر انواع سرمایهگذاری خارجی از ثبات باالتری برخوردار
است.
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پیامدهای منفی سرمایهگذاری خارجی
نتایج حاصل از بررسیها نشان میدهد که هیچ یک از فواید ذکر شده برای ورود سرمایههای
خارجی تضمین شده نیست؛ بلکه مهمتر این که گاهی اوقات کشورها باید هزینههای ناشی از حضور
سرمایهگذاران خارجی را نیز در نظر داشته باشند .بر اساس مطالعات دانینگ در سال  ۹۲۲۸بسیاری از
کشورهای جهان در زمینه تهیه منابع ،ظرفیت و بازار ،ایجاد اشتغال و ثروت ،عرضه ارز ،ایجاد انگیزه در
تحرک کارگر و کارفرما و افزایش تقاضا به شرکتهای چندملیتی وابسته هستند .این در حالی است که
شرکتهای چندملیتی به تعداد محدودی از اهداف اقتصادی کشورها عالقهمند هستند.
دولتها به دنبال طیف وسیعی از اهداف اقتصادی و غیراقتصادی هستند ،در حالی که شرکتهای
چندملیتی به دنبال حداکثر کردن سود یا فروش جهانی خود هستند .سرمایهگذاران ،اغلب مایلاند در
طول دوره رشد اقتصادی کشور میزبان درامدهای خود را ،از نو در همان کشور سرمایهگذاری کنند؛ ولی
در دورههای افت اقتصادی عمالً بر حجم سرمایههایی که از کشور خارج میسازند افزوده میشود و
همین امر سبب رکود بیشتر اقتصاد کشور میزبان میشود.
بنابراین با توجه به اثرات مثبت و منفی سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتوان گفت ،با توجه به
وضعیت فعلی افغانستان که به علت پایین بودن پسانداز دچار کمبود سرمایه است و بازارهای مالی آن
نیز از بین رفته و شدیداً نیازمند ورود تکنولوژی و منابع سرمایهای برای راهاندازی صنایع مادر است جذب
سرمایهگذارهای مستقیم خارجی میتواند بسیار مفید و راهگشا باشد.
مروری بر مطالعات انجام شده
عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی تابع موقعیتهای مکانی ،مزیتهای مبدأ ،مقصد
و عوامل ارتباطی است .در گذشته نظرات و عقاید متفاوتی درباره پیامدهای ورود سرمایهگذاری مستقیم
خارجی به کشور میزبان وجود داشته است و برخی کشورها به علت در خطر افتادن استقالل اقتصادی،
تعدیالت سیاسی مورد نیاز و تبعات فرهنگی در جذب این سرمایهها با عدم اطمینان و شک مواجه بودند؛
اما امروزه اکثر کشورهای جهان معتقدند که جذب سرمایه خارجی با رفع کمبود سرمایه ،دانش،
تکنولوژی ،و تکنیکهای جدید مدیریتی را نیز به همراه میآورد .بنابراین بیشتر کشورهای جهان حتی
کشورهای پیشرفته ،برای سازگاری بستر ورود سرمایه خارجی سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر آن و
انطباق آن با وضعیت خود هستند .مطالعات متعددی در زمینه عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در سطح کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه صورت گرفته است؛ اما با توجه به موضوع
مطالعه این مقاله ،به مطالبی که درباره بررسی علل مؤثر بر جریان سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته،
اشاره میشود.

۹۹۷
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مطالعات انجامشده در ایران ،به بررسی علل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح
کالن ،پرداخته است .مقاله حاضر نیز در این گروه طبقهبندی میشود.
جدول ( )۹مطالعاتی که در ایران انجام شده است:
محقق

هدف پژوهش

نتایج پژوهش

زری باف،
مهدی،

ریسکهای سرمایهگذاری
خارجی

فتحی و
کبیری پور
()۹۸۲۹

بررسی ابعاد مختلف
ریسک سیاسی و تأثیر آن
بر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی

نجاری و
فروشانی،
()۹۸۱۱

شناسایی تأثیر
سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و آزادی اقتصادی
درکشورهای منتخب
()۹۰۰۱-۹۲۲۱
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مزینی و مراد
حاصل
()۹۸۱۲

بازشناسی عوامل مؤثر بر
جریان سرمایهگذاری
خارجی

نظام مالیاتی ،وضعیت مبادالت ارزی ،سهم بازار تکنولوژیک ،وضعیت
بازار مالی کشور ،وضعیت پسانداز ،سرمایهگذاری ،سهم یارانهها و
حمایتهای دولتی بسته طبقهبندی کشورها و یا شدت و ضعف متفاوت
میتواند بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی مؤثر باشد.
فساد در بوروکراسی دولتی و عدم توجه به استانداردهای حسابداری،
عدم سیستم اقتصادی سالم و کارآمد ،عدم وجود مقررات و یا تکرار
مقررات غیرقابل پیشبینی ،که روی تجارت و سرمایهگذاری آنهم از
نوع بلندمدت و اثربخش آن ،اثر میگذارد
ریسک سیاسی (سیاستها ،نظام مالیاتی ،فساد و تنشهای سیاسی) و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی رابطه تنگاتنگی دارند و شرکتهای
چندملیتی بیشتر جذب کشورهایی میشوند که دارای سیاستهای
پایدار و روشنی بوده و دارای چارچوب قانونی و مالیاتی شفافی هستند؛
لذا بروکراسی سنگین و پیچیدگی ساختار حقوقی و مالیاتی میتواند
تأثیرات منفی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته باشد
نتایج حاکی از اثر مثبت و معنیدار سرمایهگذاری مستقیم خارجی،
سرمایهگذاری داخلی ،شاخص کل آزادی اقتصادی و دو جزء از اجزاء
آزادی اقتصادی «ساختار قضایی و امنیت حقوق و مالکیت و قوانین و
مقررات کسب و کار ،اعتبار و نیروی کار» بر رشد اقتصادی است.
همچنین نیروی کار ،نرخ تورم و دو جزء از اجزاء آزادی اقتصادی «پول
سالم و آزادی مبادله تجاری با خارجیها» بدون تأثیر است.
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شهال باقری

سرمایهگذاری خارجی از
منظر اقتصاد سیاسی

سرمایهگذاری خارجی درکشورهای در حال توسعه باعث بهبودی دانش
فنی ،مهارتهای مدیریتی ،فناوری برتر ،کارایی برتر و دستیابی بیشتر
به بازارهای کشورهای صنعتی ،افزایش اشتغال ،درآمدهای مالیاتی
برای دولت میزبان و استفاده از نوآوری آنها میشود.

عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (با تاکید بر افغانستان)  /صص ۹۹۹ –۹۸۲

۹۹۱

مطالعاتی که در سایر کشورها انجام شده است
جدول( )۹مطالعاتی که در سایر کشورها انجام شده است
محقق
کروپیتر
()۹۰۰۹

عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری
مستقیم در چین

بانگا ()۹۰۰۸

اثر سیاستهای دولت و
موافقتنامههای سرمایهگذاری بر
جریان سرمایهگذاری مستقیم
خارجی درکشورهای در حال
توسعه
عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی

بانیاک و
همکاران
()۹۰۰۹

عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی درکشورهای در
حال توسعه

کامپ ()۹۰۰۹

در تعیینکنندههای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
کشورهای در حال توسعه ،آیا
جهانیسازی روشهای بازی را
تغییر داده است؟

چانالی

تعیینکنندههای مکانی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
درکشورهای در حال توسعه

چاکرابارتی
()۹۰۰۹
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هدف پژوهش

نتایج پژوهش
متغیرهای این پژوهش شامل سطح دستمزد ،نرخ بهره ،نرخ ارز،
نظام مالیاتی و درجه آزادی اقتصادی بودند که از لحاظ تئوریکی
و هم از لحاظ سطح معنیداری مطابق انتظار بوده است.
نتایج در ۹۰کشور نشان میدهد که ضرایب تخمینی متغیرهای
اندازه بازار ،هزینه نیروی کار ،نسبت ثبتنامشدگان در دوره
متوسطه ،بدهی خارجی و مصرف برق معنیدار هستند و نیز
نشان میدهد که موافقتنامههای سرمایهگذاری با کشورهای
توسعهیافته ،دارای تأثیر مثبت و معنیدار است.
نتایج نشان میدهد از بین عوامل (اندازه بازار ،سطح دستمزد،
خالص صادرات ،نرخ رشد ،نرخ ارز ،مالیات ،تعرفهها) آزادی
تجاری در هر کشور به احتمال زیاد از سایر عوامل بر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار است.
نتایج مطالعه نشان میدهد که تغییرات سریع در متغیرهای
اصلی اقتصاد ،ثانیاً تغییرات مداوم در مقررات مالی و تجاری،
جریانات سرمایهگذاری مستقیم خارجی را کندتر میکند .ثالثاً
بیثباتی در وضعیت کالن اقتصادی و تغییرات مداوم قوانین در
تصمیمات سرمایهگذاران نقش اساسی ایفا میکنند.
این مطالعه در  ۹۷کشور نشان میدهد که آموزش و باز بودن
اقتصاد از عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
است که تابع متغیر بازار ( GDP,GDPسرانه) ،جمعیت و
رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی میباشند .به عبارت دیگر
متغیرهای بازار ،جمعیت و رشد حقیقی اقتصاد دارای نقش
تعیینکنندهتری بر جذب سرمایهگذاری خارجی است.
نتایج پژوهش در  ۸۹کشور نشان میدهد عوامل اندازه بازار،
رشد تولید ناخالص داخلی ،دور دستی ،ذخیره سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و باز بودن اقتصاد بر میزان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بهصورت معنیداری مؤثرند.
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۹۹۲

برآورد مدل
ساختار مدل
در این مطالعه در قالب الگوی معادالت سیستمی و بلندمدت به بررسی رفتار جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی پرداخته شده است .بهطور کلی چارچوب کلی این مدلها به شکل زیر است:
)FDIit= ∑ (Zit, Qit
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بدین صورت که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی تابعی از ماتریسی از متغیرهای مستقل
اقتصادی با نماد  Zitاست.
از جمله مطالعاتی که با این رویکرد انجام شدهاند ،میتوان به مزینی و مراد حاصل ( )۹۸۱۱نجار
زاده ،شقاقی ( ،)۹۸۱2کمیجانی و عباسی ( ،)۹۸۱2عاقلی و کهنه شهری ( )۹۸۱۱و «باجو و سیمون»
( )۹۲۲۱اشاره کرد .گروه دیگری از متغیرها به نوعی تفاوتهای غیراقتصادی مورد بررسی را بیان
میکنند که با ماتریس  Qitنشان داده میشود.
نمادهای  i,tبه ترتیب بیانگر کشور و مقاطع زمانی مورد مطالعه است؛ جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی تابعی از متغیرهای زیر در نظر گرفته شده است.
میزان نرخ تورم کشور  iدر زمان  )Inflation( tهرچه میزان تورم با ثبات و پایینتر باشد کشور
مقصد برای سرمایهگذاران جذابتر است.
نرخ مالیات بر شرکتها و کاالهای کشور  iدر زمان  )Tax rat( tهرچه متناسب با نرمهای
جهانی باشد برای سرمایهگذاری خارجی شرایط مناسبتر است.
درجه باز بودن اقتصاد کشور  iدر زمان ) :t(openهرچه اقتصاد از نظر تجاری بازتر باشد ،یعنی
هزینه ایجاد و راهاندازی یک کسب و کار جدید کمتر باشد ،بستر مناسبتری برای حضور سرمایه خارجی
فراهم میشود.
سهم یارانهها و حمایتهای دولتها کشور  iدر زمان ) :t(SUBافزایش حجم یارانهها به علت
ایجاد اختالل در قیمتهای نسبی اقتصاد و در مقابل ایجاد زمینههای رانتجویی با مخدوش نمودن
فضای کسب وکار ،تمایل کمتری در سرمایهگذاری خارجی ایجاد میکند.
وضعیت بازار مالی کشور  iدر زمان ) :t(GREاصوالً هرچه هزینههای وامهای مبتنی بر ضمانت
بهویژه ضمانت دولتی افزایش یابد ،به نوعی حکایت از فضای نامطلوب بازار مالی کشور دارد و عمالً به
عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل ورود جریان سرمایه خارجی عمل میکند.
آزادی اقتصادی کشور  iدر زمان ) :t(Fیکی از مهمترین موضوعات در بحث سرمایهگذاری
مستقیم خارجی است .مفهوم ایجاد یک شاخص اقتصادی برای نخستین بار در اواخر دهة  ۹۲۱۰در بنیاد
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«هریتیج» بحث شد .از آن پس هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازهگیری تجربی سطح آزادی
اقتصادی در کشورهای سراسر دنیاست.
در تعریف بنیاد «هریتیج» ،آزادی اقتصادی آن قسمت از آزادی است که مربوط به استقالل
اقتصادی افراد در ارتباط با دولت و سایر گروههای سازمانیافته میشود و یک فرد از لحاظ اقتصادی
آزاد است که کامالً نیروی کار و داراییاش را کنترل کند .تعریف آزادی اقتصادی دربرگیرندۀ آزادی و
حق تولید ،توزیع و مصرف کاالها و خدمات است .به عبارت دیگر ،دیگران آزادند تا کار کنند ،تولید کنند،
مصرف کنند و در هر راهی که دوست دارند سرمایهگذاری کنند و این آزادی هم بهوسیله دولت حمایت
و محدود نمیشود (جعفر زاده.)۸ ،
برای متغیر وابسته در مدل مورد نظر از شاخص عملکرد جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی استفاده شده است که به شکل زیر محاسبه میشود:
𝐰𝐈𝐃𝐅 𝐅𝐃𝐈𝐢 /

𝐰𝐏𝐃𝐆IND۹T =𝐆𝐃𝐏𝐢/
که در آن اندیسهای i,wبیانگر کشور مورد نظر و مقدار جهانی آن است .از آنجایی که
سرمایهگذاری مستقیم خارجی نمیتواند به تنهایی مالک مناسبی برای مقایسه کشورها باشد و الزم
است اندازه و مقیاس اقتصاد کشور مورد نظر نیز مد نظر قرار گیرد ،در تحقیق حاضر از متغیر شاخص
عملکرد جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی که عملکرد نسبی کشور را با توجه به مقیاس آن کشور در
سطح جهان بیان میکند استفاده شده است.
به عبارتی مدل رگرسیونی مدل این پژوهش عبارت از:
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F (INDi, t) =∑f (Inflation+Tax rat+open+SUB+GRE+F) i,t

برآورد مدل
مدل تصریح شده در بخش قبل برای دوره زمانی ( )۹۰۹۰ - ۹۰۰۸به روش حداقل مربعات
تعمیمیافته ( )GLSو در قالب روش دادههای تلفیقی یکبار برای شش کشور در حال توسعه و شش
کشور توسعهیافته و یکبار برای مجموع آنها یعنی دوازده کشور برآورد شده است .از آنجایی که تأثیر
عوامل مؤثر بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد ضمن
برآورد مدل برای تمامی کشورهای مورد نظر که میتواند تصویری کلی از عوامل مؤثر در همه کشورهای
نمونه ارائه دهد ،مدل مورد نظر در گروهبندیهای مختلف کشورها و افغانستان به تنهایی نیز برآورد شده
تا به صورت خاص اطالعاتی در سطح گروه دیگر کشورها به دست آید .ضمن آن که هماهنگی نتایج

)1- Inward fdi performance Index (INDi

۹۸۹
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مدلهای مربوطه به گروههای کشوری با مدل کلی میتواند دلیلی بر استحکام نتایج مدل اصلی برای
تمامی کشورها برآورد شده نیز به حساب آید .بدین منظور کشورهای مورد نظر به گونهای انتخاب شدهاند
که در دو گروه کشورهای با درآمد پایین (در حال توسعه) و کشورهای با درآمد باال (توسعهیافته)
طبقهبندی شوند تا مدل مرجع بهصورت مجزا برای هر یک از این سه گروه نیز برآورد شود.
در این رابطه از معیار ارائه شده توسط بانک جهانی 1،که بر اساس درآمد سرانه کشورها را به سه
گروه طبقهبندی کرده ،استفاده میشود .در مطالعه حاضر منابع آماری مورد استفاده بانکهای اطالعاتی،
انکتاد (برای آمارهای مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی) ،بانک جهانی (برای تمامی متغیرهای
مستقل بهجز شاخص آزادی اقتصادی) و بنیاد هریتیج (برای شاخص آزادی اقتصادی) بوده است.
پیش از پرداختن به برآورد مدل ،از آزمون «ایم و پسران و شین» )۹۲۲۷( 2برای آزمون ریشه
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)1- World development indictor (WDI
2- Eim and pesaran and shin
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واحد متغیرها استفاده شد .این آزمون بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ( )ADFاست که ابتدا
برای تکتک مقاطع دادههای تلفیقی (برای هر متغیر جداگانه) انجام شده و سپس میانگین آمارههای
«دیکی فولر» تعمیمیافته محاسبه میشود .نتایج حکایت از آن دارند که تمامی متغیرهای درون مدل
مانا از درجه یک هستند .در ادامه برای آزمون همگرایی یکسان آزمون  IPSبرای پسماند معادالت
انجام میشود و نتایج این آزمون وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها را تایید میکند.
برای آزمون این فرضیه که عرض از مبدأ برای مقاطع مختلف یکسان است یا نه ،از آزمونF
استفاده میشود .از آنجایی که مقدار Fمحاسبه شده از  Fجدول بزرگتر است ،اثرات گروه کشورها
پذیرفته و به همین جهت عرض از مبدأهای مختلفی در برآوردها لحاظ میشود .به منظور آزمون انتخاب
بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آماره هاسمن استفاده شد ،از آنجایی که آماره کی دو به دست آمده،
کوچکتر از مقدار کی دو در جدول است؛ بنابراین برای برآورد مدلها از روش اثرات تصادفی استفاده
میشود.
همانگونه که در جدول شماره ( )۸مشاهده میشود ،مدل مورد نظر دو بار برای این گروه کشورها
و یکبار نیز برای تمامی کشورهای نمونه و یکبار خاص ،افغانستان برای بیست سال برآورد شده است.

۹۸۹
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تحلیل نتایج
همانگونه که مشاهده میشود ،نتایج برآورد مدل در چهار گروه کشوری در جدول شماره ۱
منعکس شده است .الزم به ذکر است که در برآورد مدل برای کل کشورهای نمونه در پی دستیابی به
تصویری کالن و یا به تعبیری (پوشی) از عوامل مؤثر بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده و
در قالب برآورد مدل ،هر یک از گروه کشورها به دنبال آگاهی از تأثیر تفاوتهای میان کشورها برای
عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستیم .انتظار میرود ضمن وجود برخی تفاوتها در
مدلهای برآورد شده برای هر یک از گروهها عمالً نتایج برآورد کلی به نوعی تایید شود .در ارتباط با
تحلیل نتایج میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
طبق جدول برای تمام ضرایب به دست آمده مقدار  P-Valueمتغیر آزادی اقتصادی ( )Fدر تمام
گروه کشورها بهصورت معنیدار و همسو با نتایج تحقیقاتی است که سایر محققین انجام دادهاند .در
تحقیق حاضر تأثیر ضریب آن در کشورهایی با آزادی اقتصادی باال بیشتر از همه است .این موضوع
اهمیت این متغیر را بر جذب سرمایهگذاری خارجی در این کشورها نشان میدهد .این متغیر را که
مؤسسه «هریتیج» در بین کشورها رتبهبندی میکند ،دربرگیرنده موضوعاتی نظیر آزادی کسب و کار،
آزادی تجارت ،آزادی پولی ،آزادی از دولت ،آزادی از مالیات ،حقوق مالکیت ،آزادی سرمایهگذاری ،آزادی
مالی ،آزادی از فساد و آزادی از نیروی کار است که همه موارد بیان شده بر دخالت نکردن دولت در
اقتصاد تأکید دارد؛ یعنی رشد بخش خصوصی در کشورهایی با بیشترین آزادی اقتصادی بسیار اهمیت
دارد و سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در کشورهایی که بخش خصوصی فعالی دارد ،بیشتر جذب
میشود؛ ولی قدرت تأثیرگذاری آن در کشورهای در حال توسعه و افغانستان خیلی کمتر است و پیام آن
شاید این بوده که در اینگونه کشورها دخالتهای دولت برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تا
حدی الزم و ضروری است.
خوشبختانه در قانون اساسی افغانستان اقتصاد بر پایه بازار آزاد است .در بررسی تطبیقی قانون
سرمایهگذاری افغانستان با استانداردهای بینالمللی نیز مشخص شد که در این قانون سعی شده که
شرایط امن ،مساعد و تسهیالت الزم برای سرمایهگذاران خارجی فراهم شود.
به عبارتی اهمیت این متغیر بین گروه کشورهای منتخب ،تفاوت در شدت تأثیرگذاری آن است
که در کشورهایی با آزادی اقتصادی از همه متغیرها در تمامی گروهها بیشتر بوده که نشان میدهد این
متغیر در این گروه از کشورها برای جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار اهمیت دارد؛ ولی در کشورهای
کمتر توسعهیافته مانند افغانستان اهمیت آن کمتر است.
متغیر مربوط به درجه باز بودن ( )OPENکه بیانگر کاهش هزینههای ایجاد یک کسب و کار
جدید و تجارت درکشورهای میزبان است برای تمامی گروه کشورها با توجه به مقدار ()P-Value

۹۸۸
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معنیدار و بهصورت مثبت جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تحت تأثیر قرار میدهد .این متغیر
در گروه کشورهایی با بیشترین آزادی اقتصادی با بیشترین مقدار تأثیرگذاری پس از آزادی اقتصادی
بهصورت ضریب مثبت ظاهر شده است؛ ولی مقدار تأثیر آن در گروه کشورهای در حال توسعه و افغانستان
کمتر است.
دو متغیر آزادی اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد در بین متغیرهای این تحقیق ،از لحاظ معنیدار
و نیز شدت تأثیرگذاری ضریب آنها از همه متغیرها در گروه کشورهای توسعهیافتهای که بیشترین
آزادی اقتصادی را دارد بیشتر است که نشان میدهد ساختار این کشورها به گونهای است که دخالت
دولت در اقتصاد به حداقل برسد .در عوض بخش خصوصی نقش اصلی را در اقتصاد دارد و شرکتهای
چندملیتی بنا بر اصل رقابت در بازار جذب این کشورها میشود؛ ولی شدت تأثیرگذاری این دو متغیر در
گروه کشورهای در حال توسعه و افغانستان کمتر است که حکایت از آن دارد که برای شرکتهای
سرمایهگذار در این کشورها رفتار دولت مهم است .یعنی عالوه بر آزادی اقتصادی و درجه باز بودن
اقتصادی در این کشورها رفتار مناسب و ایجاد شرایط امن از سوی دولت برای آنها مهم است.
متغیر تورم در مدل کلی با توجه به مقدار ( ) P-Valueو ضریب آن بر سرمایهگذاری خارجی تأثیر
منفی میگذارد؛ ولی تأثیر آن در مدل گروهی کشورها بهصورت مثبت ظاهر شده است .برای علت آن
در کشورهایی با آزادی اقتصادی میتوان گفت که احتماالً این کشورها در هنگام افزایش تورم سعی
میکنند سرمایهگذاریهای خارجی را بیشتر جذب کنند؛ تا با تولید بیشتر بتوانند تورم را کنترل کنند .در
کشورهای کمدرآمد در هنگام تورم احتماالً نرخ ارز آنها نیز سقوط میکند ،در این هنگام شرکتهای
چندملیتی سعی دارند در اینگونه کشورها سرمایهگذاری کنند؛ چون هزینه عوامل تولید در مقابل نرخ
ارز خارجی کمتر میشود .در افغانستان این متغیر معنیدار نیست؛ یعنی فاکتورهای مهمتر دیگری وجود
دارد.
متغیر مربوط به مالیات ( )TAXبا توجه به مقدار ( )P-Valueدر مدل کلی کشورها ،ضریب آن
بهصورت منفی ظاهرشده است؛ اما درکشورهایی با بیشترین آزادی اقتصادی با شدت بیشتر بهصورت
منفی جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را متأثر میسازد .در مورد افغانستان نیز این عامل بهصورت
منفی ولی به شدت کمتری ظاهرشده که این نتیجه حکایت از آن دارد که اساساً در کشورهای با درآمد
پایین مانند افغانستان عوامل مؤثرتر دیگری نسبت به مالیات وجود داشته که میتواند سرمایهگذاری
مستقیم خارجی را تحت تأثیر قرار دهد .در کشورهای کمدرآمد ،به صورت مثبت و معنیدار ظاهر شده
که چندان منطقی به نظر نمیرسد ،مخصوصاً اینکه اصوالً نرخ باالی مالیاتی به عنوان یک عامل
بازدارنده در این رابطه عمل میکند.
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۹۸2

متغیر مربوط به وضعیت بازارهای مالی ( )GREبا توجه به مقدار ( )P-Valueو ضریب آن در
مدل کلی کشورها بهصورت ضریب مثبت ظاهرشده است .این نکته برای کشورهای در حال توسعه و
کم درآمد بیشتر مشهود است که بیانگر این است که بازارهای مالی این کشورها از نگاه سرمایهگذاران
خارجی چندان قابل اعتماد نیست و به ضمانتهای دولتی و دخالت دولت در بازارهای مالی ،نیاز است؛
یعنی سرمایهگذار خارجی وقتی حاضر میشود در چنین کشورهایی سرمایهگذاری کند که از حمایتها و
ضمانتهای دولتی برخوردار باشد .مدل برآورد شده برای افغانستان نیز این امر را تایید میکند .به این
معنی که هزینههای وامها و ضمانتهای دولت اهمیت باالیی برای سرمایهگذاران خارجی دارد و
نشاندهنده ریسک باال و فساد اداری و رانت در افغانستان از دید سرمایهگذاران خارجی است .این امر
نشان میدهد ،یکی از استراتژیهای ضروری در وضعیت فعلی ،فعال کردن بیمههای سرمایهگذاری و
تدوین قوانینی است که به سرمایهگذاران اطمینان دهند ،از حمایتهای صریح و شفاف دولتی و قانونی
بهصورت برابر نسبت به سرمایهگذاران داخلی در یک محیط رقابتی سالم برخوردارند .در کشورهایی با
آزادی اقتصادی باال با توجه به مقدار ( )P-Valueارتباط معنیدار وجود نداشته و متغیر طبق انتظار ظاهر
نشده است.

سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
سال  ،۱شماره  ،2تابستان ۹۸۲1

۹۸1

عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (با تاکید بر افغانستان)  /صص ۹۹۹ –۹۸۲

نتیجهگیری
در مطالعه حاضر تالش شد تا ضمن مروری بر ادبیات موضوع با توجه به تعدد نتایج به دست
آمده از مطالعات صورت گرفته در ارتباط با عوامل مؤثر بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،تصویری
واحد و قابل تعمیم از این عوامل و شدت اثرگذاری آنها با تأکید بر یک الگوی بین کشوری ارائه شود.
بدین منظور از اطالعات مربوط به گروهی از کشورها (در طبقهبندیهای مختلف) در دوره زمانی (۹۰۰۸
 )۹۰۹۰استفاده شد .نتایج مدلهای برآورد شده حکایت از آن دارد که از مجموع عوامل بررسی شدهکه در ادبیات بحث منعکس شده ،آزادی اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد در تمامی مدلها (کلی و
گروهی کشورها) از لحاظ آماری معنیدار است و با ضریب مثبت جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
را تحت تأثیر قرار میدهد؛ ولی شدت تأثیرگذاری آنها در گروه کشورهای توسعهیافتهای که بیشترین
آزادی اقتصادی را دارند از همه بیشتر است و در این کشورها بین آزادی اقتصادی و درجه باز بودن
اقتصادی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی رابطه مستقیم وجود دارد؛ بنابراین شدت تأثیرگذاری آن
در کشورهای در حال توسعه و افغانستان خیلی کمتر است و کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان
عالوه بر آزادی اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد ،حمایتها و ضمانتهای دولت برای جلب
سرمایهگذاریهای خارجی الزم و ضروری است؛ چراکه این دو متغیر بر دخالت نکردن دولت در اقتصاد
تأکید دارد؛ از این روی دو متغیر مالیات و تورم در مدل کلی ،بهصورت منفی تأثیر خود را روی روند
سرمایهگذاری خارجی نشان داد؛ ولی در مدل گروهی کشورها ،بهصورت مثبت ظاهر شد که خالف
انتظار را نشان میدهد.
متغیر مربوط ،وضعیت بازارهای مالی با وضعیت وامها با ضمانت دولتی را نشان میدهد و در
صورت افزایش بر روند سرمایهگذاری خارجی تأثیر منفی دارد که در گروه کشورهایی با بیشترین آزادی
اقتصادی بهصورت ضریب منفی ظاهر شد .این امر نشاندهنده اطمینان سرمایهگذاران خارجی به
بازارهای مالی این کشورها است؛ ولی در مدل کلی و گروه کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان،
بهصورت ضریب مثبت ظاهر شده ،که نشاندهنده روند سرمایهگذاری خارجی بر ضمانتهای دولتی در
این کشورهای بسیار چسبنده است و سرمایهگذاران خارجی اطمینان کافی به بازارهای مالی این کشورها
ندارند.
متغیر یارانهها و حمایتهای دولت در تمامی مدلها بهصورت ضریب منفی ظاهر شده ولی شدت
تأثیرگذاری آن در کشورهای توسعهیافته بیشتر است تأثیر منفی این نوع مداخله دولت در اقتصاد را
نشان میدهد.
راهبرد سیاسی که از این تحقیق برای کشورهای در حال توسعه بهویژه افغانستان به دست میآید،
نشان میدهد که دولتها به آزادی اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد توجه جدی میکنند؛ ولی در حال

۹۸۷
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حاضر برای ایجاد اطمینان سرمایهگذاران خارجی دولتها باید ضمانت و حمایتها را از آنها به عمل
آورند .این مطلب در تأثیرگذاری متغیر مربوط به وضعیت بازارهای مالی در این کشورها نیز مشهود است.
برای ارزیابی و مقایسه با پیشینه موضوع با تحقیق حاضر خالصهای از آنها را در جدول ( )2آمده است.
جدول ( )2خالصه مقایسه با تحقیقات پیشین:
نویسنده
OPEN
TAX

**
**

-**

**
--

**
--

---

**
--

-**

**
**

INF
GRE
SUB

----

----

----

----

**
**
**

----

----

**
**
**

متغیر

Crowe pete

AvikChakrabarti

Nunnen Kamp

Chunlai

مزینی و مراد حاصل

نجاری فروشانی

فتحی و کبیری پور

تحقیق حاضر ،مدل کلی

F

**

**

--

--

--

**

--

**

عالمت (**) یعنی متغیر در تحقیق مورد نظر معنیدار بوده است.
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بررسی تأثیر سیاستهای پولی در تراز تجاری کشورهای منتخب آسیا و آفریقا در
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ارشد۸

مسئول۹

چکیده
بهبود تراز تجاری یکی از اهداف عمده اقتصادی کشورها و سیاستهای پولی یکی از عوامل اثرگذار
در تراز تجاری است .در این تحقیق تأثیر سیاستهای پولی در تراز تجاری در کشورهای منتخب آسیا و
آفریقا (افغانستان ،تاجیکستان ،بوتان ،سریالنکا ،نیپال ،مالدیو ،مالزیا ،نیجر ،نیجریه ،لیبیا ،لیبریا ،اوگاندا و
سودان) ،طی دوره ( )2004- 2015با استفاده از دادههای ترکیبی (پانل) به روش گشتاورهای تعمیمیافته
و بررسی شده و نتایج حاکی از آن است که متغیر سیاست پولی (حجم پول) و نرخ حقیقی ارز در سطح
اطمینان  ۲2فیصد اثر منفی و معنیدار در خالص صادرات دارد؛ ولی شدت هر یک از متغیرهای مستقل بر
خالص صادرات متفاوت است؛ از این لحاظ باید کارآیی سیاستهای پولی در همسویی با سیاستهای ارزی،
ارزیابی شود.

واژههای کلیدی :تراز تجاری ،سیاست پولی ،نرخ حقیقی ارز و پنل دیتا

1. hamdil1212@gmail.com
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مقدمه
تراز تجاری ،۹یا به گفته برخی منابع «صادرات خالص» ،به تفاوت میان ارزش پولی واردات و
صادرات خروجی در دورهای معین گفته میشود .در حقیقت تراز تجاری معیار رابطه واردات و صادرات
کشورها است.
مقدار مثبت آن (اگر صادرات بیشتر از واردات باشد) به نام مازاد تجاری و مقدار منفی آن به نام
کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص میشود (تیمور .)۹۸۱1 ،به طور خالصه ،تراز تجاری ،نتیجه
خالص صادرات یک اقتصاد است که مانده مثبت ،نشاندهنده صادرات بیشتر و مانده منفی ،نشاندهنده
واردات بیشتر خواهد بود و تراز پرداختها که برای سنجش و اندازهگیری جریان مبادالت تجاری و
انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است ،در حقیقت این موضوع بیانگر سطح باز بودن اقتصاد را نشان
میدهد (رحیمی .)۹۱۷ :۹۸۲۰ ،برای نشان دادن عوامل مؤثر در تراز تجاری ،دانشمندان اقتصاد متغیرهای
مختلفی را شناسایی کردهاند .متغیر سیاستهای پولی ،میتواند بر عملکرد تراز تجاری تأثیرگذار باشد؛
این متغیر ،به عنوان یکی از ابزارهای مهم دولت در عرصه مبادالت ،تنظیم و کنترل روابط اقتصادی با
کشورهای خارجی تعریف شده و میتواند در تراز یا بیالنس تجاری ،تأثیر گذارد؛ از این رو نقش
سیاستهای پولی و ارزی برای فراهم ساختن ابزاری کارا برای گسترش سیاستگذاریهای مدون در
جهت دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی مهم است (حسین.)۸۱ :۹۸۲۱ ،
این موضوع به اهمیت تعیین نرخ بهینه ارز و اجرای سیاستهای مناسب ارزی تأکید دارد؛ زیرا
کاهش کارآیی اقتصادی ،توزیع و تخصیص غیر بهینه منابع اقتصادی ،اختالل در بازارهای مالی داخلی
و تخریب تراز پرداختها از اثرات تنظیم نامناسب نرخ حقیقی است .دستیابی به اهداف بهبود وضعیت
تراز تجاری ،رشد اقتصادی و کنترل تورم ،مستلزم اجرای مجموعهای از سیاستهای پولی و ارزی مناسب
و هماهنگ با سیاستهای مالی است و نقش سیاستهای پولی و ارزی به منظور فراهم ساختن ابزاری
کارا برای گسترش سیاستگذاریهای مدرن در جهت دستیابی به اهداف بلندمدت و توسعه اقتصادی
در کشورهای کمدرآمد کامالً مشهود بوده است؛ در این صورت بررسی و مطالعه درباره تأثیرات سیاست
پولی ،در تراز تجارت در کشورهای منتخب مهم پنداشته میشود.
تراز تجاری ،مؤلفه یا شاخصی برای درجه آزاد بودن اقتصاد ،به اهمیت مطالعه موضوع میافزاید؛
زیرا چارهاندیشی برای رفع موانع فراروی بهبود تراز تجاری در کشورهای در حال توسعه یکی از
دغدغههای اساسی در نظامهای اقتصادی این کشورها است .آنچه بیان شد به اهمیت این تحقیق در
راستای سیاستگذاریهای اقتصادی و آگاهیبخشی در جهت درک دقیق و کارآیی نتایج سیاستهای
پولی ،در تراز تجاری در کشورهای منتخب کمک میکند؛ بنابراین از این تحقیق برای دستیابی جهت
1- Balance of trade
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سیاستگذاریهای بهتر اقتصادی در عرصه تولید ملی ،صادرات ،اشتغال و بهبود تراز تجاری کشور در
عرصه رقابتپذیری با سایر کشورها میتوان ،استفاده راهبردی کرد ).(Edwards:1991:65
در این نوشته محور بحث درباره بررسی تأثیر سیاستهای پولی در تراز تجاری کشورهای منتخب
آسیایی و آفریقایی و در پنج بخش ذیل سازماندهی و تنظیم شده است:
در بخش نخست (مقدمه) ابعاد کلی تحقیق به طور مختصر بیان شد .در بخش دوم به ادبیات
نظری ،در بخش سوم به ادبیات تجربی موضوع ،در بخش چهارم ،به الگو و مدل تحقیق و در بخش
پایانی به تجزیه و تحلیل اطالعات ،نتیجهگیری و پیشنهادها ،پرداخته شده است.
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مبانی نظری
نگرش سیاسی به اقتصاد کالن باز با مباحث «ماندل -فلمینگدر» دهه  ۹۲1۰گسترش یافت و
این الگو ضمن داشتن ماهیت کینزی ،در تجزیه و تحلیل نیز شبیه روش کینزی است .با وجود گسترش
قابل مالحظه در ابعاد مختلف اقتصاد ،الگوی «ماندل -فلمینگ» موقعیت خود را به عنوان مهمترین
الگو در زمینه آثار سیاستهای پولی و مالی ،نقش تحرک سرمایه (بینالمللی) و نیز تجارت کاالها و
خدمات در زمینههای نظری و تجربی اقتصاد بینالملل و اقتصاد کالن باز ،حفظ کرده است.
مدل «ماندل -فلمینگ» در کل به این مطلب اشاره میکند که تحرک سرمایه ،تعادل را در بازار
ارز (خارجی) تعیین میکند و تغییرات نرخ ارز نیز به نوبه خود توازن حساب جاری را تعیین خواهد کرد
(حسین .)۱۱ :۹۸۲۱ ،در واقع الگوی «ماندل– فلمینگ» ،مدل I S-LMرا با در نظر گرفتن تحرک
بینالمللی سرمایه و تجارت کاالها توسعه میبخشد .بر اساس الگوی «ماندل -فلمینگ» اثر هر سیاست
اقتصادی در یک سیستم کوچک اقتصادی باز ،به ثابت یا شناور بودن نرخ ارز بستگی دارد .به بیان
دقیقتر ،الگوی «ماندل -فلمینگ» نشان میدهد که قدرت سیاستهای پولی و مالی در اثرگذاری در
درآمد کل و بخش تجارت خارجی به سیاست نرخ ارز کشور بستگی دارد .در حالت نرخ ارز شناور ،تنها
سیاست پولی بر درآمد و تجارت خارجی اثر دارد و باال رفتن ارزش واحد پول کشور تأثیرات سیاست
مالی انبساطی را خنثی میکند ،ولی اگر نرخ ارز ثابت باشد تنها تأثیر سیاست مالی بر درآمد و بخش
خارجی مشهود است و تأثیرات بالقوه سیاست پولی بر درآمد از بین میرود؛ زیرا عرضه پول میتواند نرخ
ارز را در سطح تعیین شده نگه دارد.
بنابراین با تشریح این الگو به نقش سیاستهای پولی در بخش خارجی اقتصاد اشاره میشود که
یکی از اهداف سیاستهای پولی ایجاد تعادل در تراز پرداختها و منظور از آن ایجاد تعادل میان
دریافتها و پرداختهای خارجی و نیز تثبیت نرخ ارز است (حسین .)۱۷ :۹۸۲۱ ،نرخ ارز به عنوان یک
متغیر کلیدی حلقه ارتباطی میان سیاستهای پولی و تراز تجاری است که تغییرات آن میتواند در قالب
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سیستمهای ثابت یا شناور میزان کارآیی سیاستهای پولی را ارزیابی کند و چگونگی تعدیل تراز
پرداختها در هر یک از این سیستمها بررسی شود.
مبانی نظری و تئوری در این رابطه نشاندهنده شکل منحنی تراز پرداختها است؛ در کشورهایی
با تحرک کامل سرمایه این منحنی به صورت افقی ترسیم میشود و بیانگر این است که در سیستم،
نرخ ارز شناور ،در حالتی که منحنی تراز پرداختها افقی است ،سیاستهای پولی ،بیشترین کارآیی را
داشته است؛ در حالیکه سیاستهای مالی کارآیی چندانی ندارند .همچنین مباحث تئوریک به مسئله
استقالل سیاستهای پولی در سیستم نرخ ارز شناور نیز اشاره و چنین بیان میکند که سیاستهای پولی
نیز در سیستم نرخ ارز شناور عالوه بر حداکثر کارآیی ،دارای استقالل است؛ به این معنی که افزایش
حجم پول توسط بانک مرکزی در این حالت امکانپذیر است و وضعیت تراز پرداختها ،افزایش آن را
خنثی نمیکند (آبادی)۹۸۱۱ :؛ بنابراین وجود سیستم ارزی مناسب در کارآیی و استقالل سیاستهای
پولی با توجه به سطح تراز پرداختها کامالً مؤید نقش بارز سیاستهای پولی در این رابطه است .از
سوی دیگر تغییرات نرخ ارز میتواند از طریق تراز تجاری در سطح عمومی قیمتها تأثیرگذار باشد .به
طوری که تأثیر نرخ ارز در قیمتها در اقتصادهایی که از جنبه صادرات به یک محصول وابسته هستند،
بیشتر از طریق واردات بر اقتصاد کشور تحمیل میشود؛ لذا تحلیل عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در
قالب تنظیم سیاستهای پولی کمک میکند تا بتوان میزان و درجه تأثیرات قیمتی از طریق نرخ ارز را
اندازهگیری کرد.
واضح است که برای اقتصادهایی که در محیط تورمی گام برمیدارند ،تحلیل این امر مطابق با
تاییدات تئوری بر اساس سیاستهای اقتصادی و تجاری است و پویایی تراز تجاری هر کشور متأثر از
چگونگی نرخ برابری پول داخلی با سایر ارزها است؛ به همین علت گاه سیاستگذاران اقتصادی،
سیاستهای ارزی را محور سیاستهای تعادل اقتصادی خود قرار میدهند (فطرس.)۹۸۲۱ ،
در کشورهای پیشرفته صنعتی و برخی از اقتصاد کشورهای در حال صنعتیشدن که کمتر با مشکل
کسری تراز پرداختها مواجهاند ،عمدهترین هدف در سیاستگذاری ارزی تثبیت سطح تولید است؛ اما
در کشورهای در حال توسعه که با کسری شدید تراز پرداختها رو به رو هستند ،اغلب سیاستهای
ارزی با انگیزه بهبود تراز پرداختها صورت میگیرد .در ذیل موضوع به مطالعات تجربی که توسط
پژوهشگران مختلف خارجی صورت گرفته است اشاره میکنیم.
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مطالعات تجربی
«یوسفی» و «ویر جانتو» با استفاده از روش همانباشتگی و دادههای دوره ( )۹۲۲۱-۹۲۷۰به
بررسی اثرات تغییر در نرخ دالر آمریکا در تراز تجاری کشورهای صادرکننده نفت (ایران ،عربستان و
ونزوئال) پرداختهاند .بر اساس نتایج به دست آمده ،مجموع کششهای قیمتی تقاضای بلندمدت واردات
و صادرات برای ایران و ونزوئال بیش از واحد و برای عربستان کمتر از واحد برآورد شده است و در
تحلیلهای خود بر استفاده از نظام نرخ ارز شناور در این کشورها تأکید کردهاند.
در مطالعات «یوسفی» و «ویر» مالحظه میشود که نرخ ارز یکی از عاملهای مهم و تأثیرگذار
در تراز تجاری کشورهای مورد نظر بوده است؛ اما مطالعه مذکور به سیاست پولی که مفهوم حجمی پول
را افاده میکند توجه نکرده است.
گومز و فاگرالس با استفاده از تکنیکهای همگرایی ،رابطه بین نرخ ارز و تراز تجاری و همچنین
اثرات کوتاهمدت و بلندمدت نرخ ارز در تراز تجاری برای دوره زمانی ( )۹۲1۹-۹۲۲۹را بررسی کردهاند
و با استفاده از آزمون همگرایی «یوهانسن» و همچنین محاسبه تابع عکسالعمل آنی نشان دادهاند که
شرط «مارشال لرنر» در دوره مورد نظر که در آن سیاست نرخ ارز ثابت به کار گرفته شده ،تحقق یافته
است؛ اما برای دوره زمانی که در آن سیاست نرخ ارز انعطافپذیر اجرا شده ،تحقق نیافته است.
در مطالعه «گومز» و «فاگرالس» نرخ ارز در دو شرایط مجزا در تراز تجاری ،بررسی شده و ترکیب
دو حالت موجود ،برسی نشده است؛ از طرف دیگر این مطالعه ،بر اساس سیریهای زمانی ،ارزیابی نشده
است.
«عزیز» به تأثیر اسمی و واقعی نرخ ارز در تراز تجاری بنگالدش با استفاده از تکنیکهای «انگل
گرنجر» و «جوهانسن» به ارتباط همجمعی در بلندمدت بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز این ارتباط را
در مدل خود ریکرسیونی (  )VECMمیپردازد و در نهایت با بهکارگیری مکانیزم تصحیح خطای کوتاه
مدت آن را بررسی میکند.
نتایج نشان میدهد که نرخ واقعی ارز تأثیر معنادار مثبت بر تراز تجاری در هر دو دوره کوتاهمدت
و بلندمدت دارد .آزمون علیت «گرنجری» بیان میکند که نرخ واقعی ارز علت «گرنجری» تراز تجاری
است .همچنین این مطالعه شرط «مارشال لرنر» را با استفاده از دادهها در بنگالدش بررسی میکند و
در نتیجهگیری بیان میکند که به کارگیری تابع عکسالعمل در واکنش آنی با توجه به منحنی (  )Jبه
کاهش ارزش نرخ ارز مناسب است.
جاللی نایینی و خیابانی ( )۹۸۷1به منظور بررسی اثرات سیاستهای مالی ،پولی و ارزی بر
متغیرهای کالن اقتصادی و تراز تجاری (صادرات و واردات کاالها) ،به تخمین الگوی کالنسنجی
مشتمل بر  ۹۰معادله و  ۹1اتحاد و با استفاده از روش رگرسیونهای سه مرحلهای پرداختهاند .نتایج

۹۱2
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نشان داده است که عملکرد انبساطی دولت اثرات مثبت سیاست تقلیل اسمی پول را نه فقط خنثی می
سازد بلکه به واسطه ایجاد فشارهای تورمی (عالوه بر فشار سطح قیمتها به خاطر تقلیل اسمی) موجب
افزایش کسری تراز تجاری میشود.
کیم ،با استفاده از مدل ( )VARتأثیر شوکهای سیاست پولی در تراز تجاری در فرانسه ،ایتالیا و
انگلستان را بررسی کرده و نتایج به دست آمده حاکی از آن بوده که تأثیر ناچیز در تراز تجاری داشته
است.
افشاری ( )۹۸۱۱به بررسی رابطه نرخ ارز و تراز تجاری پرداخته است .ابتدا ایستایی متغیرها و
سپس همگرایی آنها را بررسی کرده و پس از برآورد الگو با توجه به این که تراز تجاری را تابعی از
تولید ناخالص ملی و حجم پول و نرخ ارز میداند به این نتیجه رسیده است که نرخ ارز تأثیر ناچیزی در
تراز تجاری دارد.
همینگونه «تلمییر» )۹۰۰۸( ۹به بررسی اثر سیاست پولی در نرخ ارز دو طرفه در کشورهای شیلی
و آمریکا پرداخته و تأثیر تغییرات نرخ بهره در تغییرات نرخ ارز را بررسی کرده است .نتایج تخمینی مدل
نشان میدهد که یک درصد افزایش در نرخ بهره به کاهش یک و نیم تا دو درصدی واحد پولی کشور
شیلی منجر میشود ،اما واکنش تغییرات واحد پولی این کشور نسبت به تغییرات نرخ بهره کم بوده است.
سوبرانا سامانتا ( )۹۲۲۱با استفاده از دادههای سری زمانی سالهای ۹۲2۸تا  ۹۲۱۸کشور هند،
به مطالعه شدت و نحوه اثرگذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز در صادرات و واردات این
کشور پرداخته است .وی تحقیق خود را بر اساس دو مدل (یکی برای صادرات و دیگری برای واردات)
بنا نهاده و هریک از این دو مدل به طور جداگانه برای دو مقطع زمانی کوتاهمدت و بلندمدت تخمین
زده شده و نتایج برآوردها نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز تنها واردات کوتاهمدت را متأثر ساخته
است.
امانوئل تامبی )۹۲۲۲( ۹در مقالهای در سال  ۹۲۲۲با استفاده از مدل همانباشتگی و مکانیسم
تصحیح خطا ،به بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز در صادرات سه محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی
کامرون یعنی کاکائو ،قهوه و پنبه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این عامل بر صادرات کاکائو
و پنبه تأثیر منفی دارد.
رابین سوییفت ،)۹۰۰۱( ۸با استفاده از مدل اقتصاد وابسته به تجزیه و تحلیل شوکهای رابطه
مبادله در کشور کوچک میپردازد که صادرکننده کاالهای اساسی است و با این فرض که تغییرات نرخ

1- Zettelmeyer
2-Tambi
3-Swift
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1- Wilson
2-Tsen
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ارز این کشورها ،تعقیبکننده تغییرات قیمت کاالهای اولیه بوده و منجر به پیدایش پول کاالیی میشود
و به این نتیجه میرسد که اگر تغییر نرخ ارز در اثر یک شوک به تمام کشورها مربوط شود؛ بنابراین
تغییر نرخ ارز باید به بازارهای جهانی منتقل شده و به دنبال آن با تغییراتی برونزا در رابطه مبادله همراه
شود.
تغییر مرحله بعد در قیمتهای بازار حاکی از تغییر بزرگی در نرخ ارز اسمی و به تبع آن ،تعدیل
داخلی و بلندمدت برای رسیدن به تعادل جدید در کشور کوچک است؛ به عبارت دیگر افزودن اثرات
برونزای رابطه مبادله به مدل کشور کوچک ،منجر به تغییرات مرحله دوم میشود که درجه تعدیات
داخلی و به تبع آن اندازه تغییرات نرخ ارز برای رسیدن به تعادل جدید بیشتر جلوه میکند .در این شرایط
اهمیت شناور شدن نرخ ارز برای رسیدن به تعدیل سریعتر مشخص میشود.
ویلسون و تات )۹۰۰۹( ۹با استفاده از دادههای فصلی طی دوره ( )۹۲۲1-۹۲۷۰تأثیر تغییرات
نرخ ارز در تراز تجاری میان دو کشور سنگاپور و کانادا را بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها حاکی از
بیاثری نوسانات ارزی بر تراز تجاری این دو کشور است.
ونگ هاک تن )۹۰۹۹( ۹هدف از مطالعه خود را تعیین نرخ ارز واقعی در اقتصادهای آسیایی بیان
کرده و نتایج تحقیق نشان میدهد که نرخ واقعی ارز و شرایط تجارت را میتوان بهطور مشترک مشخص
کرد .دیفرانسیل بهرهوری ،تجارت خارجی ،قیمت نفت واقعی ،عوامل مهم در تعیین نرخ ارز واقعی در
بلندمدت است .با این حال اثرات قابل توجهی از این متغیر در تعیین نرخ ارز واقعی در اقتصاد کشورهای
مختلف متفاوت است؛ به صورتی که میزان تأثیر آنها در نوسانات نرخ ارز به شرایط اقتصادی آن کشور
بستگی دارد.
روششناسی
روش گشتاورهای تعمیمیافته به طور وسیعی در اقتصادسنجی مطالعه شده است .وقتی که
فرمولبندی درستنمایی مشکل ،اما به دست آوردن گشتاورها نسبتاً آسان است این روش برای بهبود
کارآیی برآوردگر جالب و مفید است .یکی از کاربردهای عمده ( )GMMانجام استنباط در مدلهای
نیمهپارامتری است که شرطهای گشتاوری از تعداد پارامترهای مجهول بیشتر است )GMM( .با ترکیب
گشتاورها در ساختن برآوردگرهای کارا سودمند است (حاجی جودکی و همکاران.)۹۸۲۹،
هنگامیکه در مدل دادههای تلفیقی و متغیر وابسته به صورت وقفه در طرف راست ظاهر شود،
دیگر برآورد ( )OLSسازگار نیست و باید به روشهای برآوردهای دو مرحلهای ( )2SLSو ()GMM
متوسل شد .بسیاری از مدلهای دادههای پانل ،در اصل پویا میباشند و لحاظ این پویایی در مدلهای
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پانل به صحت و استحکام نتایج به دست آمده کمک خواهد کرد .استفاده از روش گشتاورهای تعمیم
یافته با بهکارگیری متغیرهای ابزاری ،ایراد درونزایی متغیرهای توضیحی یا ساختار پویای مدل را
برطرف میکند و جهت حذف تورش ناشی از درونزایی متغیرهای توضیحی اجازه میدهد تمام متغیرهای
رگرسیونی حتی با وقفه ،اگر همبستگی با اجزاء اخالل ندارند به عنوان متغیر ابزاری وارد مدل شوند .این
روش به واسطه انتخاب ابزارهای صحیح و با اعمال یک ماتریس وزنی میتواند برای شرایط ناهمسانی
واریانس و نیز خودهمبستگیهای ناشناخته برآوردگر پرتوانی محسوب میشود (صمدی و همکاران91،
.)۹۸
با توجه مطالب فوق ،مدل پیشنهاد بر اساس برآوردگر ( )GMMدر دوره زمانی ()۹۰۰۱-۹۰۹2
برای چهارده کشور منتخب (افغانستان ،تاجیکستان ،بوتان ،سریالنکا ،نیپال ،مالدیو ،مالیزیا ،نیجر ،نیجریه،
لیبیا ،لیبریا ،اوگاندا و سودان) آسیایی و آفریقایی با استفاده از ابزاری  STATAبهصورت پانل برآورد
میشود.
همانطور که اشاره شد الگوی مورد برآورد مدل حاضر ،بر پایة برآوردگرهای پویا به روش
) (GMMاستفاده گشتاورهای تعمیمیافته است که چارچوب تجربی آن استخراج شده توسط بالتاجی
( )۹۰۰۷است که میتوان آن را بهصورت زیر تعریف کرد.
𝑡𝑖𝜀 (۹) 𝑌𝑖𝑡 =∝ +𝛽𝑌𝑖𝑡−1 + 𝛾𝑋𝑖𝑡 + 𝑛𝑖𝑡 +

طوری که ∝ عرض از مبدأ 𝑌𝑖𝑡 ،متغیر وابسته  𝑌𝑖𝑡−1متغیر وابسته با یک وقفه زمانی است.
همچنین 𝑡𝑖𝑋 شامل متغیرهای مستقل است که تحت متغیرهای ابزاری نیز بکار میروند 𝑡𝑖𝑛 که این
اثر ویژه فردی مستقل از زمان که مربوط به هر یک از کشورها 𝑡𝑖𝜀 جمله خطاست.
حال رابطه ( )۹را میتوان بر اساس متغیرهای مورد نظر در این مطالعه تصریح کرد به طوری که:
فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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(𝑁𝑋𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑁𝑋𝑖𝑡−1 + 𝛽2 𝑋𝑀𝑖𝑡−1 + 𝛽3 𝑛𝑅𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 )۹

که در آن:
𝑡𝑖𝑋𝑁 مؤلف خالص صادرات در کشورهای شامل تحقیق در زمان tو مقاطع  iاست.
 𝑁𝑋𝑖𝑡−1که در آن مؤلفه خالص صادرات با یک وقفه را نشان میدهد.
 𝑀𝑖𝑡−1متغیر سیاست پولی (نرخ حجم پول) در زمان با یک وقفه t -1بوده چراکه آثار سیاستهای
پولی معموالً با یک وقفه ظاهر میشود و  iمقاطع در نظر گرفته شده است.
𝑡𝑖𝑅𝐸𝑅 متغیر نرخ حقیقی ارز در زمان  tو مقاطع  iاست.
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برآورد مدل
نتایج آزمون مانایی
پایایی و ناپایایی یک سری از دادهها میتواند تأثیر شدید در رفتار و ویژگیهای آن داشته باشد.
اگر متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل ناپایا باشند ،ممکن است هیچ رابطه منطقی بین متغیرهای
مستقل و وابسته وجود نداشته باشد ،ضریب به دستآمده آن به اشتباه میتواند بسیار باال باشد و موجب
گمراهی محقق شود .آزمون مانایی عمده تا به منظور جلوگیری از رگرسیون کاذب انجام میشود .برای
جلوگیری از رگرسیون کاذب باید متغیرها مانا باشند .در غیر این صورت باید از تفاضل متغیرها که معموالً
مانا هستند استفاده کرد و مانایی یا نامانایی یک سری زمانی ،تأثیر جدی در رفتار و خواص آن داشته
باشد.
بنابراین استفاده از دادههای نامانا میتواند منجر به رگرسیونهای کاذب شود .در این آزمون،
فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد و فرضیه مقابل پایا بودن حداقل یک عضو پانل است .برای
جلوگیری از رگرسیونهای کاذب در این تحقیق ،ابتدا آزمون مانایی و نامانایی دادههای ترکیبی بررسی
شده که نتایج آن در جدول ( )۹-2آمده است.
جدول  :۹-2نتایج آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق
متغیرها

خالص صادرات

نرخ حقیقی ارز

حجم نقدینگی

p-value

0.9046

0.0000

0.2042

0.0000

0.9816

0.0000

ایم ،پسران

-0.78688

-3.24896

-3.15775

-5.43318

2.74911

-2.56217

p-value

0.2157

0.0006

0.0008

0.0000

0.9970

0.0052

فیشرADF

32.6074

52.8135

50.1877

77.5802

9.97348

41.9109

p-value

0.1126

0.0006

0.0013

0.0000

0.9947

0.0132

ppفیشر

93.6886

181.324

113.205

199.739

4.18164

46.9721

p-value

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.0000

0.0034

منبع :یافتههای تحقیق
نظر به جدول ( )۹-2در آزمون «لین لوین» متغیرهای نرخ حقیقی ارز ،خالص صادرات و حجم
نقدینگی با احتمال  2فیصد خطا و با یک تفاضلگیری مانا میشود .در آزمون «ایم پسران» و «شیننیز»
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لین – لوین

1.30845

0.35583

-0.82657

-4.14694

2.08764

-4.93339
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مرتبه

سطح

یک

سطح

یک

سطح

یک
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۹2۰

متغیرهای نرخ حقیقی ارز ،حجم نقدینگی و خالص صادرات با احتمال  2فیصد خطا و با یک
تفاضلگیری مانا میشود .همینگونه در آزمون « ADFفیشر کای اسکوار» ،متغیرهای نرخ حقیقی ارز،
حجم نقدینگی و خالص صادرات با اطمینان  ۲2فیصد و با یک تفاضلگیری مانا میشود.
در آزمون « PPفیشرکای اسکوار» ،تمامی متغیرها با یک تفاضل و اطمینان  ۲2فیصد مانا
میشود ،در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را با یک تفاضلگیری میتوان برای تمامی
متغیرهای تحقیق رد و فرضیه مقابل را مبنی بر عدم وجود ریشه واحد را با یک تفاضلگیری میتوان
تائید کرد.
نتایج آزمون همجمعی
در تحلیلهای همانباشتگی وجود روابط بلندمدت ،متغیرهای حجم پول و نرخ حقیقی ارز با تراز
تجاری آزمون میشوند .ایده اصلی در تجزیه و تحلیل همانباشتگی آن است که اگرچه بسیاری از سری
زمانی اقتصادی نامانا هستند ،اما ممکن است در بلندمدت ترکیب خطی این متغیرها ،مانا (بدون روند
تصادفی) باشند .پس انجام آزمون ایستایی و آگاهی از وجود ریشه واحد آزمون همجمعی انجام میشود.
در این مطالعه از آزمون همجمعی پدرونی و کائو استفاده شده است.
جدول ( )۹-2نتایج آزمون همجمعی پدرونی

فصلنامه کاتب ،علمی و پژوهشی
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آزمون
Panel v-Statistic
Panel rho-Statistic
Panel PP-Statistic
Panel ADF-Statistic
Group rho-Statistic
Group PP-Statistic
Group ADF-Statistic

با عرض از مبدأ
0.571658
-1.698772
-14.93459
-10.43449
1.380625
-9.213742
-7.437950

بدون عرض از مبدأ و روند
2.259009
-3.527488
-10.87500
-9.736408
-0.462733
-8.199325
-8.188492

با عرض از مبدأ و روند
-1.889529
0.333497
-15.27157
-10.54241
2.167157
-11.02909
-8.484958

منبع :یافتههای تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای همانباشتگی ،اکثر آمارهای آزمون فرض صفر مبتنی بر عدم
وجود همانباشتگی با اطمینان ( )%۲2را رد میکنند؛ بنابراین نتیجه میگیریم که بین متغیرهای مورد
مطالعه رابطه بلندمدت وجود دارد.
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جدول ( )۸-2نتایج آزمون همجمعی کائو
احتمال

آماره
ADF

0.0145

-2.183194

منبع :یافتههای تحقیق
چنانچه در جدول  ۸-2مشاهده میشود ،آماره کائو با اطمینان ( )%۲2رد شده و نتایج آزمون نشان
میدهد که تعادلی بلندمدت بین نرخ ارز ،حجم نقدینگی و خالص صادرات وجود دارد و در سیاست تعادلی
بلندمدت اقتصادی با اهمیت تلقی میشود.
نتایج آزمون  Fلیمر
پس از انجام آزمون همجمعی این سؤال مطرح میشود که آیا مدل را بر اساس دادههای پولینگ۹
بررسی کنیم و یا این که مدل مورد نظر ،بر اساس دادههای پانل 2تخمین زده شود .یعنی ابتدا باید
مشخص کنیم که رابطه رگرسیونی در نمونه مورد بررسی دارای عرض از مبدأهای همگن و شیب همگن
است یا این که فرضیه عرض از مبدأهای مشترک و شیب مشترک در بین مقاطع (مدل دادههای تلفیقی)
پذیرفته میشود؛ بدین منظور آزمون  Fاستفاده میشود .در صورتی که  Fمحاسبه شده از  Fجدول
بزرگتر باشد فرضیه صفر پذیرفته شده و از دادههای پولینگ استفاده میشود.
جدول ( )۱-2نتایج آزمون  Fلیمر
آمار
10.320057

احتمال
0.0000
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1-Pooling Data
2-Panel Data
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منبع :یافتههای تحقیق
با توجه به جدول  ۱-2که نتایج آزمون  Fرا نشان میدهد ،آماره  Fلیمر با احتمال  2فیصد رد شده؛
لذا باید از روش پانلی در تحقیق بهره جست.
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آزمون هاسمن
بعد از اینکه ناهمگنی در مقاطع مشخص شد ،تفاوتهای فردی قابل لحاظ کردن است .به منظور
این که مشخص شود کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسبتر است (تشخیص
ثابت یا تصادفی بودن تفاوت واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده میشود.
در آزمون هاسمن ،فرضیه صفر به معنی این است که ارتباطی بین جزء اخالل مربوط به عرض از
مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آنها از یکدیگر مستقل هستند؛ در حالی که فرضیه مقابل به
این معنی است که بین جزء اخالل مورد نظر و متغیرهای توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه
میشود .فرضیه آزمون هاسمن بهصورت زیر خواهد بود:
 اثرات تصادفی ()H0 اثرات ثابت ()H1به طور خالصه فرضیه صفر در آزمون هاسمن ،توصیه به استفاده از روش تصادفی و فرضیه یک استفاده
از روش اثرات ثابت دارد.
جدول ( )2-2نتایج آزمون هاسمن
آمار

احتمال

0.44

0.8044
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منبع :یافتههای تحقیق
در آزمون فوق دیده میشود که فرضیه ( )H1رد گردیده و مدل بر اساس اثر تصادفی برآورد میشود.
نتایج آزمون واریانس ناهمسانی
پس از آزمونهای  Fلیمر و هاسمن سؤال دیگری مطرح میشود که آیا مدل مورد بحث ،توسط
روش حداقل مربعات معمولی )OLS( ۹برآورد شود و یا این که مدل تحقیق توسط روش حداقل مربعات
تعمیمیافته )GLS( ۹بررسی شود .اگر جمالت اخالل از هم مستقل بوده و دارای واریانسهای یکسان
باشد ،مدل تحقیق توسط روش حداقل مربعات معمولی ،بررسی شود؛ ولی در صورتی که جمالت اخالل
از هم مستقل ولی واریانسها از هم متفاوت باشد ،از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSیا هم از
سایر روشهای پویا استفاده میشود.
1- Ordinary Least Square
2- General Least Square

۹2۸
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برای انتخاب یکی از این دو روش ،از آزمون واریانس ناهمسانی ( )LRاستفاده میشود .در صورتی
که ( )prob<0.05باشد .فرضیه  𝐻1پذیرفته شده و مبین واریانس ناهمسانی است و باید مدل توسط
روش حداقل مربعات تعمیمیافته یا سایر روشهای پویا برآورد شود.
با توجه به جدول ( )۱-1که نتایج آزمون ( )LRرا نشان میدهد ،آزمون ( )LRکه آزمون متذکره
با اطمینان  ۲2فیصد رد شده است .مدل را با روش اثر تصادفی و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم
یافته ( )GMMبرآورد میکنیم ،چون زمانی که مدل بر اساس روش تصادفی برآورد شود روش
گشتاورهای تعمیمیافته از کارآیی بیشتر نسبت ( )GLSبرخوردار است.
جدول ( )1-2نتایج آزمون واریانس ناهمسانی
LR

احتمال

4.33

0.0375

منبع :یافتههای تحقیق
در جدول فوق دیده میشود که فرضیه صفر که مبین وجود واریانس ناهمسانی است پذیرفته شده
است؛ لذا روش ( )OLSکارآیی الزم را ندارد و میتوان از روش ( )GMMاستفاده کرد.
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برآورد الگو
روش ( )GMMیکی از روشهای مهم و کارا در الگوهای پویا است .تعداد برشهای مقطعی ()N
در این تحقیق ،چهارده کشور و بیشتر از تعداد زمان ( )Tاست .نتایج حاصل از برآورد الگو به روش
گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMدر جدول شماره ( )۷- 2آمده است .آماره آزمون سارگان بیانگر این
است که متغیرهای ابزاری به کار رفته در مدل در حالت کلی دارای اعتبار است؛ همچنین بر اساس آماره
 waldفرض صفر مبتنی بر صفر بودن کلیه ضرایب رد شده و در نتیجه اعتبار ضرایب برآورد شده تأیید
میشود.

۹2۱

بررسی تاثیر سیاست های پولی در تراز تجاری کشورهای منتخب آسیا و آفریقا  /صص ۹۱۹ –۹2۱

جدول ( )۷-2نتایج تخمین بر اساس ()GMM
متغیرها

ضریب

آماره ()T

احتمال ()prob

عرض از مبدأ

15.77033

1.89

0.059

خالص صادرات با یک وقفه ()NX-1

-.2042647

-3.68

0.000

حجم پول با یک وقفه ()M-1

-.0935918

-3.25

0.001

نرخ ارز ()ER
آزمونهای صحت مدل

-.2031316
chi2

-3.81

0.000
Prob

Wald test
Sargan test
R1
آزمون همبستگی

8.31
8.71672
-1.8847

0.0040
0.9779
0.0595

R2

09.589

0.5558
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منبع :یافتههای تحقیق
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بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج حاصل از برآورد مدل ،متغیر سیاست پولی با یک وقفه تأخیر ،اثری منفی و معنادار در
خالص صادرات و در نتیجه تراز تجاری دارد .در واقع یافتهها حاکی از آن است که رشد نقدینگی باعث
کاهش صادرات و افزایش واردات در کشورهای مورد مطالعه در طی دوره زمانی( )۹۰۰۱- ۹۰۹2شده
است.
در واقع افراد با کسب پول بیشتر رویه مصرفی خود را تغییر میدهند؛ یعنی مصارف خود را افزایش
میدهند و این مسئله ،باعث افزایش واردات میشود؛ زیرا در کشورهای در حال توسعه ،رشد واردات
بیشتر از صادرات است و این موضوع ،بیشتر درباره کشورهای فقیر و در حال توسعه درست است؛ زیرا
در این کشورها (مانند افغانستان) کمکهای فراوان خارجی و حضور نیروهای بینالمللی ،بازار وارداتی
کشور را بیشتر تقویت میکند؛ از سوی دیگر ،عدم زیرساخت مناسب تولیدی باعث عدم رقابتپذیری
آنها در مقابل بازارهای جهانی و سبب رشد بیشتر واردات نسبت به صادرات میشود که تعبیر این
پارامتریک را میتوان چنین تفسیر کرد که با ثابت بودن سایر عوامل مؤثر بر تراز تجاری کشورهای
مورد مطالعه با افزایش یک واحد ،در حجم نقدینگی تراز تجاری این کشورها به اندازه ()-.0935918
بدتر میشود (واردات نسبت صادرات بیشتر رشد میکند).
بنابراین کنترل رشد نقدینگی ،در قالب سیاستهای پولی ،از اهداف کالن اقتصادی و یکی از
اولویتهای مهم در جهت بهبود وضعیت تراز تجاری است .از سوی دیگر نرخ حقیقی ارز نیز تأثیر منفی
و معنادار بر تراز تجاری دارد و این امر در راستای مدل ماندل و فلمینگ که میگوید افزایش نرخ ارز
باعث کاهش خالص صادرات میشود صادق است؛ زیرا با افزایش حجم نقدینگی ،نرخ حقیقی ارز افزایش
یافته و باعث کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز میشود که تحلیل پارامتریک آن در کشورهای مورد
مطالعه چنین است که با ثابت بودن سایر عوامل مؤثر بر تراز تجاری با تغییر یک واحد در نرخ حقیقی
ارز باعث بدتر شدن ( )-.2031316واحد در تراز تجاری میشود.
همینگونه وقفه خالص صادرات اثر منفی و معنیدار بر خالص صادرات داشته است؛ چون اکثر
دادههای خالص صادرات روند نزولی داشته است و باعث شده تا وقفه آنها اثر معکوس بر صادرات
داشته باشد .بنابراین تحلیل آماری ،آن را میتوان چنین خالصه کرد :با فرض ثابت بودن سایر عوامل
مؤثر بر خالص صادرات ،وقفه صادرات با یک واحد تغییر ( )-.2042647اثر معکوس بر خالص صادرات
داشته است.
با توجه به شرایط بازار ارز و مؤلفه تجارت خارجی به منظور برونرفت از وضعیت حاضر کشورهای
مورد مطالعه و دستیابی به افزایش تجارت مطلوب ،همچنان تبیین سیاستهای بهینه پولی ایجاب میکند
که سیاست پولی و اصالحات در نظامهای ارزی کشورهای منتخب باید به گونهای اعمال شود که نرخ
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ارز ،قادر به تعدیل تراز پرداختها در همسویی با سایر مکانیزمهای تعدیلی از قبیل نرخ بهره و سطح
عمومی قیمتها باشد .ثانیاً ،اهداف سیاستهای پولی در کشورهای منتخب باید به نحوی مدیریت شود
که بتواند تأثیر مثبت بر تراز تجاری داشته باشد .با توجه به این که اقتصاد کشور ما به درآمدهای ارزی
حاصل از کمکهای خارجی وابسته است ،تالش شود از افزایش نامناسب نقدینگی و رشد آن در اقتصاد
جلوگیری شود که این امر به افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود.
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چکیده
آزادسازی و گسترش حجم تجارت ،دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی را بهبود میبخشد و توسعه
انسانی را ارتقا میدهد .این تحقیق ،اثر آزادسازی تجاری در شاخص توسعه انسانی منتخب از کشورهای در
حال توسعه را بررسی میکند .بدین منظور ،اطالعات  ۹۱کشور در حال توسعه با نرمافزار  stataو Eviews
در دوره زمانی  ۹۰۰2-۹۰۹۸تجزیه و تحلیل شده است .نتایج ،ارتباط معنادار و مثبتی را بین آزادسازی تجاری
و شاخص توسعه انسانی ،نشان میدهد .همچنان آزادسازی تجاری اثر مثبت و معناداری در شاخص توسعه
انسانی دارد و رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی ،معنادار و دارای اثر مثبت است .از سوی دیگر ،متغیر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بیمعنا و دارای ضریب مثبت است.

واژههای کلیدی :آزادسازی تجاری ،شاخص توسعه انسانی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی،
رشد اقتصادی و پنل دیتا
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مقدمه
نظام سیاسی و اقتصادی جهانی که در آن زندگی میکنیم ،نواقص بسیاری دارد :مسائلی که
کشورهای در حال توسعه میتوانند با پرداختن و قرارگرفتن در مسیر درست فرایند جهانیسازی در بهبود
وضعیت جهان معاصر نقش مؤثری داشته باشند .نخست باید چنین امری را کشورهای توسعهیافته باور
کنند و سپس به خودباوری و اعتماد به نفس برسند و در تعامالت بینالمللی نقش داشته باشند (رحیمی
بروجردی :۹۸۱۲،ص .)2
مفهوم جهانیشدن اقتصاد ،ناظر به همگرایی اقتصادی و رفاهی و بیانگر همگونسازی قیمتها،
تولیدات ،دستمزدها ،قیمت داراییها ،و ...در سراسر جهان است؛ بنابراین آزادسازی اقتصادی عبارت است
از« :از میان برداشتن کلیه تخریبها ،محدودیتها و سدهایی که معموالً سیاستگذاران و اربابان سیاست،
طی زمان بر سر راه حرکت طبیعی متغیرهای کالن اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد میکنند»
(رحیمی بروجردی :۹۸۱1،ص .)۹1
آزادسازی تجاری ،یکی از ارکان اصلی آزادسازی اقتصادی و ابزار مؤثری در رشد و توسعه
اقتصادی است .در دهه  ۹۲۷۰تعدادی از کشورهای در حال توسعه ،تالشهای فراوانی برای آزادسازی
اقتصادی از راه اصالحاتی با هدف افزایش نقش بازار و کاهش موانع موجود در تجارت بینالمللی و
انتقال سرمایه انجام دادهاند (همان.)۹۱ :
با وجود اختالفنظرهای متعدد درباره ماهیت تأثیرگذاری آزادسازی تجاری در اقتصاد کشورها،
اکثر اقتصاددانان بر اهمیت آن تأکید کردهاند و مبنای منطقی و عقالئی برای اجرای برنامههای اصالحات
تجاری ،این اعتقاد آشکار است که آزادسازی ،پیشنیاز انتقال از اقتصادی نسبتاً بسته به اقتصادی نسبتاً
باز است .اگر در واقع باز بودن اقتصادی رابطه مثبتی با رشد دارد ،پس در نتیجه آزادسازی ،پیشنیاز رشد
است .از سوی دیگر ،در بیشتر نظریههای مربوط به تجارت بینالمللی به اهمیت گسترش تجارت در
توسعه اقتصادی کشورها تأکید شده است؛ بنابر علل یادشده باید معیارهایی را جست که سطح رفاه را
بهتر نشان دهد .بنابراین برخی اقتصاددانان تالشهای خود را معطوف به یافتن معیارهایی کردند که
این سنجش را بهتر از رشد اقتصادی نشان دهد .این تالشها به پیدایش ایده «توسعه انسانی» انجامید.
محبوبالحق ،اقتصاددانان پاکستانی (بنیانگذار گزارش توسعه انسانی) معتقد است که هدف اساسی
توسعه ،افزایش انتخابهای مردم است .در اصل این گزینهها میتواند بیپایان باشد و در طی زمان
دگرگون شود .مردم بیشتر به موفقیتهایی ارزش میدهند که در قالب شکلهای رشد یا درآمد نشان
داده نمیشوند و فوری به دست نمیآیند (آصفزاده و پیری :۹۸۱۸ ،ص .)۹۲۹
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سرانجام آمارتیا سن ۹و محبوبالحق ،اقتصاددان پاکستانی ،با همکاری گوستا و رانیس ،۹استاد
دانشگاه یل و دسای استاد مدرسه اقتصاد ،در سال  ،۹۲۲۰بحث «شاخص توسعه انسانی» برای سنجش
کمی توسعه انسانی را مطرح کردند .از همان زمان تاکنون در برنامه توسعه سازمان ملل ،گزارشی ساالنه
به نام «گزارش توسعه انسانی» منتشر میشود (آصفزاده و همکاران :۹۸۱۸،ص .)۹۲۸
عوامل مختلفی در رشد مثبت و یا منفی شاخص توسعه انسانی تأثیرگذار است .از جمله این عوامل
میتوان به پیشرفتهای تکنولوژیکی مانند ساخت تجهیزات صنعتی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
رشد اقتصادی اشاره کرد .این عوامل باعث کاهش و یا افزایش سالمت ،طول عمر و آموزش میشود.
رابطه میان تجارت و توسعه انسانی این است که تجارت ،استاندارد زندگی بهتر را پدید میآورد که منجر
به تولید آموزش بیشتر ،مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی بهتر و ...میشود .هرچند تجارت در
درآمد تأثیر مثبت و مستقیمی دارد ،اما تأثیر آن بر اغلب شاخصهای غیردرآمدی ،غیرمستقیم است.
تجارت بر شاخصهای غیردرآمدی چون توسعه انسانی ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم ،از طریق تأثیر
متقابل میان فرهنگها و افزایش تنوع کاالهای قابلدسترس اثر میگذارد .تجارت ،آموزش را توسعه
میدهد؛ زیرا ارتباطات ،تفاهم میان فرهنگها و آگاهی جهانی برای دادوستد میان کشورها ضروری
است .تجارت عالوه بر افزایش سطح مصرف جامعه ،موجب افزایش تنوع در کاالهای مصرفی نیز
میشود .به طوری که در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش مصرف انواع داروها ،تجهیزات مرتبط
با سالمتی و آموزشهای بهداشتی میشود که همه اینها باعث بهبود سالمتی ،تغذیه و طول عمر مردم
کشورهای در حال توسعه خواهد شد .حتی اگر تجارت هیچ اثری بردرآمد نداشته باشد میتوان انتظار
داشت که تأثیر متقابل میان فرهنگها ،تجارت را برای افزایش توسعه انسانی به وسیله گسترش دید
مردم و در معرض نمایش گذاشتن محصوالت جدید برای مردم همراهی کند .البته الزمه موفقیت در
اعمال آزادسازی تجاری ،وجود بستر مناسب است .این بستر مناسب وجود ثبات اقتصادی در سطح کالن
اقتصادی است (رازینی.)۹۸۷۱،
در این تحقیق بر آنیم تا نقش تجارت در توسعه انسانی و اثر کلی آن را بررسی کنیم .از طرف
دیگر ،مطالعات مختلف نشان داده است که گسترش تجارت و آزادسازی تجاری تأثیرات متفاوت و
ناهمسانی در کشورها ،با توجه به وضعیت اقتصادی و درجه توسعهیافتگیشان خواهد داشت؛ بنابراین با
بررسی اثر تجارت در توسعه انسانی ،به کشورهای در حال توسعه ،تمرکز میکنیم (همان.)۹۸۷۱ ،
حمید ( )۹۰۹۹در مقاله «رابطه تجارت و توسعه اجتماعی در کشورهای واردکننده نفت» با استفاده
از دادههای پنل ،بر اساس متود کمی و روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMبا درنظرداشت شاخص
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توسعه انسانی ،با استفاده از دادههای ساالنه  ۹۰۰2-۹۲۱۰به دو سؤال عمده پاسخ داده است .در این
تحقیق ،کشورهای واردکننده نفت را بانک جهانی به سه دسته تقسیم کرده است :کشورهایی با عاید
بلند ،متوسط و پایین .رابطه تجارت با شاخص توسعه انسانی در تمام دستههای عایدی مهم است .بر
اساس یافتههای این تحقیق ،تجارت ،تنها از لحاظ عاید ،در شاخص توسعه انسانی تأثیر دارد و در دیگر
اجزای شاخص از قبیل طول عمر ،سطح سواد و مشارکت در تعلیم و تربیت ،اثر ندارد.
میرباقری هیر و همکاران ( )۹۸۲۸بررسی تأثیر تجارت در توسعه انسانی در کشورهای منتخب
عضو منا با استفاده از دادههای سالیانه کشورهای منتخب عضو منا در طی دوره  ۹۰۰۰-۹۰۹۹و با به
کارگیری دادههای پانل پویا عوامل مؤثر در توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت
بررسی کرده است؛ بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه ،صادرات سرانه و
تجارت سرانه در مدل لحاظ و سه مدل جداگانه برآورد شده است .نتایج حاصل از برآورد مدل ،نشانگر
این است که در تمام مدلها ،تجارت تأثیر مثبت و معناداری در توسعه انسانی دارد؛ به گونهای که اگر
واردات ،صادرات و تجارت سرانه در مدل به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود با افزایش ۹۰۰۰۰
دالری این متغیرها ،شاخص توسعه انسانی به ترتیب  ۰3۰۹2 ،۰3۰۹۱ ،۰3۰۹۲واحد افزایش خواهد یافت.
بر اساس نتایج ارائه شده ،مخارج آموزش ،سالمت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و
معناداری در توسعه انسانی خواهد داشت.
احمدی و حضار مقدم ( )۹۸۱۹در مقاله «بررسی اثر آزادسازی تجاری در شاخص توسعه انسانی
در کشورهای در حال توسعه» با دادههای مورد استفاده در این بررسی از  ۹۱۱کشور در حال توسعه در
دوره زمانی  ۹۰۰۹-۹۰۹۹به دست آمده است مدل رگرسیون مورد نظر نیز در قالب الگوی پانل دیتا و
با بهکارگیری نرمافزار  stata11تخمین زده شده است .نتایج ،گویای مثبت آزادسازی تجاری و افزایش
حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در روی شاخص توسعه انسانی در ایران و سایر کشورهای در حال
توسعه است.
۹
مکیان و همکاران ( )۹۸۲۹در مقاله «بررسی اثر رشد تجارت بر رشد توسعه انسانی در کشورهای
منتخب آسیایی رهیافت دادههای تابلویی» اثر رشد تجارت در توسعه را با استفاده از رشد شاخص توسعه
انسانی برای کشورهای منتخب آسیایی مطالعه کردند .بدین منظور ،از الگوی دادههای تابلویی و روش
 GMMسیستمی برای بررسی رابطه رشد تجارت و رشد شاخص توسعه انسانی استفاده شده و نمونه
مورد مطالعه شامل  ۹1کشور منتخب در دوره  ۹۰۰۲-۹۲۷2بوده است .بر اساس نتایج ،رشد تجارت در
ارتقای شاخص توسعه انسانی و در نتیجه رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشته است.
1. Mkyan
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سید شکری و میرباقری ( )۹۸۲۹در مقاله «اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی کشورهای
عضو اوپک» با روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولی  OLSنشان داده است که آزادسازی
تجاری در رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته و علت آن ،وابستگی شدید این گروه از
کشورها به صادرات نفت خام است .در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد ،نظیر سرمایه
انسانی ،سرمایه فیزیکی و حجم پول استفاده شده است .بر اساس یافتههای آن ،مخارج دولتی اثر منفی
در رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایهگذاری فیزیکی خواهد گذاشت و تراکم جمعیت اثر مثبتی در رشد
اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها خواهد داشت؛ اما باید توجه داشت که در کشورهای صادرکننده
نفت ،استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از صادرات نفت،
باعث پایین نگهداشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است.
محمدی و سخی ( )۹۸۲۹در مقاله «تأثیر تجارت ،سرمایهگذاری خارجی و توسعه انسانی در
شاخص عملکرد محیطزیست» با تجزیه و تحلیل متقابل کشورها در سال  ۹۰۰۷برای  ۷۸کشور ،بر
اساس درآمد ناخالص ملی و طبق تقسیمبندی بانک جهانی به دو گروه باالی درآمدی و پایین درآمدی،
تجزیه و تحلیل جداگانهای برای صادرات ،واردات ،سرمایهگذاری مستقیم داخلی و خارجی و شاخص
توسعه انسانی این کشورها در مدلهای تجربی انجام شده است .نتایج رگرسیون نشان میدهد که
آزادسازی تجاری در کشورهای با درآمد باال باعث افزایش شاخص عملکرد محیطزیست و در کشورهای
با درآمد پایین باعث کاهش شاخص عملکرد محیطزیست شده است؛ از این رو فرضیه پناهگاه آلودگی
در گروه کشورهای با درآمد پایین رد نمیشود .در هر دو گروه از کشورها ،شاخص توسعه انسانی اثر
مثبت و معناداری در شاخص عملکرد زیست محیطی دارد و از این رو ارتقای شاخص سرمایه انسانی از
طریق افزایش آگاهی عمومی و سطح دانش ،میتواند باعث کاهش اثرات مخرب فعالیتهای انسانی در
محیطزیست شود.
اسدی و اسماعیلی ( )۹۸۲۹در مقاله «تأثیر شاخص توسعه انسانی در رشد اقتصادی ایران در قالب
مدل مارکوف – سوئیچینگ ۹در سالهای  »۹۲۷۹- ۹۰۹۹ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران
بر اساس تعریف سازمان ملل در سال  ۹۰۹۰پرداختهاند .مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد
لوکاس ۹و الگوی لین )۹۰۰۱(۸تعیین شده است .برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی
و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راستنمایی ،مدل  MSIبا دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان
حالتهای مختلف مدل مارکوف -سوئیچینگ ( )MSبرگزیده شده است .تغییر در نحوه ارتباط بین این
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دو متغیر در طی زمان ،از مهمترین ویژگیهای روش مارکوف -سوئیچیگ است .بر اساس نتایج ،توسعه
انسانی تأثیر منفی در زمان رونق و تأثیر مثبت در زمان رکود در رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین
پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) است.
مهرآرا و رضایی ( )۹۸۱۱در مقاله «کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال
توسعه منتخب» با استفاده از دادههای پانل یا تلفیقی برای  ۸۰کشور در حال توسعه در دوره  ۹۰ساله
 ۹۲۲2 -۹۰۰2در رژیم نهادی (به تفکیک کشورهایی با کیفیت نهادی پایین و باال) پارامترهای مدل به
روش گشتاورهای تعمیمیافته برای الگوهای پانل پویا برآورد شده است .نتایج ،نشان میدهد که اثر
آزادسازی تجاری در رشد اقتصادی موکول به کیفیت محیط نهادی است .چنانچه کیفیت نهادها در
کشورهای در حال توسعه کمتر از سطح آستانه برآورد شده باشد ،آزادسازی تجاری تأثیری منفی یا
بیاهمیت در نرخ رشد اقتصادی دارد .در مقابل اگر کیفیت محیط نهادی در کشورهای در حال توسعه
بیشتر از سطح آستانه مذکور باشد اثر آزادسازی تجاری بر نرخ رشد اقتصادی مثبت و معنادار خواهد بود.
همچنین نمرات شاخص کیفیت نهادی ایران در سالهای مختلف به مراتب کمتر از سطح آستانه کیفیت
نهادی یادشده است؛ لذا با توجه به پایین بودن کیفیت محیط و ترتیبات نهادی ایران میتوان نتیجه
گرفت که آزادسازی بیقید و شرط تجاری ،تأثیری در رشد اقتصادی ایران نخواهد گذاشت.
در مقاله «تأثیر آزادسازی تجارت بر فقر روستایی ایران» نوشته کریم و همکاران ( )۹۸۲۹با استفاده
از تحلیل سریهای زمانی و سیستم معادالت همزمان در سالهای  ۹۸2۲تا  ۹۸۱۱روش رگرسیونهای
بهظاهر نامرتبط جهت تخمین چهار معادله به صورت همزمان استفاده شده است .طبق نتایج ،ضریب
متغیر توزیع درآمد تأثیر منفی و معنیداری در نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت دارد .متغیر شاخص
تجارت تأثیر مثبت و معنیداری در سطح  ۲2درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد
سرمایه میگذارد .متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنیداری در سطح  ۲۰درصد بر متغیر تولید ناخالص
داخلی دارد .متغیر نسبت تولیدات کشاورزی به  GDPتأثیر مثبت و معنیداری در سطح  ۲2درصد بر
متغیر توزیع درآمد میگذارد ،همچنین متغیرهای توزیع درآمد و سهم تولیدات کشاورزی از  GDPتأثیر
مثبت و معنیداری بر متغیر شاخص تجارت گذاشته است.
یکی از مهمترین موضوعات مطرح در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته آن است که تجارت
آزاد ،زندگی بهتر و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی بیشتری به وجود آورد و در کل باعث رشد و توسعه
اقتصادی کشورها شده و رشد اقتصادی نیز به نوبه خود باعث بهبود و افزایش در توسعه انسانی میشود.
این تأثیرات رشد اقتصادی میتواند از طریق مخارج دولت بر توسعه انسانی صورت گیرد .بحث عمده در
این پژوهش این است که آزادسازی تجاری بین کشورها منابع را به سوی تولیدات با کارایی بیشتر
هدایت میکند .از این رو تولید جهانی گسترش مییابد ،کشورها از منافع تجارت بهرهمند میشوند ،تولید
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سرانه جهانی باال میرود و در نتیجه هر دو رفاه ملی و بینالمللی بهبود مییابد .در مباحث شاخص
توسعه انسانی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کنار رشد اقتصادی مسئله مهمی است ولی مسیر
مهمتری که در این نوع مطالعات وجود دارد ،تجزیهوتحلیل تأثیر تجارت ،بر عواملی است که منجر به
بهبود اقتصاد و تحرکات اجتماعی میشود .بهبود اقتصادی تحت تأثیر فعالیتهای انسانی قرار دارد.
بنابراین هدف این تحقیق این است که بررسی اثر آزادسازی تجاری بر شاخص توسعه انسانی منتخب
از کشورهای در حال توسعه تبیین شود تا مبانی و معیارهای علمی برای سیاستگذاریهای کالن
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بهویژه افغانستان ارائه شود.
تاکنون در افغانستان ،تحقیقی در راستای بررسی اثر آزادسازی تجاری در شاخص توسعه انسانی
صورت نگرفته است .این موضوع مبحث تازهای است که بهصورت علمی به آن پرداخته شده است .در
این تحقیق ،از نرمافزارهای  Excel،Satatو Eviewsو روش دادههای ترکیبی با استفاده مدل GLS
استفاده شده است .کشورهای شامل تحقیق ،افغانستان ،ایران ،پاکستان ،ازبکستان ،قزاقستان ،عربستان
سعودی ،فیلیپین ،قرقیزستان ،هند ،ترکیه ،تاجیکستان ،تونس ،نیجریه ،سودان و آفریقای مرکزی ،در
دوره زمانی  ۹۰۰2الی  ۹۰۹۸انتخاب شدهاند.
در ادامه این تحقیق ،ابتدا به ادبیات موضوع و سپس به روششناسی تحقیق پرداخته خواهد شد
و سپس مدل برآورد میشود .در انتها درباره یافتههای تحقیق بهصورت خالصه بحث میشود.
روششناسی تحقیق
مدل تحقیق
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،مدل آتی در کشورهای شامل تحقیق در سالهای
 ۹۰۹۸ – ۹۰۰2مد نظر گرفته شده است.
𝜀𝑖,𝑡 𝐻𝐷𝐼 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑍 + 𝛽2 . 𝐹𝐷𝐼 + 𝛽3 . 𝐺𝐷𝑃 +
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در رابطه فوق Z ،آزادسازی تجاری HDI ،شاخص توسعه انسانی FDI ،سرمایهگذاری مستقیم
خارجی GDP ،رشد اقتصاد و همچنان 𝛽0عرض از مبدأ 𝛽3 ،𝛽2،𝛽1،به ترتیب ضرایب متغیرهای
شاخص توسعه انسانی ،آزادسازی سرمایهگذاری ،پایهگذاری مستقیم خارجی ،رشد اقتصادی و 𝑡𝜀𝑖,
اجزاء اخالل یا استوکاستک مدل را نشان میدهد.
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برآورد مدل
نتایج آزمون ایستایی
چنانچه متغیرها مورد استفاده مدل نامانا باشند ،احتمال اینکه رگرسیون بهدستآمده کاذب باشد
بسیار باالست که در این صورت استفاده از آمارههای  Fو  tگمراهکننده خواهد بود؛ بنابراین برای
جلوگیری از رگرسیون کاذب ابتدا دادهها از نظر مانایی آزمون میشود .در آزمون مانایی آنچه اهمیت
دارد قدرت آزمونهای ریشه واحد است .برای بررسی آزمون ریشه واحد متغیرها در اینجا از آزمون «ایم،
پسران و شین» استفاده میشود.
جدول ( :)۹نتایج آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق
متغیرها

شاخص توسعه
انسانی

سرمایهگذاری مستقیم
خارجی

رشد
اقتصادی

مرتبه
ایم ،پسران و
شین
P – Value

آزادسازی تجاری

سطح

سطح

سطح

سطح

یک

-۸3۰۱۲

-۹3۹2۹

-۹3۱۱1

-۰32۲۱

-۸3۹۱۹

۰3۰۰۹

۰3۰۹2

۰3۰۷۱

۰3۹۷۱

۰3۰۰۰
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مأخذ :یافتههای تحقیق
با توجه به جدول ( )۹در آزمون «ایم ،پسران و شین» متغیرهای شاخص توسعه انسانی،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،رشد اقتصادی در سطح و آزادسازی تجاری در سطح با یک تفاضل با
احتمال  ۰3۰2فیصد مانا میشود .در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را در سطح میتوان
برای متغیرهای تحقیق رد کرد .بنابراین نتایج نشان میدهند که متغیرهای تحقیق از نوع ( I)۰هستند.
نتایج آزمون همجمعی
در تحلیلهای همانباشتگی ،وجود روابط بلندمدت اقتصادی آزمون و برآورد میشوند .ایده اصلی در
تجزیه و تحلیل همانباشتگی آن است که اگر چه بسیاری از سریهای زمانی اقتصادی نامانا (حاوی
روندهای تصادفی) هستند ،اما ممکن است در بلندمدت ترکیب خطی این متغیرها ،مانا (و بدون روند
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تصادفی) باشند .پس از انجام آزمون ایستایی و آگاهی از وجود ریشه واحد آزمون همجمعی انجام میشود.
در این مطالعه از آزمون همجمعی کائو استفاده شده است.
جدول ( :)۹نتایج آزمون همجمعی کائو
Prob

T.Statistic

ADF

۰3۰۰۰

-۷3۷1۸۹۲

Kao Residual Cointegration Test

مأخذ :یافتههای تحقیق
چنانچه در جدول ( )۹مشاهده میشود آماره ( )۰3۰۰۰نشاندهنده تعادلی بلندمدت بین شاخص توسعه
انسانی و متغیرهای آزادسازی تجاری ،رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .در نتیجه
اگر بخواهیم سیاست مناسبی را برای ایجاد تعادلی پایدار اعمال کنیم با توجه به متغیرهای در نظر
گرفتهشده عامل مؤثری در ایجاد این تعادل بلندمدت خواهد بود.
نتایج آزمون قابلیت تلفیق شدن (آزمون  Fلیمر)
در رهیافت تابلویی با تعدادی مقاطع در یک دوره زمانی خاص روبرو هستیم .آنچه به عنوان سوالی مهم
مطرح میشود ،این است که آیا ضرایب اثرگذاری متغیرهای توضیحی در بین مقاطع یکسان است؟
یعنی دادهها تلفیقپذیرند یا اینکه مقطع به مقطع تغییر میکنند و باید جداگانه برآورد شوند؟ آزمون F
لیمر به محقق کمک میکند به این سؤال ،پاسخ دهد .برای اینکه دادههای قابلیت تلفیق شدن دارند یا
خیر ،آزمون  Fلیمر را به کار میبندیم.
جدول ( :)۸نتایج آزمون  Fلیمر

با توجه به جدول ( )۸که نتایج آزمون  Fلیمر مشاهده میشود ،مقدار احتمال ( )probکوچکتر از ۰3۰2
فیصد است که فرض  𝐻0رد شده است؛ بنابراین از روش دادههای تابلویی در رگرسیون استفاده میشود.
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prob
۰3۰۰۰

d.f
۹۱3۹۰۹

Statistic
۹۹۰3۷۹

Effects Test
Cross- sectionF

بررسی اثر آزادسازی تجاری در شاخص توسعه انسانی کشورهای درحال توسعه  /صص ۹2۲ –۹۷۹

۹1۱

نتایج آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
در روش دادههای ترکیبی به منظور تعیین روش برآورد اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن استفاده
میشود .آزمون هاسمن فرضیه  𝐻0به معنی تصادفی بودن اثرات انفراد مقاطع است .در مقابل فرضیه 𝐻1
این آزمون ثابت بودن اثرات انفرادی مقاطع است .یعنی پذیرش فرض  𝐻0به معنی تصادفی بودن اثرات
انفرادی مقاطع است در مقابل فرض  𝐻1این آزمون ثابت بودن اثرات انفرادی مقاطع است.
جدول ( :)۱نتایج آزمون هاسمن
Prob

Chi-Sq.d.f.

Chi-sq Statistic

Test Summary

۰3۰۱۱

۸

۷3۱۷

Cross- section randon

مأخذ :نتایج تحقیق
با توجه به نتایج جدول ( ،)۱نتایج به دست آمده از آزمون هاسمن نشان میدهد که مقدار احتمال ()prob
کوچکتر از  ۰3۰2فیصد است .بنابراین فرض  𝐻0رد میشود و مدل دارای اثرات ثابت است.
نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
در این تحقیق به دلیل اینکه در برآورد تابع تعداد دورههای زمانی محدود و تعداد مقاطع زیاد است،
ناهمسانی واریانس آزمون میشود که فرض  𝐻0به معنی همسانی واریانس است .در مقابل فرض 𝐻1
این آزمون عدم همسانی واریانس است .نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر آورده شده است.
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جدول ( )2نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
prob˃chi2

Chi-sq. Statistic

Test Summary

۰3۰۰۰۰

۹۱۱ .۹۰

Heteroskedasticity Test

مأخذ :نتایج تحقیق
بنا بر نتایج جدول ( ،)2مقدار احتمال ( )probکوچکتر از  ۰3۰2فیصد است .بنابراین فرض  𝐻0رد میشود
و مدل دارای ناهمسانی واریانس است .یا به عبارت دیگر ناهمسانی بین واحدهای مقطعت تأیید و برای
رفع آن از روش  GLSاستفاده میشود (دامودار ،گجراتی.)۹۸۲۹،

۹1۲
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نتایج دادههای ترکیبی
در جدول ( )1نتایج اثرات متغیرهای ،آزادسازی تجاری ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی،
در تغییرات شاخص توسعه انسانی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSدر کشورهای
شامل تحقیق نشان داده شده است.
جدول ( )1نتایج تحقیق
}{95% Conf. Interval

│P˃│z

z

Std.Err.

Coef.

HDI

-۰3۰۲۱۱۰۹ ۰3۹۲۷

۰3۸۹2

۰3۲۱

۰3۹۰۰۱

۰3۰۰۲۲

FDI

۰3۰۰۰۹۹۸۹ ۰3۹۹1۹۹2۹

۰3۰2۰

۹3۲1

۰3۰22۹

۰3۹۰۱۹

)D(trade

۰3۰۸۱۹1۹۸ ۰3۰۲2۰۲۷۱

۰3۰۰۰

۱3۹1

۰3۹22۱

۰31۱1۹

GDP
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با توجه به نتایج برآورد ،ضرایب مدل جدول ( )1نتایج زیر استنباط میشود .اما آنچه در این تحقیق نقش
پررنگی دارد و بااهمیت مینماید ،آزادسازی تجاری است که از نظر آماری معنیدار و دارای ضریب
مثبت است .عدد ( )۰3۹۰۱۹به دست آمده نشان میدهد که اگر آزادسازی تجاری به هر اندازه یک فیصد
افزایش یابد ،شاخص توسعه انسانی صرف به اندازه ( )۰3۹۰۱۹فیصد افزایش خواهد یافت .همچنان با
توجه به جدول فوق ،در صورت ثابت بودن سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل ،یک فیصد افزایش در
رشد اقتصادی باعث تغییر به اندازه  ۰31۱1۹فیصد افزایش در شاخص توسعه انسانی در کشورهای شامل
تحقیق میشود .بنابراین رشد اقتصادی تأثیرات مثبت و معنیداری باالی شاخص توسعه انسانی خواهد
داشت.
اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این تحقیق بیمعنی است .بنابراین در مورد سرمایهگذاری مستقیم
نمیتوان اظهار نظر کرد.

۹۷۰
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بحث در یافتهها
با توجه به اهمیت توسعه انسانی به عنوان نمادی از شاخص اندازهگیری رفاه ،مطالعات درباره عوامل
مؤثر بر آن ،در دنیا انجام شده است .در راستای مطالعات انجامشده ،این پژوهش کوشیده است تا عوامل
تعیینکننده توسعه انسانی با تأکید بر حجم تجارت در منتخبی از کشورهای در حال توسعه را بررسی
کند.
قبل از اینکه به نتایج فرضیههای تحقیق پرداخته شود باید گفت که اوالً ،نتایج آزمونهای متعدد ایستایی
نشان میدهد که متغیرهای شاخص توسعه انسانی ،رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
تحقیق در سطح مانا و متغیر آزادسازی تجاری در سطح با یک تفاضل مانا میشود .ثانیاً ،آزمون همجمعی
کائو تعادل بلندمدت بین متغیرهای تحقیق را نشان داده در ضمن نتایج آزمون  Fلیمر و نتایج آزمون
هاسمن تخمین مدل را از طریق اثرات ثابت تأیید میکند و همچنان در نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
فرض  𝐻0ردشده مدل دارای ناهمسانی واریانس است.
نتایج فرضیه تحقیق درباره اثر آزادسازی تجاری در شاخص توسعه انسانی نشان میدهد که
آزادسازی تجاری (مجموعه نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) اثر مثبت و معنیداری در
شاخص توسعه انسانی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه دارد .بنابراین تجارت باعث افزایش درآمد
در سطح زندگی افراد میشود و سطح زندگی آنها را باال میبرد؛ زیرا رشد درآمد به نوبه خود ،موجب
افزایش فرصتهایی در بخش آموزش ،مراقبتهای بهتر در بخش سالمت و عرضه خدمات اجتماعی
مطلوبتر میشود .این عوامل ،سالمتی ،تغذیه و طول عمر افراد یک کشور را افزایش میدهد و باعث
بهبود شاخص توسعه میشود .همچنان ،افزایش تجارت به طور غیر مستقیم باعث گسترش تعامالت
فرهنگی و تنوع کاالهای در دسترس مصرفکنندگان میشود که این عوامل میتواند باعث بهبود در
شاخص توسعه انسانی کشورهای در حال توسعه شود.
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منابع
استیگل تیز ،جوزف .)۹۸۱۱( .جهانیسازی و مسائل آن ،ترجمه ،حسن گلریز ،تهران ،نشر نی.

امیدبخش اسفندیار و مسعود طارم سری .)۹۸۷۹( .آشنایی با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)
بررسی تبعت الحاق ایران به آن ،موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی ،آذر.
ایران زاده ،سلیمان .)۹۸۱۰( .جهانی شد و تحوالت استراتژیک در مدیریت و سازمان ،آموزش مدیریت
دولتی.
احمدی ،علی و حضار مقدم ،نسرین .)۹۸۲۹( .بررسی اثر آزادسازی تجاری روی شاخص توسعه انسانی در کشورهای در حال
توسعه ،مطالعات راهبردی جهانیشدن ،شماره .۹۹

اسدی ،علی و اسماعیلی ،سید میثم ( .)۹۸۲۹تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب
مدل مارکوف-سوئیچینگ.
باقری ،محمود و حجتزاده ،علیرضا .)۹۸۱۱( .اجرای اصل آزادسازی در سازمان جهانی تجارت چالشها و
فرصتها ،تهران ،شماره  ،۹۷ویژهنامه .W.T.O
جک سی ،پالنو و اولتون .)۹۸۷1( .روی ،فرهنگ اصطالحات روابط بینالمللی ،ترجمه ،داکتر پرویز علوی ،موسسه
نشر علوم نوین.
سالواتوره ،دومینیک .)۹۸۷1( .تجارت بینالملل ،ترجمه ،حمیدرضا ارباب ،اول فروردین.
دولتشاهی ،محتشم ،طهماسب .)۹۸۱2( .اقتصاد بینالملل و تجارت بینالمللی ،تهران ،نشر پشوتن ،چاپ نهم.
گجراتی ،دامودار .)۹۸۷۹( .مبانی اقتصادسنجی ،ترجمه حمید ابریشمی ،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاهِ تهران.
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Abstract
The aim of this study is to determine the most important indicators in skin
& beauty clinics which cause satisfaction for customers. There is no research on
clearing vagueness of relationship between business performance and customer
satisfaction in this industry, especially in private section while according to
Ondogan and Benli (2012) people tend to spend more time and money on the
cosmetics and beauty services because of the wide range of advertisements. In
order to do so, by a comprehensive literature review, twenty significant factors
have been nominated through a set of hypotheses. In contrast to antecedent
researches, the findings show technical criteria have the most important effect
on customer satisfaction because of economic and welfare level and cultural
characteristics of Iranians.

Key Words: Service Quality, Customer Satisfaction, HealthCare
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but there is no research on clearing vagueness of this relationship in health and beauty
industry in Iran, especially in private section. Considering the increasingly competition in
this industry, private providers should pay more attention to factors which have a significant
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Considering the increasingly global competition, service quality plays a
significant role in organizations’ success. Unlike a product which has specific
characteristics such as weight, size, color, substance etc., a service can have too
many inconspicuous or qualitative specifications (Akhlaghi et al, 2012).Thus,
service managers should be aware of how service quality dimensions influence
levels of customer satisfaction.
Due to great importance of health care in human’s life, there is a considerable
concern for selecting a health care service provider based on its performance. In
the health care services, performance makes consumers return to the same
provider (Youssef, 1996).Patients’ perception of service quality greatly influence
choice of health care provider (Woodside et al, 1989). Consequently, performance
has a significant role in patient’s satisfaction. Therefore, it is needed to determine
which elements of health care service quality affect patients’ satisfaction.
Hair and skin clinics are kind of organizations which supply health care
services. Nowadays, especially in Iran, the number of people who use the services
of this kind of clinics is highly increasing. Therefore, hair and skin clinics for
maintaining their competitive positions need to improve their service quality that
causes more customer satisfaction. Unlike public hospitals, these clinics’
customers are from the middle or higher classes of society. Accordingly, they pay
attention to quality of services more than price or other factors.
Patients’ satisfaction is formed through meet the patient’s needs, improve
the healthcare services and the doctor-patients relationship continuously. The
substantial matter for the health care providers is to determine the dimensions
which are influential on patient’s satisfaction. Providers must know where, when
and how service can be improved and changed, and how the quality of health care
is perceived by the patients (Zineldin M., 2006). Patients measure the quality of
their care through following factors:” the technical quality of their care, the
provider’s interpersonal skills, coordination, continuity, wait times, availability,
and physical environment” (Quinn, G.P. et al, 2004, Daley, 2001). Most researchers
concur that patient satisfaction is a multidimensional concept; however, there is
no consensus which dimensions of health care services should be considered to
evaluate patient satisfaction (Acorn, S. & Barnett, J., 1999).
There is a long antecedent for investigation on the relationship between
business performance and customer satisfaction, especially in health care industry,
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influence on customer satisfaction. In the area where the study is done, customers can
easily find an alternative not only because of existing professional clinics in the area but also
because of two professional skin hospitals and hospitals which supply unprofessional
services in this field .

Thus, the main target of this study is to identify the most important criteria
which have more impact on customer satisfaction in private health care and
beauty clinics in Iran. In the next section, in addition to review the related
literature, the research hypotheses are explained. Section 3 describes the research
methodology with a focus on the data collection issues. Section 4 presents the
results and analysis of them. Finally, concluding remarks are given in Section 5.
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Literature
2-1 Service quality
Service quality has become the greatest differentiator, the most powerful
competitive advantage, that most service organizations should gain (Berry et al.,
1988). Bitner and Hubbert (1994) defined service quality as “The consumer’s
overall impression of the relative inferiority/superiority of the organization and its
services”. Jain and Gupta (2004) explain: “Quality has come to be recognized as a
strategic tool for attaining operational efficiency and improved business
performance.” Moreover, the two main types of quality measures that can help
you choose quality health care are: “consumer ratings and clinical performance
measures”. Consumer ratings or consumer satisfaction information looks at health
care from the consumer’s side. Clinical performance, sometimes called “technical
quality” measures, describes how well a health care provider prevents and treats
illness (Mosad Zineldin, 2006).
Healthcare service quality can be defined as a multidimensional concept that
specifies whether services performed for a patient were appropriate (Martinez
Fuentes, 1999). Donabedian (1988) divided quality into three dimension:
technical, interpersonal and amenities. “Technical quality” means that how well
the process of diagnosis and treatment of a health problem is done. “Interpersonal
quality” implies to how providers interact with their customers. “Amenities
quality” describes the attractiveness and convenience of the health care facility.
On the other hand, Gronroos (1984) point out that there are two aspects of service
quality, technical and functional. Technical quality emphasizes on the service
procedures while Functional quality refers to how caring performance is delivered.
Because patients do not have enough information about technical aspect,
functional quality has a considerable role in their judgment of perceived service
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quality (Asubonteng et al., 1996, Ware and Snyder, 1975, Soliman, 1992, Wen-Bao
Lin 2007).
Measuring of service quality is sophisticated due to its relation to customer
perception and the type of received services. There are 2 main methods to
measure this variable. Firstly PZB (1985) suggested that service quality can be
defined as the gap between customer expectations and customer perceptions and
then in 1988, developed a model called SERVQUAL. This scale consists of five major
dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy (Berry
et al, 1992). The second method presents service quality as the consumers’ overall
feeling of the rank of the organization and its services, (M.J Bitner, A.R.Hubbert,
1994)

2-2Customer satisfaction
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The investigation of antecedents of customer satisfaction, especially in service
industry, provides new opportunities for marketing practitioners (Alessandro
Arbore, Bruno Busacca, 2009). In fact, customer satisfaction is a fundamental
determinant for creating and keeping a competitive advantage in this highly
competitive market (Jaime R.S.Fonseca 2009). However, we should consider that
there are a variety of definitions of customer satisfaction. Westbrook (1981), for
instance, defined satisfaction as an emotional response to the evaluation of a
service. In addition, Lin (2003), described customer satisfaction as a “post-choice
evaluative judgment concerning a specific purchase decision”. Customer
satisfaction has been determined to have a direct and positive effect on customer
intentions (e.g., Tsiotsou, 2006; Chiou and Pan, 2009). Customer satisfaction in
health care services is called patient satisfaction (Sitia and wood, 1997; Baker,
1995), which means that the quality of received services by patients meets or
surpasses their expectations. Arasli et al. (2008) suggested that in-patients’ needs
had to be collected in order to manage their complaints effectively. Duggirala et
al. (2008) proposed that “health care service quality consisted of seven
dimensions, namely, infrastructure, personnel quality, process of clinical care,
administrative processes, safety indicators, overall experience of medical care and
social responsibility”. They pointed that all the dimensions describe significantly
patient satisfaction (Gerry Larsson & Bodil Wilde-Larsson, 2008).
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2-3 Relationship between service quality and satisfaction
Researchers in several different fields have studied the association
between performance and customer satisfaction (e.g., Dresner and Xu, 1995; Behn
and Riley, 1999; Banker and Mashruwala, 2007; Sim et al., 2010). In order to
assessing a specific service, customers extensively concentrate on the
performance of the service (Oliver, 1997). In fact, service performance has a
dominant role in raising customer satisfaction (Jaime R.S.Fonseca, 2009). Besides,
Crosby (1979), thought that service quality is reflected in the satisfaction of
customer. Miguel l.G’omeza et al (2004), claimed that customer satisfaction
consists of three parts: “customer service, quality and value” that only by raising
the level of performance in all of these dimensions, managers can affect on
customer satisfaction. Wen-Boa lin (2007), point out that between functional and
technical parts of service quality, functional quality substantially impact on the
customer satisfaction. In the matter of fact, the provider can lead consumers to
find out the quality of a service by handling the functional aspect (Berry, 1980;
Shostack, 1981).
Andy C.L. Yeung et al,(2008), studied in high-contact service industries and
found that employee satisfaction results in higher service quality and directly
influences on customer satisfaction and finally causes financial achieves. Heesup
Hana et al (2011), studied in the hotel industry, concluded that if hotel operators,
enhance the quality of core services such as “cleanness and comfortableness of
rooms and accommodations, efficient check in/out, convenient and reliable
reservation system, good quality of physical environments” the possibility of
switching to other hotels will reduce. Hence, it is critical to consider core
performance as a central attribute in advance of facilities attribute, in order to
improve customer satisfaction (LiSa & Haemoon, 2010).
In health care services, there are similar researches in order to examining the
relationship between service quality and customer satisfaction. Elleuch (2007), by
using a structural equation model in Japanese health care system, confirmed the
relationship between quality perception and patient satisfaction. Camilleri and
O’Callaghan (1998) identified “professional and technical care, service
personalization, price, environment, patient amenities, accessibility and catering”
as the proper factors in evaluating hospital service quality. In similar term,
Andaleeb (1998), classified these factors into five categories: “communication,
cost, facility, competence and demeanor”. In another classification,
“communication, responsiveness, courtesy, cost and cleanliness” are suggested
(Hasin et al. 2001). Jabnoun and Chaker (2003), by comparing the service quality
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in private and public hospitals in the UAE, found the ten-dimension model:
“tangibles, accessibility, understanding, courtesy, reliability, security, credibility,
responsiveness, communication and competence”.
Interpersonal care or physician – patient interaction plays a key role in
forming service quality perceptions in the health care services. Andaleeb (1998),
Curry and Sinclair (2002), Otani and Kurz (2004), Pakdil and Harwood (2005) and
Ramsaran-Fowdar (2008) highlighted the importance of functional quality of
healthcare services. According to Pakdil and Harwood (2005) investigation into
patient satisfaction, close relationship between physician and patient, increased
patient satisfaction. Furthermore, Rao et al. (2006) inferred that “medicine
availability, medical information, staff and doctor behavior” had significant
positive influence on patient satisfaction. Baal baki et al. (2008) found that nursing
was the most influential factor in both emergency room and in-patient encounters
considering patient satisfaction in Lebanon hospitals.
Ramsaran-Fowdar (2008), carried out a study in healthcare services by using
the modified SERVQUAL scale and detected that “reliability, and fair and equitable
treatment” were the most important service quality aspects that influence on
patient satisfaction. Jackie L.M. Tam, (2007) showed that a feedback from the
patient survey improved satisfaction and enhanced the patient’s intention to
revisit. Scotto et al (2009) found that “clinic cleanliness, clinic comfortable area,
proper explain & diagnosis, training and caring medical staff” are the most
influential variables on patient satisfaction. Based on the studies reviewed above,
four hypotheses are considering in the context of “amenities and facilities”:
Blizzard (2009), found that waiting time is a major factor in patient
satisfaction. Shorter waiting time can make a competitive advantage for a health
care provider which is customer oriented. Rohlender et al (2011) reported that
more waiting time can intensify patient dissatisfaction. In addition, Pakdil and
Harwood (2005) concluded that waiting time had the most negative effect on the
patient’s satisfaction. In addition, the increase of waiting time and overtime
influence negatively on patient satisfaction and staff morality (Bradley Steinfeld,
2011).
The cost of healthcare is an important variable to appraise overall satisfaction
of many patients, especially in the private sectors. Studies show that the charges
for the services delivered were too high, and in some cases, not proportional with
the services delivered to them. Thus, it’s needed to consider the cost of care as an
influential determinant on patient satisfaction (Mayuri Duggirala et al, 2008).
Health care providers require finding creative ways to lower costs with limited
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effect on their service quality in order to make a balance between the quality of
service delivered and costs (H. L. Romero et al, 2012).
Based on the literature review, twenty factors which are influential on beauty
clinics were selected, as shown in Table 1:

Table 1
Technical quality
H1

There is a significant influence of specialty of doctors

H2

There is a significant influence of experience of treatment team

H3

There is a significant influence of pretreatment and type of patient’s admission

H4

There is a significant influence of accuracy in treatment services

H5

There is a significant influence of efficacy of therapies

Interpersonal quality
H6

There is a significant influence of personnel behavior

H7
H8

There is a significant influence of transparency of information provided to
patients
There is a significant influence of handling complaints

H9
H10

There is a significant influence of reputation of clinic
There is a significant influence of patients’ status after treatment

H11

There is a significant influence of quality of telephone answering
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Facilities & Amenities
H12

There is a significant influence of up-to-date equipment

H13

There is a significant influence of lateral facilities

H14

There is a significant influence of cleanliness and interior decoration

H15

There is a significant influence of convenience of the location

Time
H16 There is a significant influence of fulfilling treatment process in predetermined
Time
H17 There is a significant influence of errors in setting appointments/therapy sessions
with a counselor or doctor
Cost of Healthcare
H18 There is a significant influence of price/ service quality ratio
H19

There is a significant influence of price compared to other clinics

H20

There is a significant influence of various payment methods of treatment costs
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Methodology
To examine the research hypotheses, an investigation is carried out in
“Niavaran” Hair and Skin Clinic. A questionnaire is designed based on the related
studies and considering the structure and objectives of this research. Finally after
consulting practitioners, a multi-item scale is provided. The questionnaire includes
twenty questions. All these items are evaluated through 7-point Likret format,
extending from low importance (1) to high importance (7). In a 3 month period,
from 10th of January to 10th of March in 2016, a total of 60 questionnaires were
distributed among the Niavaran Hair and Skin Clinic’s patients to gain their
perception about the importance of varied dimensions of Clinic performance. In
the mentioned period of time, the population value of customers (patients) of this
clinic was N=100, that the sample value identified 60 through below formula:
2
N.Z
.p.q
α/2
n=
2
2
(N-1)ε + Z
. p.q
α/2
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Descriptive statistics were used for analyzing the gathering data. At first, for
determining normal distribution of the observations, we applied the KolmogorovSmirnov test. Then, the reliability of psychometric test for the sample of
examinees was tested by applying Cronbach's alpha. To specify the indicators of
performance which have more impact on patients’ satisfaction, T-test was
evaluated. After that in order to rank the factors according their importance, we
used Friedman test. In the table below demographic characteristics of participants
are summarized:
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Variable
Gender

Male
Female

Sample value
37.5%
62.5%

Age (years)

Mean

34.425

Age %

Up to 20
From 21 up to 50
Above 51

7.5%
75%
17.5%

Occupation

Student
House keeper
Faculty member
Official staff
Teacher
Other jobs

27.5%
20%
7.5%
22.5%
5%
17.5%

High school
Diploma
Graduate
Post graduate
PHD
Others

7.5%
17.5%
42.5%
20%
10%
2.5%

Results
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Education level

This study is an investigation into the effect of different aspects of business
performance on customer satisfaction. For this purpose, in addition to find the
most important criteria in medical and beauty industry, we determinded their
priority. The most important target in service industry, profit or non-profit ones ,
is achieving customer satisfaction and customer loyalty. Since organizations have
limited resources, specifing the most influential critera which increase customer
satisfaction and ranking them based on their priority can direct management’s
efforts toward both efficient and effective performance.
To test the hypotheses of this paper,at the first step,we checked the reliability
of the questionarie by using SPSS statistics data editor. Based on the result in table
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1, Cronbach’s Alpha calculated 0.842 that confirmed the reliability of the selected
factors.

Table 2
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To find the most influential dimensions on the satisfaction of a hair and skin
private clinic’s patients, the one sample T-test was provided to evaluate the data
from 40 questionaries. With this aim,Test value is considered as 5, it means that
the questions with mean more than Test value= 5 are considered as the influential
factors on customers’ satisfaction. As shown in Table 2 , among 20 elements which
were examining, the following have the least importance to the clinic’s
customers;“quality of telephone answering” (-.75,.25), “reputation of clinic” (1.19,.09), “handling complaints” (-.24,.79), “cleanliness and interior decoration” (.46,.66), “convenience of the location” (-1.11,.16), “price compared to other
clinics” (-.97,.12).
Therefore based on the results, the hypotheses below are eliminated:
H8: There is a significant influence of handling complaints on satisfaction.
H9: There is a significant influence of reputation of clinic on satisfaction.
H11: There is a significant influence of quality of telephone answering on
satisfaction.
H14: There is a significant influence of cleanliness and interior decoration on
satisfaction.
H15: There is a significant influence of convenience of the location on satisfaction.
H19: There is a significant influence of price compared to other clinics on
satisfaction.

183

Kateb Quarterly ( Scientific – Research), Vol. 4, No. 5, Summer 2017

As we can see, all these 6 criteria are functional aspects.
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Table 3

At the next step, the remained indicators were ranked by Friedman test. The
results are shown in Table 3. “Specialty of doctors”, “experience of treatment
team” and “accuracy in treatment services”, are ranked as the most important
factors. Referring to table 3, “specialty of doctors” as the top priority, has the most
influence on customer’s decision. Considering all the mentioned factors above, it
seems patients’ criteria for choosing a clinic are mostly based on the core
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performance instead of functional part of service quality. The first reason for this
case is that, the clinic is located in an area that customers come from the middle
and higher classes of society and there are a variety of choices for them to select,
therefore they look for a clinic with high quality and performance that submit the
best kind of treatment which they need. Hence, the factors related to functional
part of quality get the second priority. On the other hand, culture is the other
factor that affect on service quality perception. Service satisfaction and
dissatisfaction are kinds of human reactions which are subject to cultural and
personal issues (Amira Elleuch, 2008, Pharr’s, 2005, Winsted, 1999). In Iran, people
still care about core performance more than functional dimensions, especially in
health care services. After these 3 factors, “up-to-date equipment”, “fulfilling
treatment process in predetermined time”, “transparency of information provided
to patients”, have significant roles in customers’ satisfaction. Table 4 displays
indicators and their ranks that are gained by the Friedman test.

Table 4
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As discussed in the literature review, “customer satisfaction” should be
considered as a major component which implies to what extent a business
flourished. Service industries such as clinics and healthcare centers regard this
concept, more intensively. In addition, there have been seen a growing concern in
body and skin care among the people. According to Ondogan and Benli (2012)
people tend to spend more time and money on the cosmetics and beauty services
because of wide range of advertisements.
The one sample T-test conducted on the respondents’ opinions results that
there are fourteen important elements that cause patients’ satisfaction. By means
of Friedman test analysis, it could be mentioned that among these fourteen
assuming factors, “Specialty of doctors”, “experience of treatment team” and
“accuracy in treatment services” are ascertained as the most important elements
which affect on patients’ satisfaction.
We deduced that the most important aspect of treatment services is
technical dimension that refers to the main process of diagnosis and treatment. It
means clinics’ patients believe that there is a significant difference in the cure &
care processes between different clinics and they are vigilant about it. So they pay
less attention to interpersonal or behavioral dimensions of the healthcare process.
Since, the clinic is located in an area that customers come from the middle and
higher classes of society and there are a variety of choices for them to select, the
patients prefer technical aspect of healthcare services to functional ones. But it
may be triggered by cultural issues of Iranian patients.
We had our limitations too. The major limitation refers to the inadequacy of
the number of patients who met the clinic’s doctors. Thus, it was difficult for us to
reach a wide range of patients as respondents.
Undoubtedly, determining the major elements which the clinic’s customers
prefer can help its managers to develop performance standards so as to improve
their service quality that causes a wider range of satisfied customers. As a
consequence, this leads to more referral of satisfied patients.
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The Most Influential Factors on Customers’ Satisfaction in Skin & Beauty Clinics
Narjes Zafari, Sara Hasanzadeh, Mojtaba Dadras

Abstract
The aim of this study is to determine the most important indicators in skin &
beauty clinics which cause satisfaction for customers. There is no research on
clearing vagueness of relationship between business performance and customer
satisfaction in this industry, especially in private section while according to
Ondogan and Benli (2012) people tend to spend more time and money on the
cosmetics and beauty services because of the wide range of advertisements. In
order to do so, by a comprehensive literature review, twenty significant factors
have been nominated through a set of hypotheses. In contrast to antecedent
researches, the findings show technical criteria have the most important effect on
customer satisfaction because of economic and welfare level and cultural
characteristics of Iranians.
Key Words: Service Quality, Customer Satisfaction, HealthCare
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An Evaluating the effect of trade liberalization on the human development
index of Selected developing countries
Mohammad Salim Nori, Dr. Alireza Mohseni, Najibollah Arshad

In addition to the direct effects of trade liberalization and increasing trade
volume on human development, its indirect impacts through contributing
economic development is also considerable. Meanwhile, increasing trade volume
provides people with better educational and health services, which finally results
in enhancement of human development. Therefore, this research is intended to
see whether trade liberalization can be an effective tool in stabilizing and
developing the economy. Geographically, this study contains a number of selected
developing countries including Afghanistan, Iran, Pakistan, Uzbekistan,
Kazakhstan, Nepal, Saudi Arabia, Philippines, Kirghizstan, India, Jordon, Turkey,
Egypt, Tunisia, Nigeria, Marrakesh, Libya, Sudan, and Honduras, covering the
period of 2005-2013. All the data are on annual frequency and taken from the
World Bank and United Nations websites. The study processes follow a library
method and the regression model is estimated based on panel data using the
EVIEWS software. In the research, human development index is used to show the
development level of countries, while foreign direct investment and the ratio of
export/import to the total GDP are used for measurement of the total volume of
trade. The study results represents that the effects of trade liberalization impacts
on human development index in a set of selected countries are numerically
meaningful and positive. The negative effects of trade liberalization on human
development index, on the other hand, are not meaningless, while the effects of
economic growth on this index are positive and numerically meaningful
Keywords: Commercial Liberalization, Human Development Index, Foreign Direct
Investment, Economic Growth and Data Panel
.
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An Evaluating the effect of monetary policies on trade balance selected
countries from Asia & Africa (2004-2015)
Muhammad Hussain Hamdil, Ali Reza Mohseni, Najibullah Arshad

Abstract
Improving trade balance is one of the main goals of economy countries and
monetary policies، the effective’s factor on trade balance are different. But In this
paper study the evaluating effect of monetary policies on selected countries from
Asia & Africa in period of (2004-2015) by analyzing panel data with GMM methods.
The consequence of this paper shows that monetary policy (money volume) and
real exchange rate at 95% level of confidence have negative and significant effect
on trade balance (net export), but the intensity of each variables is different.
Key words: Trade Balance, Monetary Policy, Real Exchange Rate and panel data.
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The Factors affecting the flow of foreign direct investment (With emphasis on
Afghanistan)
Mohammad Amin Askary, Mohsen Alvandi, Roohollah Bayat

Abstract
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Foreign direct investment is an opportunity for developing countries to use
foreign resources to offset the shortage of capital and benefit from its other
benefits, such as technology transfer and .... Therefore, they must provide the
necessary resources to attract foreign direct investment. . The present study was
designed to explain the factors affecting foreign direct investment in developing
countries as compared to developed countries with the highest rates of attracting
foreign direct investment. This study was conducted for the period 2003-2010
using the generalized least squares method (GLS) in the form of a compilation data
model (panel). The results indicate a significant but differentiated effect of the two
variables of economic freedom and the degree of openness of the economy in
these two groups of countries. Which could be used as a policy strategy for
developing countries such as Afghanistan. While other factors have a significant
but different impact depending on the country group
Keywords: Afghanistan, Foreign Direct Investment, Consolidated Information
Model, Economic Freedom, openness of the economy..
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An Investigating of the Impact of Human Capital on Economic Growth in
Afghanistan and Neighboring Countries
Arefeh Nazari, Sayed Kazim Hossaini, Najibullah Arshad

Abstract
This research examines the impact of the human capital on economic growth
in Afghanistan and neighboring countries such as Uzbekistan, Iran, Pakistan,
Tajikistan, Turkmenistan and China over the years 2005-2014. By presenting a
theoretical framework on the education, by obtaining the estimated results, it
presents the appropriate solutions. In this research, we tried to estimate the
percentage of production by separating its factors and identify the role of human
capital factor. Thus, we first study the previous studies and then, using the CobbDouglas function, the parameters of human capital, physical capital, and total
labor force as independent variables are investigated. Secondly, we have
estimated the production function by separating the contribution of various
factors over the ten years, and the percentages of each one are estimated relative
to the gross domestic product. The estimated estimation method is Generalized
Least Squares (GLS). According to the results of this estimation, the production
elasticity of human capital factors (adjusted savings education expenditure) is
0.2852128 and significant, also the coefficient of physical capital and labor force
are 0.5183428% and 0.1907416% which is significant. It can be concluded that
human capital is a stable and significant factor with positive coefficient. Also,
investing in human capital increases the abilities, capabilities, values and skills in
human resources, and it has particular importance to economic growth.
Key words: economic growth, human capital, physical capital and labor force.
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Analyzing the Effect of Bank Facilities on Private Sector Investment: Experience
of the Selected Asian Countries (HPAEs)
Najibullah Arshad, Saied Samadi, Karim Azarbaijani
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Abstract
Sustainable economic growth and development are the main economic
target of all countries in the world. Physical capital plays a vital role in achieving
economic growth and its fluctuations affect the general functioning of the
economy. However, there is not a perfect correlation between investment and
economic growth rate, but there is a striking correlation. Countries that allocate
greater proportion of GDP to investment (like Singapore and Japan) experience
higher rates of economic growth, while allocating smaller proportion of GDP to
investment (like Rwanda and Bangladesh) leads to lower economic growth rates.
In economics, capital formation consists of two stages: mobilizing savings and
investing it. Therefore, saving is the primary source of capital formation which
provides the necessary funds for investment. On the other hand, the banking
system is the main channel to mobilize savings and allocates them for the financing
of investment projects in developing countries. The credit amount, the interest
rate and the way to allocate the financial resources to economic activities have an
important impact on investment level and economic performance. This research
examines the effect of bank facilities on private sector investment in selected High
Performing Asian Economies (HPAEs) in the period (1999-2013); using flexible
accelerator theory and panel data method for estimating experimental model.
Findings show a significant relation between investment and explanatory variables
at 5% significance level. The positive effect of bank facilities and the negative
impact of real interest rate on private investment are consistent with theoretical
expectations. Furthermore, the results indicate the complementary effect of
government investment and negative effect of FDI on private sector investment.
Keywords: Bank Facilities, Financing, Real Interest Rate, Private Sector
Investment, HPAEs
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The Effect of Direct Foreign Investment on Exports of ECO Countries (20022012)
Mohammad Zahin Nadim, Alireza Mohseni, Najibullah Arshad

Abstract
The attraction of foreign direct investment (FDI) and its relevant effect on
international trade has been generally one of the important issues in the literature.
FDI causes an increase in production capacities and meanwhile it plays a crucial
role in constructing linkage between economies worldwide throughout export
marker expansion, spillovers and technology transformation. Thus, the objective
of this research is to examine the effects of FDI inflows on foreign trade of host
countries. A trade model is specified and estimated by using GLS panel for ECO
Countries in the period of 2002 – 2012 Empirical results indicate that FDI affects
significantly and positively all considerd countries’ exports overall, while the
impact is more pronounced in the ECO member countries. Hence, the implication
is that developing countries should facilitate and increase FDI inflows to achieve
more developed technology and financing.
Keywords: Direct Foreign Investment, Trade, ECO Member Countries, Panel Data

Kateb Quarterly ( Scientific – Research)

Vol 4, No 5, Summer 2017

199

Kateb Quarterly ( Scientific – Research), Vol. 4, No. 5, Summer 2017

The Relationship Between Corrupion and Economic Growth in SAARC Member
States
Esrafil Vaqif, Alireza Mohseni, Najibullah Arshad

Abstract
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Corruption as an evil and harmful phenomenon has prevail in all the
communities, and today is the big challenge for all human beings in the world and
to cope with this bad phenomenon people are facing lots of problems and create
big economic problems.The objective of this study is to find out the relationship
between corruption and economic growth in the selected SAARC countries
between 2007-2014. The study used the panel data and generalization least
square root (GLS) method by the panel econometric approach with the help of
Eviews and STATA software. The result shows there is inverse relation between
corruption and economic growth in SAARC countries and the relationship is
significant. All factors constant 1% growth in corruption result -0.5% decrease in
growth. Hence, With existence of corruption in members of SAARC countries We
can say it may cause that the temptation of competent and educated people are
decreasing in production process which consequence decrease in the growth.
Keywords: Corruption, Labour, Economic growth, Capital Accumulation, SAARC
members.
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The Impact of Openness on Economic Growth in selected Asian Countries:
Panel empirical investigation (2002- 2015)
Ahmad Shah Yaqubi, Alireza Mohseni, Najibullah Arshad

Abstract
This paper analyses the relationship between openness and economic growth
in central and southern Asian countries. For developing the model, panel
framework is used in 9 countries over the time period between (2002 -2015).
Dependent variable is GDP and independent variables are Openness, Capital
Formation, Population, and CPI which the data are obtained from the World Bank
Development Indicator. The model in this paper is driven from Robert Solow’s
growth theory and Cobb- Douglas’ function, so it is developed in logarithmic and
in GLS method. Ultimately, it is found that Openness, capital formation and
population have positive and statically significant effect on economic growth. In
constant of other variables, if openness, capital formation and population increase
by one percent, GDP will increase respectively by 0.18, 0.95, and 0.13 percent.
Against, CPI has negative and statically significant effect on economic growth. In
constant of other variables if CPI increases by one percent GDP will decrease 0.17
percent.
Keywords: Economic Growth, Openness, Capital formation, Export, Import, and
Panel Data

Kateb Quarterly ( Scientific – Research)

Vol 4, No 5, Summer 2017

201

Kateb Quarterly ( Scientific – Research), Vol. 4, No. 5, Summer 2017

An Estimation of Household Electricity Demand’s Function in Kabul City(13881394)
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Hossain Ali Karimi, Alireza Mohseni, Najibullah Arshad
Abstract
Electricity has more important role than other sources of energy in
production and consumption. It is one of the key elements of socio – economic
decisions. The aim of this research is to estimate the demand for residential
electricity: case study Kabul city. Considering the literature and the structure of
electricity in Kabul, the researcher assesses the key determinants of residential
electricity demand. Using the monthly time series data for the period of 2009 –
2016, the researcher estimated the determinants of electricity demand through
OLS approach. In addition to time series analysis of the data, the stationarity of
data and post estimation tests have been done to make sure that the results of
the model are not against the assumption of classical linear regression. The
findings of this research reveal that (self) price of elasticity, income elasticity of
demand for electricity, cross elasticity of demand for gas; diesel and petrol are
0.49, 0.64, 0.25, 0.75 and 0.07 respectively. The finding shows inelastic demand
for residential electricity and the ability of diesel and petrol that can be used as
substitute goods. Additionally, the results show that the impact of temperature as
dummy variable is statistically significant which highlights that temperature has
significant impact on the demand of residential electricity in Kabul City. The
negative sign of gas as substitute goods for electricity reveals that despite of
decreases in its price, the consumption of electricity increased which indicate
simultaneous consumption of both mentioned goods. Further, it shows that gas is
not an appropriate substitute of consumption of electricity. Low value of
beneficiaries’ coefficient indicates that they have less impact on the consumption
of residential electricity. The reasons can be consumers’ welfares, lack of utilizing
electric tools which increase the cost of electricity and finally the problem of
proper electricity supply. In contrast to demand theory, the coefficient of
electricity estimated in the model is positive. Based on the analysis, one of the
reasons can be control of electricity prices by government of Afghanistan.
Keywords: Demand for residential electricity, OLS, elasticity, time series.
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