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درون زایی و برون گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند. بنا 
به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی اثرات درون زایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران با استفاده 
از رویکرد خودرگرسیون برداری طی دوره زمانی 1357 تا 1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در 
بلندمدت، افزایش در شاخص درون زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کاالهای 
صادراتی به وارداتی، برون گرایی اقتصاد ایران را تقویت می کند و بالعکس، افزایش سهم هزینه های تحقیق 
و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه مدت نیز با ایجاد 
شوك مثبت بر درون زایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می کند، اما از سال سوم 
تأثیرات مثبت می شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی 
اقتصاد مربوط به خود آن، 0/10 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 9/38 درصد مربوط به نرخ ارز 
حقیقی، 5/12 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی و 0/18 درصد آن نیز مربوط 

به هزینه های تحقیق و توسعه است.
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مقدمه

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی 
به اهداف سند چشم انداز 20 ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو، درون زا 
و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابالغ شد. در این سیاست ها، در کنار مردمی سازی اقتصاد، عدالت محوری و 
دانش بنیان کردن اقتصاد، به درون زایی و برون گرایی اقتصاد به عنوان محورهای کلیدی اشاره شده است. رهبر 
انقالب در اولین روز سال جدید )سال 1395( در اجتماع عظیم مردم و مسئوالن در حرم مطهر رضوی در 
مشهد مقدس در تبیین عنوان سال تأکید کردند: »اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا و برون گراست. یعنی از دل 
ظرفیت های کشور و مردم می جوشد. رشد این نهال به امکانات کشور متکی است. اما اقتصاد مقاومتی درون گرا 
نیست. یعنی اقتصاد کشور،  محدود و محصور داخل کشور نمی شود. این اقتصاد با اقتصاد جهانی تعامل دارد و با 

قدرت با آن ها روبه رو می شود. پس اقتصاد مقاومتی درون زاست، ولی درون گرا نیست و برون گراست«.

با توجه به اهمیت دو مقوله درون زایی و برون گرایی اقتصاد ایران و تأثیرات متقابل و کنش و واکنش این دو 
بر همدیگر، این مطالعه در پی بررسی نقش و اثرات درون زایی بر برون گرایی اقتصاد ایران است. برای این کار از 
رویکرد اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری در دوره زمانی 1357 تا 1394 استفاده شده است. برای این منظور 
ساختار و سازماندهی مقاله به این شرح است: ابتدا پیشینه تحقیق و مبانی نظری مرتبط و سپس روش شناسی 
مطالعه آورده خواهد شد و در ادامه مدل معرفی، برآورد و درنهایت جمع بندی و پیشنهادات سیاستی ذکر خواهد 

شد.

1- ادبیات موضوع 

راهبرد اقتصاد مقاومتی بر دو رکن اصلی درون زایی و برون گرایی اقتصاد اتکا دارد. درون زایی اقتصاد متکی بر 
ظرفیت های داخلی است. اگر این ظرفیت ها و پتانسیل ها شکوفا شود، انتظار می رود به تبع آن، کسب وکارهای 
مبتنی بر دانش شکل بگیرند و با افزایش تولید و توسعه بخش خصوصی، پایه های مالیاتی تقویت و وابستگی 
بودجه دولت به نفت کاهش یابد. بنابراین، می توان گفت پیامد این تغییرات به توسعه صادرات، افزایش مبادالت 
با جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی، رقابت پذیری منجر می شود؛ درنتیجه برون گرایی اقتصاد بهبود می یابد. 

در درون گرایی اقتصاد سه مؤلفه اصلی شامل اقتصاد دانش بنیان، تقویت نظام مالی و کاهش وابستگی بودجه 
نفت مدنظر است. این سه مؤلفه ارتباط متقابل با یکدیگر دارند؛ به طوری که با تقویت اقتصاد دانش بنیان و تولید 
محصوالت دانش محور برای صادرات به افزایش سهم صادرات غیرنفتی از صادرات کل کشور منجر می شود و 
نیاز کشور به درآمدهای ارزی نفتی کاهش می یابد. درآمدزایی ناشی از فعالیت های دانش بنیان می تواند به تقویت 
تجهیز منابع بازارهای مالی نیز کمک کند. همچنین تقویت نظام مالی کشور شرایط الزم برای حمایت مالی 
از فعالیت های دانش بنیان را فراهم می آورد و از این طریق اقتصاد دانش بنیان کشور تقویت می شود. همچنین 
تقویت نظام مالی کشور به حمایت از فعالیت های اقتصادی منجر می شود. با رونق فعالیت های بخش خصوصی 
پایه های مالیاتی بهبود پیدا می کند و سهم مالیات در بودجه دولت افزایش خواهد یافت. کاهش سهم نفت در 
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بودجه دولت نیز به ترغیب دولت به افزایش کارایی خود و حمایت از فعالیت های دانش بنیان و تقویت نظام مالی 
منجر خواهد شد. به صورت خالصه الگوی مفهومی در تصویر شماره 1 برای بررسی ارتباط بین درون زایی و 

برون گرایی اقتصاد ایران قابل ارائه است.

درباره پیشینه تحقیق باید اشاره کرد مطابق بررسی نگارندگان و بدیع بودن موضوع، تاکنون هیچ گونه مطالعه ای 
درباره ارتباط درون زایی اقتصاد با برون گرایی نشده است. با این حال یکی از ارکان درون زایی، اقتصاد دانش بنیان 
است و یکی از مؤلفه های برون گرایی اقتصاد، توسعه تجارت و مبادالت تجاری است. در ضمن مفهوم برون گرایی 
به مدل های جاذبه و هم گرایی تجاری نیز نزدیک است. بنابراین، به چند مطالعه داخلی و خارجی در این باره 

بسنده شده است که به شرح زیر هستند: 

پریدي1 )2005(، برای بررسي روابط تجاري بین مدیترانه و اتحادیه اروپا، از مدل جاذبه استفاده کرد. داده هاي 
او مربوط به 19 کشور براي دوره زماني 1980 تا 1995 است. بر اساس نتایج تحقیق، در صورت وجود توافقات 

منطقه اي آسه آن با کشورهاي شمالي، شاهد افزایش سود تجاري خواهیم بود.

1. Peridy

 
 

 

 اقتصاد مقاومتی

 درون زا برون گرا

تشویق »
گذاری سرمایه

خارجی برای 
«صادرات  

 

 

ریزی تولید برنامه»
ملی متناسب با 

«صادراتی نیازهای  

توسعه دیپلماسی »
«اقتصادی  

کاهش وابستگی به 
 اقتصاد دانش بنیان تقویت نظام مالی بودجه نفت

تصویر 1. الگوی مفهومی تأثیرگذاری درون زایی اقتصاد بر برون گرایی اقتصاد
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کریستین استادرو2 )2005(، میزان صادرات محصوالت دریایي ایسلند به 16 کشور در دوره 1989 تا 1999 
را بررسی کرد. او از مدل جاذبه با حضور متغیرهاي مسافت، تولید ناخالص داخلي و جمعیت استفاده کرد. نتایج 
نشان داد صادرات نسبت به مسافت و دیگر عوامل حساسیت زیادی دارد و همچنین در صورت تشکیل بلوك 

تجاري، میزان صادرات بهبود مي یابد. 

کرر3 )2006(، با استفاده از مدل جاذبه به ارزیابي موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي مربوط به 130 کشور در 
دوره 1962 تا 1996 می پردازد. بر اساس نتایج تحقیق، توافق نامه هاي تجاري منطقه اي باعث افزایش تجارت 

بین اعضاي بلوك مي شود. 

زیبدي و همکاران4 )2007(، بلوك تجاري منطقه اي براي پنج کشور آسه آن در دوره زماني 1969 تا 2000 
را به عنوان عاملي برای آزادسازي تجارت چندجانبه بررسی کردند. نتایج نشان مي دهد کشورهاي آسه آن به 
سمت آزادسازي تجاري حرکت مي کنند و همچنین عضویت در بلوك منطقه اي به پیشرفت آزادسازي تجاري 
چندجانبه آن ها کمک مي کند. بنابراین، آزادسازي تجاري جهاني و هم گرایي تجاري منطقه اي منافاتي با یکدیگر 

ندارند.

ادموند و همکاران5 )2008(، از مدل جاذبه تعمیم یافته براي مقایسه رونق صادرات چین نسبت به کشورهاي 
آسیاي شرقي و جنوب شرقي استفاده کردند. نتایج، جهت گیري بیش از حد چین به خارج را نسبت به دیگر 
کشورها نشان مي دهد. همچنین به طور احتمالي، میزان صادرات و واردات آینده را براي چین پیش بیني مي کند. 

کاور و ناندا6 )2010(، با استفاده از مدل جاذبه پتانسیل صادرات هند به کشورهاي اتحادیه همکاری منطقه ای 
کشور های جنوب آسیا7 را در دوره زماني 1981 تا 2005 بررسی کردند. با توجه به موقعیت جغرافیایي هند 
)از نظر مرز مشترك با کشورهاي عضو( نتایج نشان مي دهد هم گرایي این کشور با کشورهاي اتحادیه همکاری 

منطقه ای کشور های جنوب آسیا باعث افزایش پتانسیل صادرات بین آن ها مي شود. 

روتگرس8 و همکاران )2010(، از مدل جاذبه تعمیم یافته براي ارتباط بین افزایش جریان تجاري با سوخت هاي 
طبیعي استفاده کردند. آن ها بیان کردند که صادرات سوخت هاي طبیعي )کانوال( اثر مثبتي بر جریان تجاري 
کشورهاي اتحادیه اروپا داشته است، اما عوامل دیگري وجود دارد که اثر بازدارنده اي بر هم گرایي تجاري بین 

اعضاي اتحادیه اروپا دارد. 

روي و ریحان9 )2011( به تحلیل جریان تجاري بنگالدش، از طریق مدل جاذبه تعمیم یافته پرداختند. آن ها 
از متغیرهاي ارزش افزوده، بازبودن اقتصاد و نرخ ارز براي تجارت دوجانبه شرکاي تجاري استفاده کردند. نتایج 

2. Kristjansdottir
3. Carrere
4. Zubaidi
5. Edmonds
6. Kaur & Nanda 
7. The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
8. Rottgers
9. Roy & Rayhan
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نشان مي دهد تجارت بنگالدش رابطه مثبت با اندازه اقتصاد و رابطه منفي با محدودیت هاي تجاري دارد. 

زین العابدین و همکاران10 )2013(، تأثیر عوامل اقتصادي بر صادرات دوجانبه کشور مالزي را با گروه کشورهاي 
اسالمي11 با استفاده از مدل جاذبه در دوره زماني 1997 تا 2009 بررسي کرده اند. نتایج این مطالعه نشان داد 
اندازه اقتصاد، باز بودن اقتصاد، نرخ تورم، فاصله و نرخ ارز تأثیر معني داري بر صادرات مالزي به کشورهاي اسالمی 

دارد. 

گاني و الماوالي12 )2013(، با استفاده از مدل جاذبه، ترتیبات تجاري بین کشور عمان و شرکاي اصلي تجاري 
آن در آسیا در دوره 1991 تا 2009 را بررسی کرده اند. یافته هاي آن ها نشان داد واردات عمان از آسیا به شدت 
به جمعیت آسیا، تولید ناخالص داخلي آسیا، نرخ ارز و فاصله جغرافیایي عمان از کشورهاي بررسي شده و درآمد 
سرانه عمان وابسته است. همچنین صادرات عمان نیز به شدت به جمعیت عمان و کشورهاي آسیایي بررسي شده 
وابسته است، همچنین یافته نشان می دهد تأثیر مسافت در صادرات غیرنفتي عمان ناچیز و بر صادرات نفت 
عمان بي معني است. درنهایت اینکه، آزادي تجاري تأثیر منفي و معني داري بر صادرات غیرنفتي کشور عمان دارد.

2- روش شناسی پژوهش 

به دلیل محدودیت موجود در استفاده از روش حداقل مربعات معمولي براي تخمین رابطه تعادلي بلندمدت، 
روش یوهانسون و جوسیلیوس روش مناسب تری است. اساس کار آن ها را یک مدل خودرگرسیون  برداري13  

برای به دست آوردن بردار یا بردارهاي هم جمعي است.

این روش با یک مدل توزیع وقفه ای شروع مي شود که مي توان آن را به صورت زیر بیان کرد:

)1(

tPtpttt UYAYAYAY ++++= −−− ...2211

بردار جمالت اخالل الگو است. در ادامه این روش، 
 
Ut ماتریس ضرایب وAP  ،متغیره n یک بردار Yt که در آن

معادله )1( به صورت یک مدل تصحیح خطای برداری14 به صورت زیر تبدیل مي شود: 

)2(

)...(
)...(

...

21

121

)1(12211

p

pt

tptptptt

AAAI
AAAIB

YYBYBYBY

−−−−−=

−−−−−=

++∆++∆+∆=∆

−

−−−−−−

π

τπ

10. Zainal Abidin
11.The Organisation of Islamic Cooperation (OIC)
12. Gani & Al Mawali
13. Vector Autoregressive (VAR)
14. Vector Error Correction Model (VECM)
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در این حالت I ماتریس واحد خواهد بود و π ماتریس مربع n×n با رتبه r، که در اینجا r تعداد بردارهای 
هم انباشتگی است. در ضمن برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی مي توان از آماره ماتریس اثر15 استفاده کرد: 

)3(∑
+=

−=−−=−=
n

ri
trace nrLnnLnQ

1
1,...,2,1,0)ˆ1(2 λλ

iλ̂ مقادیر ویژه و n تعداد  Q نسبت تابع حداکثر راست نمایی مقید به تابع حداکثر راست نمایی غیرمقّید،
مشاهدات است. آزمون دیگری نیز برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی به کار برده مي شود، نام این آزمون 

حداکثر مقادیر ویژه16 است که به صورت زیر نمایش داده مي شود: 

)4(
1,...,2,1,0)ˆ1( 1max −=−−= + nrnLn rλλ

این آماره نیز توزیع مجانبی دارد و وجود r بردار هم گرا را در برابر فرضیه مقابل وجود r+1 بردار، آزمایش 
مي کند )نوفرستی، 2016(.

  همچنین ممکن است عالمت ضرایب وقفه های مختلف یکسان نباشد. در این صورت معمواًل از واکنش 
متغیرها در مقابل یک انحراف معیار شوک مثبت در معادله مربوط به درک رفتار دو متغیر نسبت به هم استفاده 

مي شود. امروزه از این روش با نام تابع عکس العمل آنی17 برای درک رفتار متقابل متغیرها استفاده مي شود.

3 -یافته های پژوهش

برای بررسی اثرات اقتصاد درون زایی بر برون گرایی مدل زیر در نظر گرفته شده است: 

)5(

0 1 2 3 4t t t t t tLxo Lendo Lpxpy lrd Lreerβ β β β β ε= + + + + +

بر اساس مبانی نظری اشاره شده و بر اساس الگوهای تجارت و مدل های جاذبه و هم گرایی اقتصادی و تجاری 
مدل پیش گفته در ادامه تصریح خواهد شد. 

LXOt: لگاریتم طبیعی شاخص ترکیبی برون گرایی اقتصاد در زمان t است. در ساخت شاخص ترکیبی 
برون گرایی اقتصاد ایران، تنوع صادراتی ایران )سهم پنج شریک اصلی تجاری یعنی چین، آلمان، هند، ایتالیا 
و ترکیه از کل صادرات(، نفوذ صادرات )سهم کل صادرات از تولید ناخالص داخلی( و بازبودن تجاری )نسبت 

مجموع صادرات و واردات به کل تولید ناخالص( به صورت زیر لحاظ می شوند:

15. Trace Matrix test
16. Maximum Eigen value
17. Impulse Response Function 

وحید شقاقی شهری و همکاران. بررسی اثرات درون زایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران
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تنوع صادراتی-1+ نفوذ صادرات+باز بودن تجاری=شاخص ترکیبی برون گرایی اقتصاد

)6(11
n

itt t t i
t

t t t

xX M X
xo

GDP GDP X
=

+
= + + −∑

Lendot: لگاریتم طبیعی شاخص ترکیبی درون زایی اقتصاد در زمان t است. برای ساخت شاخص ترکیبی 
جایگزین درون زایی اقتصاد ایران نیز از ترکیب )با وزن یکسان( سه شاخص سهم درآمدهای مالیاتی، کسری 
بودجه و سهم نفت در بودجه بهره گرفته شده است. بدیهی است با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه، 
درون زایی تقویت و با افزایش کسری بودجه و سهم نفت در بودجه، درون زایی تضعیف خواهد شد. بنابراین 

شاخص ترکیبی درون زایی اقتصاد ایران به صورت زیر محاسبه شد:

شاخص ترکیبی درون زایی اقتصاد ایران: ))سهم درآمدهای تحقق یافته مالیاتی به بودجه دولت( – )سهم 
درآمدهای تحقق یافته صادرات نفتی به بودجه دولت( + )نسبت کسری بودجه به بودجه دولت((

)7(
t t t

t
t t t

Tax Oil BD
endo

Bud Bud Bud
= − −

از آنجا که شاخص درون زایی اقتصاد مقادیر منفی دارد و مدل نیز به صورت لگاریتمی است، این متغیر به 
اندازه یک واحد افزایش یافته است تا قابلیت لگاریتم گیری داشته باشد.

Lreert: لگاریتم طبیعی نرخ ارز مؤثر حقیقی در سال t است.

Lpxpyt: لگاریتم طبیعی نسبت شاخص قیمت کاالهای صادراتی به شاخص قیمت کاالهای وارداتی در سال 

t است.

Irdt؛ لگاریتم طبیعی سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در سال t است.

Ɛt؛ پسماند مدل در سال t است.

الگوی مذکور برای دوره زمانی 1357 تا 1394 برآورد خواهد شد )جداول 1 و 2(. قبل از برآورد مدل الزم 
است مانایي متغیرها بررسي شود. برای بررسي مانایي آزمون از دیکي فولر18 استفاده شده است. نتایج آزمون 
دیکي فولر تعمیم یافته نشان دهنده آن است که تمام متغیرها به جز luncer با سطح اطمینان 95 درصد در سطح 

.I (1) نامانا هستند، اما پس از یك بار تفاضل گیري مانا مي شوند

بعد از تشخیص ایستایی متغیرهای مدل، اولین مسئله در مدل هاي خود رگرسیون  برداري تعیین طول وقفه 

18. Dickey & Fuller (ADF)

وحید شقاقی شهری و همکاران. بررسی اثرات درون زایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران
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بهینه است. در اینجا برای تعیین طول وقفه از معیار شوراتز بیزین (SC)19، آکائیک20، خطای نهایی پیش بینی21 
و حنان کوئین (HQ)22 و نسبت درست نمایی23 استفاده شده است. نتایج جدول شماره 3 نشان می دهد در 
مدل مدنظر بر اساس معیار آکائیک و حنان کوئین وقفه 4 به عنوان وقفه بهینه مدل است. اما بر اساس معیار 
شوارتز بیزین در وقفه یک ثبات سیستم تأمین می شود. بین معیارهای انتخاب وقفه بهینه، معیار شوارتزبیزین 

19. Schwartz or Bayesian information Criterion (SC)
20. Akaike Information Criterion (AIC)
21. Final Prediction Error (FPE)
22. Hanan-Quinn information criterion (HQ)
23. LikeLihood Ratio (LR)

جدول 1. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته برای متغیرهای سری زمانی در سطح طی دوره زمانی )1357 تا 1394(

آماره ADFمتغیر
مقادیر آماره MacKinnon در سطح احتمال

نتیجه در سطحسطح احتمال
احتمال 5 درصد 10 درصد5 درصد1 درصد

Lreer-0/471-2/631-1/950-1/6110/504نامانا در سطح

Lendo-1/593-2/629-1/950-1/6110/104نامانا در سطح

Lexo-1/274-2/629-1/950-1/6110/183نامانا در سطح

Lpxpm-1/905-2/631-1/950-1/6110/055نامانا در سطح

Lrd-1/926-2/629-1/950-1/6110/053نامانا در سطح

منبع: یافته های تحقیق

جدول 2. نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته برای متغیرهای سری زمانی نامانا با یک بار تفاضل گیری طی دوره زمانی )1357 تا 1394(

آماره ADFمتغیر
سطح مقادیر آماره MacKinnon در سطح احتمال

احتمال
نتیجه در سطح
احتمال 5 درصد 10 درصد5 درصد1 درصد

Dlreer-3/883-2/631-1/950-1/6110/000مانا با یک بار تفاضل گیری

Dlendo-6/277-2/631-1/950-1/6110/000مانا با یک بار تفاضل گیری

Dlexo-2/148-2/631-1/950-1/6110/032مانا با یک بار تفاضل گیری

Dlpxpm-3/227-2/639-1/952-1/6110/002مانا با یک بار تفاضل گیری

Dlrd-5/927-2/631-1/950-1/6110/000مانا با یک بار تفاضل گیری

منبع: یافته های تحقیق 
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جدول 3. نتایج انتخاب وقفه بهینه برای مدل خودرگرسیون برداری در دوره زمانی )1357 تا 1394(

LagLogLLRFPEAICSCHQ

0-44/759NA0/0003/4154/0813/645

178/510190/18610/000-2/201-0/423-1/587

299/93826/9380/0001/9960/892-0/999

3132/35631/4920/000-2/4201/579-1/040

منبع: یافته های تحقیق 

جدول 4. آزمون هاي هم انباشتگي طی دوره زمانی )1357 تا 1394(

آزمون مقادیر ویژه

سطح معنی داری 95 
)درصد(

سطح بحراني 95 
)درصد( آماره آزمون مقدار ویژه فرضیه مقابل فرضیه صفر

0/0328 33/87687 35/38669 0/625800 r=1 r=0

0/1833 27/58434 22/77549 0/468819 r=2  r≥1

0/4546 21/13162 12/97370 0/302589 r=3  r≥2

0/6957 14/26460 5/361433 0/138369 r=4  r≥3

0/2531 3/841466 1/306323 0/035636 r=5  r≥4

آزمون اثر

سطح معنی داری 95 
)درصد(

سطح بحراني 95 
)درصد( آماره آزمون مقدار ویژه فرضیه صفر

0/0100 33/87687 35/38669 0/625800 r=0

0/1474 27/58434 22/77549 0/468819  r≥1

0/4475 21/13162 12/97370 0/302589  r≥2

0/6166 14/26460 5/361433 0/138369  r≥3

0/2531 3/841466 1/306323 0/035636  r≥4

منبع: یافته های تحقیق
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برای نمونه های کوچک و معیار آکائیک برای نمونه های بزرگ جواب های بهینه ای را حاصل می کنند. از آنجا 
که در این مطالعه حجم نمونه کوچک است، معیار شوارتز بیزین برای انتخاب بهینه وقفه های مدل تحقیق در 
نظر گرفته شده است. بر اساس این معیار وقفه یک برای مدل تحقیق بهینه است. بنابراین، مدل خودرگرسیون 

برداری تحقیق، با وقفه بهینه یک برآورد خواهد شد )جدول شماره 4(.

در ادامه برای تعیین روابط بلندمدت از روش جوهانسن استفاده شد که خواص بهتري نسبت به دیگر روش ها 
دارد. جوهانسن و جوسیلیوس با ارائه روش هم گرایي که در آن، روش برآورد به طریق حداکثر درست نمایي 
صورت مي گیرد، نقص روش هایي مانند انگل گرنجر در تعیین بردارهاي هم گرایي را رفع کردند. همچنین از 
مزایاي روش جوهانسن این است که تمامي متغیرها در آن به صورت درون زا در نظر گرفته مي شود و انتخاب 

متغیر وابسته در نتایج نهایي تأثیري ندارد. 

نتایج آزمون  حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی است. بنابراین براساس 
آزمون جوهانسون، یک بردار از بردار برآورده شده به عنوان روابط بلندمدت انتخاب می شوند. هر چهار بردار در 

جدول شماره 5 ارائه شده است.

 بر اساس جدول شماره 5 بردار اول با انتظارات تئوریکی سازگار است. حال الزم است قیدهایي را بر اساس 
مباني نظري اقتصادي یا هرگونه اطالعات قبلي خارج از الگو بر ضرایب بردارهاي هم جمعي تحمیل کنیم تا 
روابط تعادلي بلندمدت ارائه شده شناسا24 شوند. بر همین اساس بردار اول را بر اساس متغیر شاخص ترکیبی 

برون گرایی نرمالیزه می کنیم )جدول شماره 6(. 

بر اساس روابط فوق در بلندمدت افزایش یک درصدی در شاخص درون زایی اقتصاد به افزایش 0/76 واحدی 
شاخص برون گرایی اقتصاد منجر می شود. همچنین به ازای افزایش یک درصدی در نرخ ارز حقیقی در 
بلندمدت شاخص برون گرایی اقتصاد 0/34 واحد کاهش می یابد. این ضریب منفی به این دلیل است که 
در بلندمدت تأکید بیش از حد بر افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت تجهیزات و مواد اولیه وارداتی در امر 

24. Identified

جدول 5. بردارهای هم انباشتگی نرمالیز شده غیرمقید آزمون جوهانسن در حالت با عرض از مبدأ و روند در دوره زمانی )1357 تا 1394(

LEXOLENDOLREERLPXPMLRDبردار

5/0841271/961167-4/0443481/807325-5/307132اول
0/851718-0/373763-8/8239282/3123193/038854دوم
1/0290424/6582681/370104-9/6505056/441861سوم

1/536860-1/170897-1/762041-12/703822/988376چهارم
2/0759132/3653263/5967420/344689-11/74192پنجم

منبع: یافته های تحقیق
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تولید کاالهای صادراتی نیز منجر می شود؛ در نتیجه این امر امکان توسعه صادرات تضعیف می شود. به ازای 
یک درصد افزایش در نسبت قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی، 0/96 درصد برون گرایی اقتصاد افزایش 
می یابد. این به این دلیل است که تولید کاالهای صادراتی تابعی از واردات تجهیزات و مواد اولیه است. 
بنابراین، به شرط اینکه رقابت پذیری صادرکنندگان کاهش پیدا نکند، تفاوت قیمت صادرات با واردات به 

مفهوم افزایش حاشیه سود صادرکنندگان است. 

درنهایت یک درصد افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی 
اقتصاد 0/37 درصد کاهش یابد. این نیز به این دلیل است که هزینه های تحقیق و توسعه در بلندمدت اگر به 
تولید کاالهای با تکنولوژی باال منجر نشود، عماًل هزینه ای غیرضرور برای واحدهای تولیدی محسوب می شود. 
البته برای اطمینان از وجود صرفًا یک بردار هم انباشتگی، نتایج حاصل از تمامی حالت های آزمون جوهانسن 
بررسی شد و از لحاظ نظری و تئوریکی این بردارها ارزیابی شد. خالصه نتایج این حالت ها در جدول شماره 7 

ارائه شده است. 

بر اساس نتایج جدول شماره 7 نیز می توان بر وجه مشترک وجود یک بردار هم انباشتگی در هر پنج حالت از 
مجموع حالت های مختلف آزمون جوهانسن پی برد. از آنجا که تعبیر و تفسیر ضرایب تکي در مدل هاي تخمیني 
خودرگرسیون برداری غالبًا دشوار است، در عمل غالبًا تابع عکس العمل و تجزیه واریانس تخمین زده مي شود. 
بر همین اساس در ادامه به برآورد و تحلیل این نمودارها پرداخته می شود. بر اساس تصویر شماره 2 با ایجاد 
شوکي مثبت به اندازه یك انحراف معیار بر درون زایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا 

جدول 6. نتایج حاصل از اعمال قیود بر بردارهای هم انباشتگی برای شناسا شدن روابط بلندمدت

LEXOLENDOLREERLPXPMLRDمتغیر

0/9579800/369534-0/7620590/340547-1/00000ضریب

منبع: یافته های تحقیق

جدول 7. نتایج آزمون هم انباشتگی جوهانسن در حالت های مختلف آزمون

روند درجه دومروند خطیروند خطیبدون روندبدون روندروند داده ها

نوع آزمون
با عرض از مبدأبا عرض از مبدأبا عرض از مبدأبا عرض از مبدأبدون عرض از مبدأ

با روندبا روندبدون روندبدون روندبدون روند

11111آزمون اثر

11111آزمون مقادیر ویژه

منبع: یافته های تحقیق
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می کند، اما از سال سوم تأثیرات مثبت می شود، به طوری که در سال سوم میزان افزایش 0/0005 درصد و در 
سال چهارم 0/0016 خواهد بود. این افزایش از سال 15 به بعد تقریبًا به مقدار بلندمدت خود می رسد و در مقدار 

0/011 درصد، یعنی سطح بیشتر از مقدار اولیه آن تثبت می شود. 

 نتایج حاصل از تصویر شماره 2 منطبق با انتظارات است. در حالت کلی با افزایش درون زایی اقتصاد، در 
کوتاه مدت نیاز به ورود تجهیزات تولیدی و کاالهای سرمایه ای و دانش به کشور است و درنتیجه تراز تجاری 
کاهش می یابد. درتیجه این موارد برون گرایی اقتصاد در کوتاه مدت با کاهش مواجه می شود. چون عماًل در 
مراحل اولیه درون زایی، محصول چندانی برای عرضه در بازارهای جهانی وجود ندارد. بر اساس تصویر شماره 
3 با ایجاد شوکي مثبت به اندازه یك انحراف معیار در نرخ ارز مؤثر حقیقی، شاخص برون گرایی اقتصاد از سال 
دوم به بعد شروع به افزایش می کند؛ به طوری که در سال دوم میزان افزایش 0/0307 درصد خواهد بود. این 
افزایش در بلندمدت تقریبًا به مقدار بلندمدت خود می رسد و حدود 0/011 درصد، یعنی در سطح بیشتر از 

مقدار اولیه آن به تعادل می رسد. 

بر اساس تصویر شماره 4 با ایجاد شوکي مثبت به اندازه یك انحراف معیار بر نسبت قیمت کاالهای صادراتی 
بر وارداتی، برون گرایی اقتصاد از سال اول به بعد کاهش پیدا می کند؛ به طوری که در سال دوم میزان کاهش 
0/0217درصد خواهد بود. این تأثیر در بلندمدت خود به منفی 0/078 درصد خواهد رسید. بر اساس تصویر 
شماره 5 با ایجاد شوکي مثبت به اندازه یك انحراف معیار بر سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص 
داخلی کشور، برون گرایی اقتصاد در سال دوم به میزان 0/005 درصد کاهش می یابد، اما از سال سوم این اثرات 
مثبت می شود؛ به طوری که این اثر در سال سوم برابر با 0/002 درصد است. در وضعیت بلندمدت تعادلی این 

اثرات به حدود 0/015 درصد، یعنی بیشتر از سطح تعادلی اولیه خواهد رسید. 

جدول شماره 8 تفکیک خطاي پیش بیني درون زایی اقتصاد براي 30 دوره )سال( را نشان می دهد که در این 
جدول سهم هریک از متغیرهاي الگو در تغییرات، درصد برون گرایی اقتصاد را نشان داده است. همان طور که 
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مالحظه مي شود نوسانات برون گرایی اقتصاد در افق هاي زماني مختلف، زماني عمدتًا از سوي تکانه هاي مربوط به 
خود این متغیر توضیح داده مي شود؛ به طوري که در کوتاه مدت در سال اول 100 درصد واریانس خطاي درصد 
برون گرایی اقتصاد با خود این متغیر توضیح داده مي شود، اما در سال دوم این میزان به 93/49 درصد کاهش 
می یابد. در حالي که در همین دوره متغیرهاي درون زایی، نرخ ارز، نسبت قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی و 
هزینه های تحقیق و توسعه به ترتیب 0/04، 4/23، 2/11 و 0/12 درصد واریانس خطاي متغیر وابسته الگو را 
توضیح مي دهند. همچنین در سال سوم نیز سهم درون زایی، نرخ ارز، نسبت قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی 
و هزینه های تحقیق و توسعه به ترتیب 0/02، 4/32، 2/36 و 0/07 درصد است و 93/22 درصد نیز مربوط به 
سهم خود متغیر برون گرایی اقتصاد است. به هر حال در بلندمدت، حدود 85/22 درصد تغییرات برون گرایی 
اقتصاد مربوط به خود آن، حدود 0/10 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد،  9/38 درصد مربوط به نرخ ارز 
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تصویر 3. تابع عکس العمل برون گرایی اقتصاد نسبت به شوک مثبت )یک انحراف معیار( در نرخ ارز
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تصویر 4. تابع عکس العمل برون گرایی اقتصاد نسبت به شوک مثبت )یک انحراف معیار( در نسبت قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی
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حقیقی، 5/12 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی و 0/18 درصد آن نیز مربوط 
به هزینه های تحقیق و توسعه است. 

4- بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل شده در این مطالعه در بلندمدت، افزایش در شاخص درون زایی اقتصاد به افزایش 
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تصویر 5. تابع عکس العمل برون گرایی اقتصاد نسبت به شوک مثبت )یک انحراف معیار( در سهم هزینه های تحقیق و توسعه از 
تولیدناخالص داخلی

جدول 8. تفکیک خطاي پیش بیني برون گرایی اقتصاد به روش تجزیه واریانس در دوره زمانی 1357 تا 1394

LEXOLENDOLREERLPXPMLRDدوره

1100/00000/0000000/0000000/0000000/000000
293/492640/0439924/2338042/1100690/119497
393/217700/0210544/3254502/3629520/072846
491/188420/0155635/6067223/1379630/051327
590/308030/0212096/1435933/4597230/067447
1087/324330/0567958/0359844/4620600/120829
1586/226370/0778188/7347084/8089470/152159
2085/696390/0891799/0720144/9736520/168761
2585/400220/0958169/2604845/0650850/178391
3085/217020/1000039/3770575/1214760/184446

منبع: یافته های تحقیق
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شاخص برون گرایی اقتصاد منجر می شود. همچنین به ازای افزایش در نرخ ارز حقیقی در بلندمدت شاخص 
به  افزایش در نسبت قیمت کاالهای صادراتی  ازای  به  این،  بر  اقتصاد کاهش می یابد. عالوه  برون گرایی 
از تولید  افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه  افزایش می یابد. درنهایت  وارداتی، برون گرایی اقتصاد 
ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی اقتصاد کاهش یابد. نتایج نشان دادند با ایجاد شوکي مثبت در 
درون زایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می کند اما از سال سوم تأثیرات مثبت 
می شود. درواقع در حالت کلی با افزایش درون گرایی اقتصاد، در کوتاه مدت به ورود تجهیزات تولیدی و 
کاالهای سرمایه ای و دانش به کشور نیاز است و درنتیجه تراز تجاری کاهش می یابد. در نتیجه این موارد، 
برون گرایی اقتصاد در کوتاه مدت با کاهش مواجه می شود. چون عماًل در مراحل اولیه درون زایی محصول 

چندانی برای عرضه در بازارهای جهانی وجود ندارد. 

 با ایجاد شوك مثبت در نرخ ارز مؤثر واقعی نیز برون گرایی اقتصاد از سال اول به بعد افزایش پیدا می کند 
و در سال چهارم این تأثیر به اوج خود می رسد؛ به عبارت بهتر وجود تورم در حد معقول و نرخ ارز حقیقی 
هر دو ترغیب کننده تولید محسوب می شود. این امر نیز نشان می دهد با افزایش نرخ ارز، دانش، تخصص و 
مهارت و نوآوری در توسعه محصوالت صادراتی می تواند به کار گرفته شود. اما باید احتیاط کرد که فضای 
تورمی غیرقابل کنترل ایجاد نشود؛ چراکه مانع رشد و توسعه اقتصاد، به ویژه در حوزه درون گرایی و در 

مرحله بعد در حوزه برون گرایی می شود.  

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نوسانات برون گرایی اقتصاد در افق هاي زماني مختلف زماني عمدتًا با 
تکانه هاي مربوط به خود این متغیر توضیح داده مي شود؛ به طوري که در کوتاه مدت و در سال اول، 100 درصد 
واریانس خطای متغیر برون گرایی اقتصاد با خود این متغیر توضیح داده مي شود، اما در سال دوم این میزان به 

93/49 درصد کاهش می یابد. 

به هر حال در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، حدود 85/22 درصد 
آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 0/10 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 9/38 درصد مربوط به نرخ ارز 
حقیقی، 5/12 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی و 0/18 درصد آن نیز مربوط 

به هزینه های تحقیق و توسعه است. 

بر اساس توابع تجزیه واریانس نیز نوسانات برون گرایی اقتصاد در افق هاي زماني مختلف عمدتًا با تکانه هاي 
مربوط به خود این متغیر توضیح داده مي شود؛ به طوری که در بلندمدت، حدود 85/22 درصد تغییرات 
برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، حدود 0/10 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 9/38 درصد مربوط به 
نرخ ارز حقیقی، 5/12 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کاالهای صادراتی به وارداتی و 0/18 درصد آن نیز 
مربوط به هزینههای تحقیق و توسعه است. بر اساس توابع تجزیه واریانس هم مشخص است که در تحلیل های 

کوتاه مدت تاثیر درون زایی اقتصاد بر برون گرایی آن کم است. 

بر اساس نتایج فوق توصیه می شود دولت در ابتدا بسترها و زیرساخت های الزم را برای درون زایی اقتصاد 
فراهم کند. هرچند در مراحل ابتدایی و به صورت کوتاه مدت این حجم سرمایه گذاری به کاهش برون گرایی 
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اقتصاد خواهد شد، اما در بلندمدت با شکوفایی حوزه درون زایی اقتصاد، برون گرایی آن نیز تقویت خواهد شد. 
همچنین الزم است دولت با سیاست های مناسب رقابت پذیری صادرات ایران را افزایش دهد و از سوی دیگر 
حاشیه سود مناسبی برای صادرکنندگان از طریق ایجاد فاصله بین شاخص قیمت کاالهای وارداتی و صادراتی 
ایجاد کند. افزایش نرخ ارز حقیقی دیگر سیاستی است که دولت در کوتاه مدت می تواند به آن متوسل شود، اما 
در بلندمدت باید از فشار بر افزایش این متغیر صرف نظر شود. مهم است که توجه شود که هزینه های تحقیق 
و توسعه صرفًا زمانی که به محصول یا خدمت منجر شود، می تواند در راستای برون گرایی اقتصاد مفید واقع 
شود؛ درنتیجه پیشنهاد می شود فعالیت های تحقیق و توسعه به سمت فعالیت های کاربردی مرتبط با برون گرایی 

اقتصاد هدایت شود.

مالحظات اخالقي

حامي مالي

ــاد و  ــروه اقتص ــز در گ ــن مع ــم روش ــم مری ــد خان ــی ارش ــه کارشناس ــه از پایان نام ــه برگرفت ــن مقال ای
بانکــداری اســالمی، دانشــکده اقتصــاد، دانشــگاه خوارزمــی بــوده اســت. درضمــن مقالــه از بخشــی از طــرح 
مصــوب صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور کــه نویســنده مســئول مقالــه، مجــری طــرح 

بــوده بهــره بــرده کــه بــا حمایــت ایــن صنــدوق انجــام شــده بــود.  
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