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چکيده
يکی از مشکلات اساسی كشورهای در حال توسعه ،اتکای بيش از حد درآمد آنها به صدور يک يا تعداد محدودی از كالاهاست .به منظور
كاهش وابستگی اقتصاد ايران به صادرات نفت خام جهتگيری سياستهای صادراتی بايد به سمت صدور كالاهای غيرنفتی تغيير يابد .چنين
امری تحقق پيدا نمیكند مگر اينکه فرصتهای موجود در صادرات بخشهای مختلف شناسايی و از طريق رشد سرمايهگذاری در اين حوزه
به اين فرصتها جنبه عملياتی بخشيده شود .يکی از مؤلفههای كليدی اثرگذار بر توسعه صادرات و تجارت غير نفتتی بخصتوص در بختش
كشاورزی و به تبع آن توسعه روستايی ،توجه به حوزه سرمايهگذاری مستقيو خارجی و اثر پذيری كوتاه و بلندمتدت آن بتر رونتق تجتارت و
رشد مؤلفههای توسعه روستايی میباشد .اين مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش سرمايهگذاری خارجی در استان خراسانرضوی بر توسعه
تجارت خارجی آن و نيز تأثير اين دو پارامتر بر توسعه روستايی استان خراسانرضوی باردازد .آمار و اطلاعات لتازم از طريتق ستايت گمترك
ايران و استان خراسانرضوی ،بانک مركزی و مركتز آمتار ايتران و ستاير منتابع كتابخانتهای بترای دوره  0821 -0820بترای  81شتركت
صادركننده كشاورزی منتخب استان كه توسط اتحاديه صادركنندگان معرفی شدند ،و نيز تجزيه و تحلي مؤلفههای توسعه روستايی به دست
آمد .نتايج برآورد الگوی پان برای دادههای تابلويی نشان داد كته سترمايهگتذاری مستتقيو ختارجی در دوره متورد مطالعته نقتش مثبتت و
معنیداری بر تجارت استان خراسانرضوی و متعاقب آن تأثير مثبت و معنیداری بر شاخصهای توسعه روستايی داشته است.
كلمات كليدی :سرمايهگذاری خارجی ،تجارت ،خراسانرضوی ،توسعه روستايی

 - 0دانشجوی دكتری مديريت بازرگانی دانشگاه آزاد بيرجند
 - 0استاديار گروه مديريت بازرگانی دانشگاه آزاد بيرجند
* (نويسنده مسئول :پست الکترونيکی)ali_rasoolian@yahoo.com :
DOI: 10.22048/RDSJ.2020.228970.1847
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مقدمه

بايد به سود صدور كالاهای غيرنفتی تغيير يابد .بر اساس آمتار از

يکی از اهداف مهو توسعه روستايی ،كاهش بيکتاری ،ايجتاد

سال  0231تا  ،0108صادرات نفتی ايران بته طتور ميتانگين 01

وافتتزايش فرصتتتهای شتتغلی از طريتتق رشتتد ستترمايهگذاری و

درصد صادرات ايران را به خود اختصاص داده است (ژالهرجبی و

تجارت خارجی در مناطق مختلف روستايی از طريق بخشهتای

مقدسی .)0828 ،جدول  0آمار سرجمع صادرات به تفکيک ماه و

پسين و پيشين آن است (محمدزاده و همکاران .)0821 ،كتاهش

به تفکيک وزن و ارزش دلاری صادرات براساس اطلاعتات طتی

اشتغال در بخش كشاورزی اين واقعيت را نشان میدهتد كته در

سال  0821را نشان می دهد .متوسط ميزان صادرات مياهيانه در

آينده افزايش اشتغال در نواحی روستايی بيشتتر در گترو توستعه

سال 0821معادل تقريبا  8ميليارد دلار است .اين عدد برای برخی

بخشهای صنعت و خدمات و نيز بهبود رشتد صتادرات در ايتن

ماه ها بيشتر و برای برخی ماههای سال كمتر است.

بخشها از راه اتصال حلقه مفقوده ارتباط بين بخشهای سهگانه
اقتصاد خواهد بود (محمدزاده و همکاران .)0821 ،به همين دلي
است كه اكثر صاحبنظران در استراتژیهای توسعه روستايی ،به
متنوعسازی اقتصاد روستايی و كارا نمتودن آن از طريتق ايجتاد
انتتتواع فعاليتهتتتای اقتصتتتادی بخصتتتوص رشتتتد تجتتتارت و
سرمايهگذاری در اين بخش تأكيد میكنند( .ژالهرجبی و مقدسی،
 .)0828بنا بتر تعريتف برنامتههای توستعه روستتايی ,جزئتی از
برنامتتههای توستتعه هتتر كشتتور محستتوب میشتتوند كتته بتترای
دگرگونسازی ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه روستايی بکتار
میروند .كشورها و مناطق مختلف جهان ,متناستب بتا شترايط و
اولويتها ،رويکردها و استراتژیهای توسعه روستايی متفتاوتی را
در پيش گرفتهاند.

جدول  .0سرجمع صادرات به تفکيک ماه در سال 0592
وزن (هزار تن) ارزش (ميليون دلار)
ماه
0031
1110
فرودين
8811
0181
ارديبهشت
0311
1310
خرداد
0180
1308
تير
0018
1801
مرداد
0088
1011
شهريور
0031
1211
مهر
1038
0030
آبان
0810
1008
آذر
0280
1100
دی
0001
1180
بهمن
8033
3018
اسفند
81011
00111
جمع ك
مأخذ :گمرك جمهوری اسلامی ايران0821،

تجارت ختارجی در هتر كشتور يکتی از بختشهتای عمتده

شک  0مقايسهای از ميتزان واردات و صتادرات ايتران را در

اقتصادی آن محسوب شده و متیتوانتد نقتش مهمتی در آينتده

خلال سالهای  0800تا  0828را نشان میدهتد .همتانطور كته

كشور داشتته باشتد .تجتارت ختارجی ايتران بتا صتادرات تتک

شک نشان میدهد روند افزابش صادرات و نيز واردات در طتول

محصولی و وابستگی شديد به درآمدهای ارزی حاص از صتدور

اين سالها افزايشی بوده است .بيشترين حجو صادرات غيرنفتی

نفت و واردات زياد شناخته میشود .به منظور كتاهش وابستتگی

مربوط به سال  0828میباشد .در خلال سالهای  0838تا 0821

اقتصاد ايران به صادرات نفت خام و چترخش بته طترف اقتصتاد

آمار واردات و صادرات اختلاف زيادی پيتدا كردنتد كته نشتان از

چند محصولی در صادرات ،جهتگيری سياستتهتای صتادراتی

منفی شدن تراز تجاری ايران دارد.
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شکل .0روند صادرات غير نفتی و واردات ايران در طول  65سال
مأخذ :گمرك جمهوری اسلامی ايران 0821 ،

استان خراسانرضتوی نقتش عمتدهای در وضتعيت تجتارت

 0821تا  0820نشان میدهد .با توجه به آمار به دستت آمتده از

خارجی ايران بتازی متی كنتد (محمتدزاده و همکتاران.)0821 ،

گمرك جمهوری اسلامی ايران ،ارزش دلاری اين سهو در طتول

صادرات استان خراسانرضوی  8درصد ستهو ارزشتی صتادرات

اين مدت كاهش يافته است .اين مسئله لتزوم توجته بيشتتر بته

كشتتور بتته ختتود اختصتتاص داده استتت .همجتتواری استتتان

بح صادرات استان را نشان میدهد .آمارها نشان میدهتد كته

خراسانرضوی با تعدادی از كشورهای آسيای مركتزی نيتز ايتن

ستتهو تجتتارت بختتش كشتتاورزی از كتت تجتتارت استتتان

استان را به يک قطب صادراتی كشور مبدل كرده است .بتيش از

خراسانرضوی بيش از  81درصتد بته لحتاظ ارزشتی متیباشتد

 01درصد صادرات استان به كشورهای افغانستان ،تركمنستتان و

(استانداری خراسانرضوی .)0820 ،بر اين اساس رشتد و بهبتود

تاجيکستان صورت میگيرد .ميزان صادرات غيرنفتتی استتان در

شاخصهای توسعه روستايی از يک سو منجر به رشتد صتادرات

سال  0821معادل  0,3ميليارد دلار میباشد .بخش اعظمی از اين

بخش كشاروزی استان و از سوی ديگتر توستعه تجتارت ستبب

صادرات به كشورهای آسيای ميانه انجام میگيرد .جدول  0سهو

بهبود توسعه روستايی در روستاهای استان خراسانرضوی خواهد

استان خراسانرضتوی از صتادرات كت كشتور را در ستالهتای

شد.

جدول  .6سهم استان خراسانرضوی از صادرات كل كشور
سال
0821
0821
0820

سهم از صادرات كل كشور( ارزش دلاری) سهم از صادرات كل كشور( ارزش وزنی)
0/01
8/08
0/10
8/00
0/10
8/01
مأخذ :گمرك جمهوری اسلامی ايران0820 ،

شک  0همگرايی بهبود شاخصهای توسعه روستايی و رشد

نتيجتته گرفتتت رشتتد صتتادرات بختتش كشتتاورزی و نيتتز رشتتد

و توسعه صادرات غير نفتی از راه رشد سترمايهگتذاری داخلتی و

سرمايهگذاری در حوزههای مختلف آن در كوتاهمدت و بلندمدت

ختتارجی در بختتش كشتتاورزی را در  01كشتتور آلمتتان ،فرانستته،

منجر به توسعه روستايی مناطق میگردد .اين ارتبتاط دو طرفته

آمريکا ،ژاپن ،كانادا ،چين ،كتره جنتوبی ،ايتاليتا ،نتروژ و هلنتد را

است ( فرو و بيميش.)0102 ،0

برای دوره  0108 -0103نشان میدهد .بر اين اساس می تتوان

0- Ferve and Beamish
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شکل .6رشد صادرات كشاورزی ،سرمايه گذاری و توسعه روستايی
مأخذ :فرو و بيميش0102 ،

امروزه بسياری از كشورهای جهان به واسطه عتدم تکتاپوی

سرمايهگذاری مستقيو خارجی عاملی برای انتقتال دارايتی از

منابع داخلتی بترای سترمايهگذاری ،تمايت شتديدی بته جتذب

كشورهای پيشرفته به كشورهای در حال توسعه است ،به طوری

سرمايههای خارجی پيدا كردهاند .سرمايهگذاری خارجی معمولاً به

كه سرمايهگذاری داخلی را نيز در كشور ميزبان تشويق میكنتد.

دو طريق ،سرمايهگذاری سهامی (غير مستقيو) و سرمايهگتذاری

به عبارت ديگر FDI ،قسمتی از خطترات عتدم اطمينتان را بته

مستقيو خارجی صورت میگيرد( .برهانزاده و دينختواه.)0828 ،

عهده میگيرد .همچنين سرمايهگذاری مستقيو خارجی از طريق

خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و قبتوض

فعاليتهای تحقيق و توسعه در مح  ،تنوع بخشيدن به تركيتب

سارده در بانکهای خارجی از انواع سرمايهگذاری ستهام دارانته

صادرات كشور ميزبان ،ايجاد رقابتت بتين دانتش فنتی جديتد و

هستتند كتته در ايتن حالتتت سترمايهگذار ختتارجی در اداره واحتتد

موجود ،به تخصيص بهينه منابع كمتک میكنتد (ستيدنورانی و

توليدی نقش مستقيو نداشته و مسئوليت متالی نيتز متوجته وی

محمدپور)0821 ،

نيست .در گزارش حاضر به بررسی سهو جتذب سترمايهگتذاری

زمانی كه  FDIبا هدف كسب منفعتت در كشتوری صتورت

مستقيو خارجی استانهای ايران پرداخته شتده و پيشتنهاداتی از

میگيرد ،مزايای بسياری را برای كشور ميزبان ايجاد میكند ،كه

منظتتر سياستتتگذاری ارائتته خواهتتد شتتد .مهمتتترين ويژگتتی

اين مزايا عبارتند از :انباشت سرمايه فيزيکی ،انتقال و استتفاده از

سرمايهگذاری سهامی فترار بتودن آن استت .بته عبتارت ديگتر

تکنولتوژی و ايجتاد سترريزهای ناشتی از آن ،توستعه صتادرات،

سرمايهگذار خارجی در هر لحظه قادر است با فتروش ستهام يتا

افزايش ذخاير ارزی ،بهبود تراز پرداختها ،فرصتتهای تجتاری

اوراق بهادار ،سرمايهاش را به كشور خود و يا كشور ثال منتقت

جديد ،افزايش درآمدهای مالياتی دولت ،افتزايش قتدرت رقابتت،

نمايد .اما سرمايهگذاری مستقيو خارجی ،نتوعی سترمايهگتذاری

نوآوری ،افتزايش اشتتغال ،افتزايش ظرفيتت توليتد و در نهايتت

استتت كتته بتته منظتتور كستتب منفعتتت دائمتتی و هميشتتگی در

افزايش رشد اقتصادی (سيدنورانی و محمدپور.)0821 ،

مؤسسهای مستقر در كشوری غير از كشور سرمايهگتذار صتورت

سرمايهگذاری مستقيو خارجی ،سرمايهگذاری است كه توسط

میگيرد و نتيجه آن كسب حق رأی متؤثّر در متديريت شتركت

يتتک شتتركت ،در شتتركتی ديگتتر و در كشتتوری ديگتتر صتتورت

است.اين مسئله میتواند يکی از مهمتترين عوامت اثرگتذار بتر

میگيرد .سرمايهگذاری مستقيو خارجی اصولا بتا سترمايهگذاری

تجارت خارجی يک كشور يا استان باشد.

غيرمستقيو كه از طريق آن در سهام شركتهای پذيرفتته شتده
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در بتتورس ستترمايهگذاری میكننتتد ،تفتتاوت دارد .در ايتتن نتتوع

واگذار كرد كه كارايی مديريتی در آن جا ضعيف است و بالتاخره

سرمايهگذاری ،شركت سرمايهگتذار دارای قتدرت تأثيرگتذاری و

اين كه سرمايهگذاری مستقيو خارجی كته توستط شتركت متادر

تصميوگيری در شركتی كه سرمايهگذاری كرده است ،میباشتد.

انجام میشود .مطالعات نشان میدهد كه سرمايهگذاری مستقيو

در كشورهايی با اقتصاد باز و با نيروی كار ماهر كه از لحاظ رشد

خارجی به هر علّت و شتکلی كته صتورت پتذيرد ،اثترات قابت

دارای چشو انداز مناسبی هستند ،سرمايهگذاری مستقيو ختارجی

ملاحظهای بر روی متغيرهای كلان اقتصادی از جمله كاهش نرخ

بيشتری را به خود جذب میكنند (طاهری .)0820 ،يکی از علت

بهره ،كاهش نرخ ارز ،افتزايش رشتد اقتصتادی ،افتزايش درآمتد

وجود سرمايهگذاری مستقيو خارجی ،نواقص بازار در امر خريتد و

مالياتی دولت ،كاهش بدهی دولت ،بهبود توزيتع درآمتد ،انتقتال

فروش تکنولوژی استت ،اگتر تکنولتوژی توستط كشتور ميزبتان

تکنولوژی ،افزايش اشتغال ،توسعه صتادرات و تجتارت ،كتاهش

خريداری شود ،ديگر هيچ نتوع سترمايهگذاری مستتقيو ختارجی

واردات و تأثير مثبت در تراز پرداختها دارد.

انجام نمیشود .البته به دلي اين كه دارنتده فنتاوری حاضتر بته

شک  8سهو استان خراسانرضوی در جذب سرمايهگتذاری

فتتروش آن نيستتت ،و همچنتتين فنتتاوری ماننتتد ستتاير كالاهتتای

مستقيو خارجی در بين ساير استانهای كشور را در دوره -0820

اقتصادی نيست كه بتتوان آن را خريتد و فتروش كترد ،معمولتا

 0821نشان میدهد .نمودار نشان میدهد كته ستهو استتان در

شركتهای مادر به چند دلي حاضر به فروش فنتاوری ختود بته

سال  0821از  01درصد بته كمتتر از  00درصتد در ستال 0820

صورت كام نيستند :نخست اين كه آنهتا نگتران افشتا شتدن

رستتيده استتت .ميتتزان ستترمايهگتتذاری ختتارجی در استتتان

نوآوری خود هستند؛ دوم اين كه چون مديريت و فناوری همواره

خراسانرضوی در سال  0820نزديک به  001ميليون دلتار بتوده

مکم يکديگر هستند ،بنابراين نمیتوان فناوری را بته كشتوری

است.

درصد

شکل .5سهم استان خراسانرضوی از سرمايهگذاری خارجی در كشور

نتايج مطالعتات مختلتف رابطته مثبتت بتين سترمايهگذاری

شتتتک  8وضتتتعيت ستتترمايهگتتتذاری مستتتتقيو استتتتان

خارجی و رشد و توسعه صادرات در بخشهای مختلتف را نشتان

خراسانرضوی در كنار ارزش صادرات غير نفتتی ايتن استتان را

میدهتتد .بتتر ايتتن استتاس بتته دلي ت تتتأثيرات مثبتتت افتتزايش

نشان میدهد .همتانطور كته ملاحظته متیشتود افتزايش ستهو

سرمايهگذاری در بخشهای سته گانته اقتصتاد ،بهبتود آن از راه

سرمايهگذاری خارجی سبب بهبود در توسعه صادرات غيتر نفتتی

كاهش نوسانات نرخ ارز و ساير متغيرهای اقتصادكلان منجتر بته

استان گشته است.

توسعه صادرات میگردد (مرتضوی و همکاران.)0821 ،
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شکل .4مقايسه ارزش صادرات غير نفتی و سرمايه گذاری خارجی استان خراسانرضوی

اين مطالعه بر آن است تا به بررستی نقتش سترمايهگتذاری

مثبت و معنیداری بين اين متغيرهای اقتصاد كلان برقرار است.

خارجی و توسعه صادرات بخش كشاورزی استان خراسانرضتوی
و تأثير آن بر توسعه روستايی باردازد .در اين زمنيه مطالعات زيتر

مواد و روشها

انجام شده است .نتايج تحقيق بيانگر آنکه انباشت سرمايهگذاری

دادههای تركيبی به يک مجموعه از دادهها گفته میشود كه

خارجی موتور رشد صادرات چين میباشد ،هر چند كه اثر انتشتار

بر اساس آنكه اغلب بهصورت ) (Nمشاهدات بهوسيلهی تعتداد

فناوری بين المللی بر تجارت قاب چشوپوشتی نيستت .بلتوم 0و

زيادی از متغيرهای مقطعی موردبررسی ) (Tتصادفی انتخاب می

همکتتاران ( )0100بتته بررستتی اثتتر ورود ستترمايه ختتارجی در

شوند ،در طول يک دورهی زمانی مشخص دادهی آماری را داده-

بخشهای مختلف بر رشد صادرات در مناطق روستايی پرداختند.

های تركيبی يا دادههای  N ×Tقرارگرفته باشند .اين مقطعی –

نتايج بيانگر رابطه مثبت و معنیدار بين صادرات و سرمايهگذاری

ستتری زمتتانی 8متتینامنتتد (كهنستتال و توحيتتدی)0828 ،

است بته طتوری كته  01درصتد افتزايش در سترمايهگذاری در

.بهعبارتیديگر ،اگر ويژگیهای دادههای مقطعی برای دو سال يا

زيرساختها ،صادرات را  8درصتد افتزايش متیدهتد .متايرس و

بيشتر مورد بررسی قرار گيرنتد ،ستاختار شتک گرفته مشتاهدات،

محنن )0108( 0به بررسی تأثير سرمايهگذاری خارجی در تحقيق

مجموعهی دادههای تركيبتی يتا مجموعتهی دادههتای طتولی

8

و توسعه در صنايع با فناوری بالا و صنايع با فناوری پتايين بترای

ناميده میشود .اين مجموعه دادهها شام هر مجموعه از اشتياه

بنگاههای فرانسوی طی دوره  0223-0101و اثر آن بر تجارت و

يا موجودات است كه ويژگیهای آن در طول زمان تکرار شود .به

توسعه مناطق روستايی میپردازند .نتايج نشان میدهد ،نتوآوری

اين دلي كه دادههای تركيبی دربرگيرندهی هتر دو جنبتهی داده

در صنايع با فناوری پايينتر در مقايسه با صنايع با فنتاوری بالتا،

های سری زمانی و دادههای مقطعی است ،بهكارگيری مدلهای

نسبت به  R&Dو نقش آن بر تجارت حساستر میباشند .طيبی

توضي دهندهی آماری مناسبی كته ويژگتیهتای آن متغيرهتا را

و همکاران ( )0831در مطالعهای به بررسی اثتر سترمايهگتذاری

توصيف كند ،پيچيدهتر از مدلهای استتفاده شتده در دادههتای

خارجی و باز بودن درهای اقتصاد بر رشد و توسعه صادرات و نيز

مقطعی يا دادههای سری زمانی است .در سالهای اخير از روش

شاخصهای توسعه روستايی پرداختند .نتايج نشان داد كه رابطته
0- Bloom
0 - Myers and Mohenn

8- Time Series -Cross Section Data
8- Longitudinal Data
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تركيب دادههای مقطعی و سری زمتانی در تحقيقتات كتاربردی

نشاندهندهی دورهی زمانی و  pو jنشاندهندهی تفتاوت بتين

زيادی استفادهشده است .شناخت ويژگیهای اين نتوع دادههتا و

متغيرهای مشاهده نشده و مشاهده شده در مدل استت .نمتاد

شرن انواع مدل و آزمونهای مربوط به آن ،موضوع اين تحقيتق

نشانگر خطای برآورد دادههای تركيبی است كه تمتامی شترايط

است درروش تجزيهوتحلي دادههای تركيبی ابتتدا يتک مقطتع

مربوط به جملات خطا تحت فرضيات گوس -متاركو را داراستت.

خاصی )مثلاً كشور ،منطقه يا استان( در نظر گرفتته متیشتود و

جملهی روند نشاندهندهی تغييرات جملهی ثابت در طول زمان

ويژگیهای متغيرهای مربوط ،برای تمامی  Nمقطتع در دورهی

است.

زمانی موردنظر  Tبررسی میشود .برابری تعتداد دادههتا در هتر

اين مدل به مدل دادههای تركيبی دوطرفه معروف است .بته

مقطع لازم نيست و همچنين میتوان متغيرهتايی داشتت كته در

عبارتی ديگر ،اگر جملهی ثابت همراه با روند تغييتر كنتد ،روش

يک مقطع برای دورهی زمتانی موردبررستی ثابتت باشتند (لتی،0

دادههای تركيبی را روش دوطرفه میگويند .اگر جملهی روند در

 0101و ليسيج.)0101 ،0

مدل نباشد ،اين مدل به مدل تجزيتهوتحلي دادههتای تركيبتی

در استفاده از دادههای تركيبی )مقطعی و سریهتای زمتانی

يکطرفه معروف است .همچنين ،در صورت ثابت بودن تغييرات

(از مدلها و آزمونهای خاص اين روش استفاده میشود كته در

متغيرها در طول زمان ،میتوان بهجای جملهی روند از متغيرهای

اين بخش به بررسی آنها پرداخته میشود .يکی از مهتوتترين

مجازی استفاده كرد .به اين مدل ،مدل حداق مربعات متغيرهای

مشکلات بررسیهای غيرتجربی در تتورش ناشتی از متغيرهتای

مجازی ( )LSDVگفته میشود.

حذفشده يا تخمين زده نشتده در برآوردهتا استت (محمتدزاده و

از آنجا كه مقادير متغيرهای  ،zقاب اندازهگيری نيستتند ،متی

همکاران .)0821 ،به اين دلي تحلي هايی كته بتر استاس ايتن

توان مجموعهی آنها را بهصورت يک متغير

نشان داد كه در

قبي مشاهدات صورت میگيرد ،اغلب با واقعيات منطبق نيستت.

اين صورت معادلهی  1را میتوان بهصورت رابطته  0بازنويستی

بر اين اساس ،با استفاده از مدل دادههای تركيبی )پن ( ،میتوان

كرد.

به تخمينهای كارا دستيافت .شک كلی مدل دادههای تركيبی
كه به مدل اجزاه خطا 8معروف است ،بهصورت زير است:

(0

()0
كته در آن

)
در رابطهی  Y ،0نشاندهندهی متغير وابسته X ،متغيرهتای
توضيحی مشاهدهشده و  Zنشاندهندهی متغيرهتای توضتيحی
غيرقاب مشاهده اثرگذار بر متغير وابسته برای هر مقطع است كه
برای توضي بهتر ،اين دسته از متغيرها از مقادير اجزاه خطا جتدا
شده است i .نشاندهندهی مقطعها يا واحتدهای مشاهدهشتدهt ،
0- Lee
0- Lesage
8- Error Components Models

مجمتوع تمتامی متغيرهتای

اثرگذار بر متغير موردبررسی است كه قاب اندازهگيری نيستند .اگر
با هركدام از متغيرهای توضيحی ديگر  Xوابسته باشد ،برآورد
و تحلي از طريق اين معادله ،دارای تورش مربوط به متغيرهتای
برآورد نشده خواهد بود .با استفاده از روشهايی مانند متدل اثتر
ثابت ،مدل اثر تصادفی و مدل رگرسيونهتای بتهظاهر نتامرتبط
( )SURدرتخمين دادههتای تركيبتی ستری زمتانی – مقطعتی،
مشک عدم كارايی و ناسازگاری تخمتين وجتود نخواهتد داشتت
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(انسلين 0و همکتاران .)0101 ،بترای تعيتين نتوع متدل بهينته

سرمايهگتذاری ختارجی و داخلتی بتر رشتد تجتارت و صتادرات

مورداستفاده در دادههای تركيبی از آزمونهای مختلفی استتفاده

كشاورزی خراسانرضوی را در دوره مطالعه نشان متیدهتد .بتر

میشود (زاچارديس .)0103 ،0در استفاده از اين دادههای تركيبی،

اين اساس متغيرهای سرمايهگذاری خارجی ،نرخ ارز ،قيمت تمام

لازم است كه از آزمونهای مختلفی در مورد انتخاب روش و نيتز

شده كالا ،تحريوهای اقتصادی ،استانداردهای صادراتی ،توليتدات

آزمونهای ريشتهی واحتد و هتو جمعتی مخصتوص دادههتای

داخلی استان ،ثبتات اقتصتادی كشتور مقصتد ،موافقتنامتههتای

تركيبی استفاده شود تا نتايج از قابليت اعتمتاد و كتارايی بيشتتر

تجاری و تعرفههای ترجيحی بر توسعه صادرات غير نفتی استان

برختوردار باشتد .آزمتونهتای  IPS ,MWو  LLبترای آزمتون

خراسانرضوی اثرگذار بودهاند .در اين ميان نقش سرمايهگتذاری

ريشهی واحد معرفی و بررسیشده استت .آزمتونهتای  ADFو

مستقيو خارجی نيز پررنگ به نظر میرستد .نتتايج متدل نشتان

 CADFنيز برای آزمون وجود هتو جمعتی بتين متغيرهتا ارائته

میدهد كه افزايش يک واحد در سرمايهگذاری خارجی در استان

گرديده است (سيچر.)0100 ،8متغيرهای مورد استفاده در الگتوی

خراسانرضوی ،ميزان صتادرات غيتر نفتتی را  0,00واحتد و بته

پان جهت بررسی فاكتورهای اثر گذار بر تجارت خارجی شتام

صورت معنیداری افزايش میدهد .بر اساس مدل بترآوردی كته

سرمايه گذاری خارجی ،نرخ ارز ،قيمت تمتام شتده كالتا ،تحتريو

در جدول  8گزارش شده است ،سرمايهگذاری ختارجی در استتان

های اقتصادی ،استانداردهای صادراتی ،توليتدات داخلتی استتان،

دارای بيشترين تأثيرگذاری بر ميزان و ارزش صادرات میباشد.

ثبات اقتصادی كشور مقصد ،موافقتنامههای تجاری و تعرفههای
ترجيحی و دو متغير صادرات بخش كشاورزی خراسانرضتوی و
سرمايهگذاری در بخش كشاروزی استان بته عنتوان متغيرهتای
اثرگذار بر توسعه روستايی در الگوی مطالعه متورد بررستی قترار
گرفتهاند.
نتايج و بحث
جهت برآورد الگوی مدل لازم است آزمون های مرتبط با آن
قب از برآورد انجام گردد .نتتايج آزمتون  Fليمتر نشتان از پانت
بودن دادههای مورد استفاده در الگو دارد .نتايج آزمتون هاستمن

جدول .5الگوی رگرسيونی بررسی نقش سرمايهگذاری بر تجارت
خارجی بخش كشاورزی خراسانرضوی
آماره t

ضريب
متغير
0/08
0/00
سرمايهگذاری خارجی
0/00
0/20
نرخ ارز
0/31
-1/23
قيمت تمام شده كالا
0/20
-0/23
تحريو های اقتصادی
0/01
1/03
استانداردهای صادراتی
1/03
1/02
توليدات داخلی استان
0/00
ثبات اقتصادی كشور مقصد 1/88
0/23
1/33
موافقتنامه های تجاری
1/00
1/88
تعرفههای ترجيحی
مأخذ :يافتههای تحقيق

معنی داری
1/11
1/11
1/18
1/10
1/18
1/01
1/10
1/10
1/00

نشان داد كه الگوی مورد نظر دارای اثرات ثابت میباشد .بررسی

ثبات اقتصادی كشورهای هتدف يکتی ديگتر از مؤلفتههای

هو خطی بين متغيرهای مستق متدل بتا استتفاده از آمتاره vif

اثرگذار بر توسعه صادرات استان مطرن استت .نوستانات قتوانين

نشان داد كه بين متغيرهای مستق الگو هو خطی وجتود نتدارد.

سياسی و اقتصادی كشورهای هدف در زمينه تجارت كالا ،يکتی

جتتدول ،8نتتتايج بتتراورد الگتتوی پانتت جهتتت بررستتی تتتأثير

از مهمترين دغدغههای صادركنندگان در ايتن حتوزه بته شتمار
میرود .معنیداری اين ضريب نيز حاكی از با اهميت بتودن ايتن

0- Anselin
0- Zachariadis
8- Scherer

متغير است .قيمت تمتام شتده كالتای صتادراتی يکتی ديگتر از
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متغيرهای اثرگذار در الگو است .قيمت تمامشده عبتارت استت از
قميت تمام شده اوليه بعلاوه هزينههای حمت و نقت  ،تشتريفات
صادرات ،اخذ و تمديد كتارتهتای بازرگتاتی ،تعرفتههتا و ستاير
هزينههايی كه در زمينه ختروج كالتا از مبتادی گمركتی مطترن
است .افزايش اين هزينهها منجر به افتزايش قيمتت تمتام شتده

شکل .5گراف ارتباط توسعه روستايی ،سرمايهگذاری و توسعه
صادرات
مأخذ :يافتههای تحقيق

كالای صادراتی و كاهش رقابتپذير بودن كالا میشود .برقتراری
تعرفههای ترجيحی يکی از مؤلفههای اثرگتذار بتر صتادرات بته
حساب میآيد .آمار و اطلاعات نشان میدهد ،در ستالهتايی كته
تعرفتتههتتای ترجيحتتی بتتا برختتی كشتتورهای همستتايه استتتان
خراسانرضوی برقرار بوده است ،روند صادرات غير نفتی از رشتد
مناسبی برخوردار بوده است .مشکلات مربوط به نق و انتقال ارز
و نوسانات آن در شرايط تحريو يکی از متغيرهای مهو و اثرگذار
بر صادرات میباشد .اين متغير نيز در الگوی برآوردی لحاظ شده
و اثر آن قاب مشاهده است.
شک  1رابطه سه جانبته رشتد تجتارت بختش كشتاورزی،
افزايش سرمايهگذاری و بهبتود مؤلفتههتای توستعه روستتايی را
نشان میدهد .بر اين اساس افزايش در سرمايهگتذاری داخلتی و
خارجی در بخش كشاورزی و ساير بخشهای مرتبط سبب رشتد
صادرات در اين بختش و بهبتود توستعه روستتايی خواهتد شتد
(آلاحمتتد .)0828،ايتتن رابطتته متتی توانتتد دو طرفتته نيتتز باشتتد.
بررسیهای ميدانی حين انجتام پتژوهش نشتان داد كته بهبتود
شتتاخصهتتای توستتعه روستتتايی در منتتاطق روستتتايی استتتان
خراسانرضوی سبب ايجاد زمينههای لازم برای سرمايهگتذاری و
به تبع آن رشد صادرات بخش كشاورزی خواهد شد.

جدول  8نتايج براورد الگوی رگرسيونی پان جهتت بررستی
نقش توسعه صادرات و رشد سرمايهگذاری داخلتی و ختارجی بتر
شاخصهتای توستعه روستتايی استتان خراسانرضتوی در دوره
مطالعه را نشان میدهد .شاخص توسعه روستايی در مطالعه يتک
شاخص چنتد بعتدی استت كته متشتک از  000مؤلفته استت.
شاخص در سه بعد اجتماعی -زيرساختی ( 11مؤلفته) ،اقتصتادی
( 88مؤلفه) و زيست  -محيطی ( 08مؤلفته) تتدوين و از طريتق
پرسشنامه در معترض قضتاوت و داوری تعتدادی از متخصصتان
دانشگاهی و سازمانهای اجرايی قرار گرفته است .همتانطور كته
نتايج جدول  8نشان میدهد ،با افزايش يتک واحتد در صتادرات
بخش كشتاورزی استتان خراسانرضتوی ،شتاخصهای توستعه
روستايی در اين استان به اندازه  0/00واحد افزايش میيابد .ايتن
افزايش معنیدار نيز میباشد .سرمايهگذاری داخلی و ختارجی در
بخش كشاروزی استان دارای اثرات مثبت و معنیداری بتر رشتد
شاخصهای توسعه روستايی در اين استان میباشتد .بته طتوری
كه با افزايش يک واحدی اين متغير ،شاخص توسعه روستايی به
اندازه ضريب آن يعنی  0/80واحد افزايش میيابد.

جدول .4برآورد الگوی پانل جهت سنجش عوامل اثرگذار بر توسعه روستايی
ضريب
متغير
0/00
صادرات بخش كشاورزی خراسانرضوی
سرمايه گذاری در بخش كشاروزی خراسانرضوی 0/80
مأخذ :يافتههای تحقيق

آماره t

0/80
0/00

معنی داری
1/11
1/10
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پيشتتنهاد متتیشتتود بختتش دولتتتی در استتتان بتتا فتتراهو كتتردن
زمينههای سرمايهگذاری و فتراهو كتردن تستهيلات لتازم بترای
نتيجهگيری و پيشنهادات
در اين مطالعه به بررسی روابط سه گانه بين سترمايهگتذاری
داخلی و خارجی در بخش كشاورزی استان خراسانرضوی ،رشتد
و توستتعه تجتتارت و صتتادرات بختتش كشتتاورزی ايتتن استتتان و
شاخصهای توسعه روستايی در خراسانرضوی پرداخته شتد .بته
طور كلی به منظور تعيين الگوی مناسب برای توستعه تجتارت و
صادرات استان خراسانرضوی و نيز طراحی الگوی مناسب برای
سرمايهگذاری خارجی در اين استان و بررسی نقش اين دو متغير
كلان اقتصادی بر مؤلفه های توسعه روستايی ،لازم است اقداماتی
كه دو بخش دولتی و خصوصی بايستی انجام دهد بررستی شتود
(اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و كشاورزی ايتران .)0823 ،نتتايج
اين مطالعه نشان داد كه متغيرهای سرمايهگذاری ختارجی ،نترخ
ارز ،قيمت تمام شده كالا ،تحريوهتای اقتصتادی ،استتانداردهای
صادراتی ،توليدات داخلی استان ،ثبات اقتصتادی كشتور مقصتد،
موافقتنامههای تجاری و تعرفههای ترجيحی بر توستعه صتادرات
غير نفتی استان خراسانرضوی اثرگذار بتودهانتد .در ايتن ميتان
نقش سرمايهگذاری مستقيو خارجی نيز پررنگ به نظر میرستد.
از سوی ديگر نتايج برآورد الگوی پان جهتت بررستی دو متغيتر
اثرگذار صادرات و سرمايهگذاری بر توسعه روستايی نشان داد كه
افزايش اين دو متغير به صورت مثبتت و معنتیداری بتر بهبتود
شاخصهای توسعه روستتايی اثرگتذار هستتند .بتر ايتن استاس

سرمايهگتذاران بتا توجته بته تتأثير ان در محتيط روستتايی كته
زمينهساز توليد محصولات كشاورزی متیباشتند ،زمينته را بترای
وررد سرمايههای خارجی از خارج استانها و ختارج از كشتور بته
اين استان را فراهو آورند .جمتعآوری اطلاعتات در حتين انجتام
پژوهش نشان داد كه طرن توسعه روستايی استان بتا تأكيتد بتر
نقش تجارت خارجی و سرمايهگذاری زمينهساز توسعه همه جانبه
در روستاهای ايتن استتان متیباشتد .نتتايج مطالعتات مختلتف،
يافتتتههای ايتتن پتتژوهش را تأييتتد میكنتتد .يافتتتههای طيبتتی و
همکاران ( )0821نشان داد كته توستعه روستتايی ستبب رشتد
اقتصادی و درآمدهای ارزی و توسعه تجتارت متیشتود .مطالعته
كرمیدهکردی وكلانتری ( )0820توستعه روستتايی را زمينهستاز
افزايش درآمد خانوارهای روستايی از طريق رشتد سترمايهگذاری
در صنايع گردشگری و ساير صنايع مترتبط معرفتی میكنتد .بتر
اساس نتايج مطالعه توسعه سرمايهگذاریهتای ختارجی و توجته
بيشتر به تجتارت ختارجی مترتبط بتا توليتدات داخلتی روستتاها
میتواند شاخصهای توسعه روستايی را ارتقا دهد .بر اين استاس
پيشنهاد میشود دولت و بخش خصوصی با سرمايهگذاری مادی
و معنوی در مناطق روستايی برخوردار از پتاسي های صتادراتی و
نيز تشکي شركتهای مديريت صادرات در مناطق روستايی بتر
اساس توليدات كشاورزی و روستايی ختاص منطقته بته توستعه
صادرات كمک كنند.
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Abstract
One of the main problems of developing countries is that they rely heavily on income to export
one or a limited number of goods. In order to reduce dependence of Iran's economy on crude oil
exports, the orientation of export policies should be shifted towards export of non-oil goods and
commodities. This will not happen unless the existing opportunities in export of various sectors are
identified and these opportunities are operationalized through increased investment in this field. One
of the key components affecting development of exports and non-oil trade, especially in the
agricultural sector and consequently rural development, is paying attention to direct foreign
investment and its short-term and long-term impact on trade prosperity and growth of rural
development components. This study aims to investigate the role of foreign investment in the
Khorasan Razavi province on the development of its foreign trade and also the impact of these two
parameters on rural development of the Khorasan Razavi province. Necessary statistics and data
were obtained through the customs website of Iran and the Khorasan Razavi province, the Central
Bank and the Statistics Center of Iran and other library resources for the period of 2013 to 2019 for
40 selected agricultural exporting companies selected by the exporters' union, as well as component
analysis. The results of estimating the pattern for panel data showed that foreign direct investment
in the study period had a positive and significant role on trade in the Khorasan Razavi province and
subsequently had a positive and significant effect on rural development indicators .
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