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 چکیده

 

گذاری بخش خصوصی درکشورهای اسالمی را با استفاده از تکنیک های موثر بر سرمایهکند تا عاملاین مقاله، تالش می

گذاری بخش خصوصی کشورهای منتخب این منظور از آمار و سرمایه اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای

گذاری با استفاده گردیده است. معادله سرمایه 1022تا1002اسالمی، درقالب داده های تابلویی در فاصله سال های

فضایی  در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و یافتهاستفاده از روش اثرات ثابت وتصادفی و ره یافت گشتاورهای تعمیم

زده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورهای مسلمان بوده و از این رو، تخمین

باشد. از طرف دیگر، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ میاستفاده از این نوع تخمین قابلیت اتکای الزم را دارا 

گذاری اثر کالن و مجاورت کشورها بر روی سرمایه از بودن اقتصادگذاری مستقیم خارجی، درجه برشدجمعیت، سرمایه

های تجربی پژوهش انتظار گذاری باوقفه و نرخ بهره، اثر منفی بر روی آن دارد. در هر حال بر طبق یافتهمثبت و سرمایه

حبان قدرت و گذاری مورد توجه جدی صابر این است که فقره مجاورت در کشورها به عنوان رکن سازنده سرمایه

 گیران اقتصادی قرار گیرد. تصمیم
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 مقدمه و بررسی منابع

ها و به عبارت دیگر جهانی شدن اقتصاد، تحرک ش فاصلهدر حال حاضر با گسترش ارتباطات جهانی و کاه

پذیری منابع بیش از هر زمان دیگری شده است. از میان این منابع، عالقه به جذب و انتقال سرمایه بیش از هر نهاده 

باشد. به همین خاطر است که این موضوع توجه دیگری مورد توجه و استقبال دولتمردان و اهالی کسب و کار می

ای از مطالعات به گذاران و دانشمندان اقتصاد را به خود جلب نموده است. در نتیجه حجم قابل توجهیاری از سیاستبس

های اند. در بین این مطالعات، یافتهگذاری توجه کردهاین موضوع پرداخته و به شناسایی عوامل مؤثر بر جریان سرمایه

اند، این که ای در توجیه و توضیح تحوالت دنیای سرمایه داشتهتوجه اقتصادی با کمّی سازی روابط موجود، نقش قابل

باشد که پایه اصلی ای با اهمیت میکدام متغیر بر جذب سرمایه تأثیر مثبت و کدام تأثیر منفی یا اثری ندارد به اندازه

 دهند.های توسعه و جذب سرمایه را تشکیل میبرنامه

ده تولید بوده و در شرایط فعلی اقتصاد جهانی، کمبود آن باعث بیکاری در حال حاضر سرمایه عامل محدود کنن

باشد، در نتیجه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر جذب آن از نکات کلیدی در سایر عوامل تولد از قبیل نیروی کار می

ید، شرایط نقل و انتقال باشد. امروزه با افزایش ارتباط میان کشورها و ایجاد ابزارهای مالی جدمطالعات اقتصادی می

دار تر مطالعات تأثیر مثبت و معنیسریع سرمایه در سطح کره زمین بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است. بیش

ای که در هر زمان مقدار آن اند، بنابراین تالش بر جذب سرمایهگذاری بر رشد اقتصادی را نشان دادهحجم سرمایه

 پنهان را میان کشورهای جهان ایجاد کرده است. باشد، رقابتی هرچند محدود می

گذاری بخشی در حال حاضر و بر اساس مطالعات انجام یافته، تعدادی از اقتصاددانان معتقدند که جریان سرمایه

گذاری را توجه کرد. تئوری که سرمایه 1الملل بوده و از این دیدگاه باید به آن در چارچوب تئوری دانینگاز تجارت بین

گذاری قابلیت ایجاد اشتغال، گیرد.  همچنین بر اساس مطالعات انجام یافته، سرمایهبعی از شرایط مکانی در نظر میتا

تر یاری رساند. همچنین جریان تواند به رشد اقتصادی بیشتر را داشته و با انتقال فناوری میصادرات و تولید بیش

های تجاری را نیز فراهم المللی تولید و خلق نامهای بینهر، شبکهسرمایه، امکان دسترسی به مدیریت، نیروی کار ما

شود )بهرامی و گذاری به عنوان موتور رشد اقتصادی نام برده میآورد. به همین علت است که در مطالعات از سرمایهمی

 ( 21: 2131پهلوانی، 

ق اقتصادی الزم است به عوامل مؤثر بر تابع با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت خروج از رکود و توسعه رون  

 تری گردد. گذاری توجه بیشسرمایه

لذا، دراین تحقیق درنظر داریم، بااستفاده ازمدل پیشنهادی ارائه شده به بررسی عوامل موثر برسرمایه گذاری 

در کشورهای  گذاریازبین عوامل موثر بر تابع سرمایهومشارکت بخش خصوصی پرداخته وبه سوال پاسخ دهیم 

با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی  1002-1022؟برای همین منظور طی دوره مسلمان، کدامیک تاثیر بیشتری دارد

برهمین اساس ادامه مقاله، گذاری در کشورهای مسلمان می پردازیم. فضایی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر تابع سرمایه

م مقاله، به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده، ودربخش سوم پیشینه به صورت زیر سازماندهی شده است:دربخش دو

های آن ونتایج تحقیق ودر بخش چهارم، مدل مورد استفاده، آورده شده است. بخش پنجم به معرفی داده، ویژگی

 است.گیری آورده شده تجربی حاصل از برآورد الگو وتفسیر آن اختصاص یافته است. دربخش پایانی مقاله نیز نتیجه

 

 مبانی نظری و چارچوب نظری پژوهش

اند تا عوامل تعییین کننیده درموردسرمایه گذاری، نظریه های مختلفی وجود دارد که هریک به طریقی کوشیده

کند تا جواب مشخصیی بیه گذاری تالش میسرمایه گذاری وتشکیل سرمایه را معرفی نمایند. در واقع هر نظریه سرمایه

                                                           
                     2. Dunninig 



 

مقدار مطلوب موجودی سرمایه چگونه تعیین می شود، عوامل موثر برآن کدامنید و مقیدار آن  -2این دو موضوع بدهد؛ 

بنگاه چه سرعت تعدیلی را در رسیدن به موجودی مطلوب سرمایه اتخیا  میی کنید وچیه عیواملی ایین  -1چقدر است؟

، مدل نئوکالسیک ونظرییه کنند؟ نظریه های سرمایه گذاری مطرح شده مانند؛ نظریه شتابسرعت تعدیل را تعیین می

q توبین،... بیشتر برای کشورهای پیشرفته طراحی شده اند که نمی توان آنها را برای کشورهای در حال توسیعه بیه کیار

 برد.

ها و الگوهای سرمایه گذاری از سوی پژوهشگران و متخصصان اقتصادی پژوهشهای متعددی که در زمینه نظریه

های بارز مربوط به اقتصادهای پیشرفته ای است که اتکاء آنها با اقتصاد بازار، از ویژگی صورت گرفته است، به طور عمده

هیایی اسیت کیه آن را از آنهاست. این در حالی است کیه اقتصیاد کشیورهای در حیال توسیعه واسیالمی دارای ویژگیی

ساختاری اقتصادی بوده که ایین های پیشرفته متمایز می کند. کشورهای در حال توسعه، عمدتاً دارای مشکالت اقتصاد

 . 1(29: 2392کند)بلجر وخان، امر کاربرد نظریه های کالسیک اقتصادی را در این کشورها با مشکل روبرو می

 

 پیشینه تحقیق
تواند با توجه به فضا تغییر نماید؛ به این های اقتصادی، سیاست های تجاری دریک کشور میبراساس تئوری

درمجاورت و همسایگی هم قرار دارند، عموماً سیاستهای تجاری خود را با توجه به سیاست صورت که کشورهایی که 

 2نمایند.های تجاری طرف دیگر تنظیم می

های تجاری کاهش یافته واین می تواند بر روی شود که هزینهاز طرف دیگر، مجاورت کشورها باعث می

 5های تجاری اثر گذار باشد.جریان

ورد اثرات فضایی تجارت دردنیا صورت نگرفته است، اما از اولین مطالعات دراین زمینه مطالعات زیادی درم

دارد بنگاههایی که در نزدیکی مرزهای ایاالت متحده در مکزیک اشاره کرد، که بیان می 6توان به مطالعه هانسونمی

 بودند، تجارت مناسبتری نسبت به سایر بنگاهها در مکزیک داشته اند.

گذاری داخلی و خارجی در داخل وخارج صورت ر، مطالعات گوناگونی درمورد عوامل موثر بر سرمایهازطرف دیگ

 گرفته است. لذا به مطالعاتی که به سرمایه گذاری و اقتصادسنجی فضایی توجه نموده اند، پرداخته می شود.

. او مخارج دولت را به دو بخش گذاری خصوصی می پردازد(، به مطالعه اثر هزینه های دولت برسرمایه2330)7بارو

مخارج مصرفی ومخارج عمرانی تقسیم می کند. براساس یافته های وی، هزینه های مصرفی دولت اثر منفی وهزینه 

 گذاری خصوصی دارد.های عمرانی دولت اثر مثبت بر سرمایه

قرارداد ومشارکت بخش عوامل تعیین کننده انتخاب نوع »درمقاله ای تحت عنوان (،1020وهمکارانش) 9آلباالت

، بعد از تشریح انواع قرارداد های مشارکتی ومزایا ومعایب آنها، بااستفاده از «خصوصی در پروژه های زیرساختی آمریکا

وباتکیه بر اقتصادسنجی مدلهای گسسته، الگوی الجیت وپروبیت، به این نتیجه رسیدند 2395-1009داده های سالهای 

وصی درپروژه های مستقل عملیاتی، رخ می دهند. همچنین دولتها بافشار بدهی که مشارکت های بزرگ بخش خص

زیاد، رغبت بیشتری به جذب سرمایه گذاری خصوصی دارند وبار مالیات زیاد و درآمدهای دولت، ازطریق مالیات، 

 ازجذب مشارکت خصوصی می کاهد.

گذاری مستقیم خارجی صی وسرمایهگذاری خصودربررسی حکومت، سرمایه (،1021)3موریسی وادومکردمونکل

وسرمایه گذاری داخلی FDIرابطه بین 2336-1003کشور در حال توسعه درنقاط مختلف دنیا در دوره زمانی 26برای 
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( درکشورهایی با FDIگذاری کل)خصوصی وواثر عناصر حکومت را بررسی کردند. نتایج نشان دهنده آن بود که سرمایه

شود وشدت اثر جایگزینی به حکومت مربوط می گذاری داخلی میجایگزین سرمایهFDIحکومت خوب بزرگتر است و

گذاری دارند و ثبات سیاسی مهم ترین جنبه دولت در شرایط شود. فساد وبی ثباتی سیاسی بیشترین اثر را بر سرمایه

 گذاری داخلی خصوصی بوده است.وسرمایهFDI ارتباط بین 
گذاری درکشورهای ضعیف: بخش خصوصی به عنوان منابع سرمایه»وان درمقاله ای با عن (،1021)20بیسادا

گیرد باشد. نتیجه میدریک مطالعه گسترده که شامل کشورهای قاره آفریقا می«طبیعی وناسازگاری درآفریقا

گذاری خصوصی به شدت تحت تاثیر ریسک سلب مالکیت، درجه آزادی شهروندی وبوروکراسی قرار داشته است. سرمایه

های داخلی، چگونگی دیوانساالری وبی اعتنایی به قرارداده توسط کند که خطر بروز جنگچنین خاطر نشان میهم

 گذاری ورشد اقتصادی دارند.دولت، نقش اساسی درعملکرد سرمایه

گذاری خصوصی گذاری خارجی بر سرمایه(، با بررسی تأثیر شاخص حکومتی و سرمایه2170هاتف و کرباسی )

گذاری مستقیم خارجی و کشور مورد مطالعه رابطه مکملی بین سرمایه 17ی آسیایی نشان دادند که در در کشورها

های درآمد و رابطه جایگزینی در گروه کشورهای با درآمد باال در طول سالگذاری خصوصی در کشورهای کمسرمایه

-داری بر سرمایهلی تأثیر مثبت و معنیگذاری عمومی و رشد تولید داخوجود دارد. همچنین سرمایه 1020تا  2332

 گذاری خصوصی داشت.

فضایی در روش هدانیک، به بررسی عوامل موثر برقیمت (، بارهیافت اقتصاد سنجی2191اکبری وهمکاران)

مسکن درشهر مشهد پرداخته وبه این نتیجه رسیدند که وجود یا عدم وجود وابستگی فضایی درمدل هدانیک با توجه 

مسکونی و وسعت زیر بازارهای مشخص شده برای آن متفاوت می باشد. همچنین مدل اقتصاد سنجی  به نوع واحد

 فضایی در مقایسه با مدل اقتصادسنجی مرسوم از قابلیت تشخیص باالتری برخوردار است.

(، درمطالعه ای به بررسی همگرایی بهره وری انرژی درمنتخبی از کشورهای 2132بهبودی وهمکاران)

از وجود حاکی هااند. یافتهپرداخته2331-1009کشور طی دوره11بارویکرد اقتصاد سنجی فضایی در  OECDعضو

درصد ازشکاف میان وضعیت جاری وسطح 075/0باشد؛ به طوری که ساالنهوری انرژی دراین کشورها میهمگرایی بهره

ننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل رود. همچنین نتایج حاصل از تخمین، تائید کپایدار بلند مدت ازبین می 

 باشد ونیز مجاورت اثر مثبتی بر رشد بهره وری انرژی این کشورها داشته است.می

را مورد 2151-2193گذاری بخش خصوصی درایران طی دوره (، تاثیر تورم بر سرمایه2132پژویان وخسروی)

گذاری بخش دولتی، تورم، مالیات برشرکتها ونرخ بهره، هدهد که سرمایاند. نتایج پژوهش نشان میمطالعه قرار داده

گذاری بخش خصوصی داشته، اما تسهیالت، سیاستهای تعدیل وصندوق  خیره ارزی، تاثیر مثبت رابطه منفی با سرمایه

 اند.گذاری خصوصی داشتهبر سرمایه

گذاری در کشورهای منتخب (، با بررسی تأثیر پدیده جهانی شدن بر جذب سرمایه2131بهرامی و پهلوانی )

MENA  گذاری رابطه مثبت و و با ره یافت اقتصادسنجی فضایی به این نتیجه رسیدند که بین جهانی شدن، سرمایه

گذاری داشته داری وجود دارد، همچنین شاخص بازار و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایهمعنی

 ر این متغیر کلیدی اقتصاد منفی بوده است.و در طرف مقابل تأثیر جمعیت ب

 

 روش شناسی پژوهش 

های شود. رهیافتهای پارامتری یا ناپارامتری استفاده میهای اقتصادی معموالً از روشدر بررسی پدیده

جیح داده سازند نسبت به الگوهای ناپارامتری تربینی را فراهم میپارامتری با توجه به اینکه امکان آزمون فرضیه و پیش

گذاری کشورهای شوند. در این پژوهش از روش پارامتری اقتصادسنجی فضایی در بررسی عوامل مؤثر بر تابع سرمایهمی

                                                           
10 . Besada, ( 2013). 



 

ی اقتصادی معرفی به جامعه 2392در سال  22مسلمان استفاده خواهد شد. ویژگی اصلی این روش که توسط آنسلین

باشد. آنسلین در اثر خود به نام های کمّی میضای در تحلیلهای اقتصاد فگردید، عبارت از لحاظ نمودن واقعیت

ای به نامناسب بودن استفاده از اقتصادسنجی متعارف در مطالعات منطقه "هاها و مدلاقتصادسنجی فضایی، روش"

د. به کنتر مفاهیم وابستگی فضایی و ناهمسانی فضایی را به ادبیات موضوع اضافه میکند و در توضیح بیشتأکید می

به دیگر مشاهدات بستگی  iای در موقعیت مکانی افتد که مشاهدهاعتقاد ایشان وابستگی فضایی هنگامی اتفاق می

 (.27: 2132زیر، بیان نمود )بهبودی و همکاران،  توان به صورت رابطهدارد. این پدیده را می

                                                                         )2( 

-های مختلف جغرافیایی اشاره میاز طرف دیگر ناهمسانی فضایی به مساله انحراف در روابط مشاهدات در مکان

شود که یک رابطه خطی میان مشاهدات برقرار است. این فرض در رابطه کند. به عبارت دیگر در این حالت فرض می

 ل ریاضی بیان شده است:زیر، به شک

iiii XY                                                                                                                                       )1( 

)1(نیز بردار  iXباشد. می n، مشاهدات بوده و از یک تا iکه در آن  K  از متغیرهای توضیحی وi  بردار

شد. در بابیانگر جمله اخالل می iبوده و  iمتغیر وابسته در زمان یا مکان  iYپارامترهای الگو هستند. همچنین 

 شود که مشاهدات دارای میانگین و واریانس ثابتی نخواهند بود.نتیجه مالحظه می

نها استفاده از روش های مختلفی استفاده نمود که یکی از آتوان از روشبرای رفع اینگونه از ارتباطات فضایی می

 ی شده است:( به صورت رابطه زیر، معرف2399باشد که توسط آنسلین )حداکثر راستنمایی می

)2,0( nIN

XWYY









                                                                                                                           (1)  

)1(که در آن  nY  ،بردار متغیرهای وابسته)( KnX  یحی و بردار متغیرهای توضW ماتریس ورنی فضایی می-

باشد. می WY)(ضریب متغیر وابسته فضایی  باشد که معموالً ماتریس مجاورت از مرتبه اول است. در رابطه باال، 

در متغیر وابسته است. در ادبیات موضوع به الگویی که  بر انحراف تأثیر متغیرهای توضیحی همچنین در این رابطه 

شود. در گفته می (SAR) 21خود رگرسیون فضایی –در رابطه باال، معرفی شده اصطالحاً مدل مختلط رگرسیون 

یق حاضر های مختلفی بیان نمود. اگر معادله باال را برای مدل تحقبه شیوهتوان ت میدانی رابطه باال، را میمطالعا

 بخواهیم تخمین زنیم، معادله به صورت زیر در نظر گرفته خواهد شد:

                                                                                                 )2( 

ده آن در جهان و ایران گذاری و عناصر سازنبا این حال در این پژوهش مطالعات متعددی در حوزه سرمایه

گذاری از صورت پذیرفته است. لیکن آنچه که برای این پژوهش جنبه نوآوری ایجاد می کند ورود به مبحث سرمایه

 باشد.های اقتصادسنجی و رویکرد ماتریس مجاورت میناحیه مدل

 

 مطالعات تجربی پژوهش

وبر اساس مبانی نظری ومطالعات انجام  21درمطالعه حاضربه پیروی از مطالعات موریسی و ادومکردمونکل

گذاری به طور ضمنی به (، برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق، تابع سرمایه2197گرفته)دفتر مطالعات اقتصادی، 

 شود:صورت زیر نگارش می

                                                           
11. Anselin 
12. Spatial Autoregressive 

13 .Udomkerdmongkol and Morrissey, ( 2012). 



 

(5                                                            )      

 
 ح آن از اقتصادسنجی فضایی استفاده می شود پس الزم است که درمورد آن بحث شود:وبرای تصری

های ، برای نخستین بار تصویر جامعی از واقعیت22توسط پروفسور انسلین 2399اقتصادسنجی فضایی درسال 

ن کتاب، مدعی ارائه نمود. درای "اقتصادسنجی فضایی، روشها ومدلها"اقتصاد سنجی فضایی را درکتاب خود تحت عنوان

بود که تکنیک مطرح شده، دارای قابلیت وکاربرد بهتری نسبت به اقتصادسنجی مرسوم درمطالعات منطقه ای ومکانی 

بوده وقادراست زمانی که محقق باداده ها ومشاهدات مکانی ومنطقه ای مانند مطالعات بازرگانی، تجاری، جمعیت 

 اقتصادسنجی مرسوم شود.شناسی و... روبروست، جایگزین مدلها وروشهای 

دراین مطالعه از اقتصادسنجی فضایی برای تخمین مدل مورد نظر استفاده خواهد شد. اقتصادسنجی فضایی، 

کاربرد تکنیک اقتصادسنجی دراستفاده از داده های نمونه ای است که دارای جزء مکانی هستند ودرواقع، اقتصاد 

یا خودهمبستگی فضایی( 25که رابطه متقابل فضایی)وابستگی فضایی سنجی فضایی، زیر شاخه ای ازاقتصادسنجی است 

سری زمانی بررسی می  –( را درمدلهای رگرسیونی با داده های مقطعی یا ترکیبی 26وساختار فضایی)ناهمسانی فضایی

 کند.

ی زمانی که داده های نمونه ای دارای دارای جزء مکانی هستند، به کارگیری شیوه های اقتصاد سنجی عموم

رخ خواهد داد.وابستگی «ناهمسانی فضایی»و«وابستگی فضایی»چندان کار ساز نیست، چرا که دراین حالت، دومساله 

فضایی پدیده ای است که در داده های نمونه ای دارای عنصر مکانی روی میدهد، به طوری که وقتی مشاهدات مربوط 

وابسته است. ولی ناهمسانی فضایی، ه به مشاهده های دیگردرمکان وجودداشته باشد، این مشاهدبه یک محل مانند

اصطالحی است که به انحراف بین مشاهدات درسطح مکانهای جغرافیایی فضا اشاره دارد وبه عبارت دیگر، باحرکت 

 دربین مشاهده ها، توزیع داده های نمونه ای نشانگر میانگین و واریانس ثابتی نخواهند بود.

گیرد، زیرا بادر نظر گرفتن آنها، فروض اقتصادسنجی عمومی وابستگی فضایی وناهمسانی را نادیده در نظر می

مارکوف نقض خواهد شد ودر نتیجه، باید از رهیافت اقتصاد سنجی فضایی استفاده گردد. برای اینکه کشورهای  –گوس 

اری بخش خصوصی را به هم مرتبط سازیم، باید ازیک اسالمی را دراین مطالعه به هم در مورد مشارکت و سرمایه گذ

گذاری موثر است، در نتیجه از نرخ ارز استفاده متغیری استفاده نماییم که این متغیر در همه این کشورها در سرمایه

 خواهیم کرد که دراین حالت مدل تحقیق، به صورت زیر ارائه خواهد شد:

                          
(6) 

چون در این مطالعه ، از داده های تابلویی استفاده خواهد شد، برای لحاظ کردن اقتصاد سنجی فضایی به مدل 

تعداد کشورهای منتخب می بوده و تحقیق، از متغیر تا خیر فضایی استفاده می شود، که یک ماتریس مربعی 

 باشد. 

 بدست می آید.  و متغیر تاخیر فضایی به صورت

ماتریس وزنی فضایی است که معموالً ماتریس مجاورت مرتبه اول است، وبرای تعیین آن میتوان  Wکه در آن 

از روش مجاورت وهمبستگی استفاده نمود. دراین روش، باتعیین اینکه کدام کشور باهم همسایه هستند ماتریس 

مسایه بودن ورقم صفر برای غیر همسایه بودن در نظر گرفته می شود. مجاورت تشکیل می شود که رقم یک برای ه

مشهور است. با استاندارد شدن  27درادامه ماتریس باید استاندارد شود که به ماتریس مجاورت مرتبه اول استاندارد شده

                                                           
14 . Anselin 
15 . Spatial Dependence 
16 . Spatial Heterogeneity  
17 . Standardized first order 



 

ه متغیر تاخیر ماتریس وضرب آن به متغیر وابسته متغیر جدیدی بدست می آید که نشانگر فضایی بودن مدل بوده وب

 فضایی معروف است.

 دراین تابع ضرایب رگرسیون مسقیماً برآوردی از کشش هامی باشند.

 که دراین تابع: 

باشد، که از مجموع چهارقسمت مشارکت گذاری کشورهای اسالمی درحکم متغیر وابسته میلگاریتم سرمایه :

، مخابرات، حمل ونقل، آب وفاضالب تشکیل شده و داده ها از لوح بخش خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری: انرژی

 جمع آوری شده است. 1022فشرده بانک جهانی سال 

لگاریتم شاخص بهای کاالها وخدمات مصرفی درکشورها بوده، از آنجا که برای نرخ بهره معیارهای متفاوتی  :

تخب داده های این متغیر موجود نیست، لذا به جای نرخ بهره از نرخ درنظر گرفته میشود و برای برخی از کشورهای من

 (.67: 1099تورم به خاطر روند یکسان آنها استفاده می شود)پسران، 

 : نرخ رشد کشورهای منتخب اسالمی برای سالهای مختلف. 

 سالهای مختلف. : لگاریتم تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب اسالمی برای 

: لگاریتم درجه باز بودن اقتصاد که از نسبت مجموع صادرات و واردات بر تولید ناخالص داخلی بدست می 

 آید.

 گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب اسالمی برای سالهای مختلف.: لگاریتم سرمایه

 گذاری است.ایی سرمایه: لگاریتم متغیر تاخیر فض

 استفاده شده است.های یادشده  برای تخمین  مدل و  آماری واقتصادسنجی افزارهای از  نرم

 گردد:دراین قسمت نتایج در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی، بررسی می

 

 آمار توصیفی
 -مالزی-گذاری دارند کشورهای: ایراناده های سرمایهکشور که د10دراین مطالعه ازبین کشورهای اسالمی، 

-کویت-ازبکستان -آ ربایجان-قطر -ترکیه -اندونزی -اردن -امارات -عربستان سعودی-بحرین -پاکستان -نیجریه

لبنان انتخاب کردیم. ولی برخی از این کشورها به دلیل عدم وجود اطالعات ومنابع -مصر-عمان -قزاقستان -بنگالدش

ترکیه به -مصر-اردن -پاکستان -نیجریه -مالزی -مطالعه حذف شدند، برای همین منظورکشورهای: ایران کافی از

های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در الگو بر اساس حداکثر اطالعات داده  عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند.

حلیل بهتر، نمودارها وجداول مربوط به اند. برای تجزیه و تموجود از سایت بانک جهانی استخراج شده

آورده شده  1022-1002 هایسال برای گذاری بخش خصوصی برای کشورهای اسالمی ومقایسه آن باکل،متغیرسرمایه

 است:
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نمودار پلی گون مربو  به سرمایه گذاری کشورهای من    اسالمی : 1 نمودار
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نمودار میله ای مربو  به سرمایه گذاری کشورهای من    اسالمی :   نمودار

                                   

 
 Excelافزار نرم از استفاده با محقق محاسبات: منبع        

  : میزان سرمایه گذاری خصوصی به صورت نسب ی از تولید ناخالص داخلی کشورهای من   1جدول 



 

 متوسط 1021 1021 1022 1020 1009 1005 1001 کشور

00002/0 ایران  00253/0  0023/0  00092/0  000725/0  00019/0  0001/0  00036/0  

0022/0 مالزی  0296/0  00635/0  00619/0  0027/0  0212/0  021/0  021/0  

00072/0 ترکیه  0121/0  0219/0  00323/0  0213/0  00623/0  021/0  003/0  

00517/0 مصر  0121/0  0212/0  0213/0  00227/0  0011/0  00113/0  022/0  

0175/0 نیجریه  023/0  0231/0  0229/0  00592/0  0062/0  021/0  0293/0  

00163/0 پاکستان  0297/0  0120/0  00723/0  0012/0  00233/0  00076/0  0212/0  

0262/0 اردن  0221/0  00357/0  0211/0  0212/0  012/0  021/0  011/0  

 منبع: یافته های محقق از روی داده های بانک جهانی
گذاری مربوط به کشور ترکیه بوده وکمترین شود بیشترین مقدار سرمایههمانطوری که در نمودارها مشاهده می

( نسبت به تولید ناخالص داخلی، بیشترین درصد مریوط 2ولی براساس جدول ) میزان مربوط به کشور ایران می باشد.

درصد تولید ناخالص داخلی 03/0درصدتولید ناخالص داخلی وکمترین درصد مربوط به کشور ایران 1/1به کشور اردن 

 باشد. می
 

 ن ایج آزمون مانایی

 از متغیرها  بررسی مانایی لگو بررسی شود. به منظورقبل از برآورد الگو، باید مانایی متغیرهای مورد استفاده در ا

 و شود. مدالاستفاده می و فیشر فیلیپس پرون  ADFفیشر آزمون شین، و پسران -ایم آزمون چو، لین لوین هایآزمون

 رقیب، فرض بنابر که LLC آزمون محدودکننده فرض این شامل فیشر و IPS هایآزمون نشان دادند که (2333) وو

 جداگانه واحد ریشه هایآزمون از آمده دست به اطالعات فیشر و IPS آزمون دو هر. باشندنمی هستند، یکسان ها

 متوازن پانل به داشتن نیاز عدم دارد، IPS آزمون به نسبت فیشر آزمون که امتیازی حال، این با. کنندمی ترکیب را

 هر برای و کند استفاده جداگانه ADF هایرگرسیون در را مختلفی وقفه طول تواندمی فیشر آزمون همچنین. است

 صفر فرض کردن آزمون برای برتری گزینه فیشر، آزمون که دریافتند وو و مدال. رود کار به نیز دیگر واحد ریشه آزمون

 . (57: 2193جلیلی، ) باشدمی های تابلوییداده در انباشتگی هم آزمون برای هم چنین، و مانایی

ها، دارای اعتبار ا توجه با مطالب گفته شده در مورد آزمون های مانایی، آزمون فیشر نسبت به سایر آزمونب

 شود. بیشتری است و در این پژوهش نیز با توجه به نتایج آزمون از آن استفاده می

ریشه واحد بوده و  دهند که براساس آزمون فیشر، تمام متغیرها داراینتایج حاصل از مانایی متغیرها نشان می

( ارایه 1شود که نتایج در جدول )در سطح مانا نیستند، برای این منظور مانایی متغیرها در تفاضل مرتبه اول تکرار می

 شوند:می

 الگو درسطح و تفاضل مرتبه اول م غیرهای برای  مانایی هایآزمون  . ن ایج جدول 

 آزمون

 متغیر
 ADF PP ایم، پسران و شین لوین لین چو



 

 سطح
تفاضل 

 مرتبه اول
 سطح

تفاضل 

 مرتبه اول
 سطح

تفاضل 

 مرتبه اول
 سطح

تفاضل 

 مرتبه اول

lcpi 7521/0  0 333/0  0 1526/0  0 2225/0  0 

lfdi 1210/0  0 1671/0  0 1769/0  0 1210/0  0 

lgdp 0 - 2562/0  - 2990/0  - 0017/0  - 

litm 0211/0  0 0312/0  0 076/0  0 0529/0  0 

litmsar 1753/0  0 7221/0  0007/0  2332/0  0001/0  1019/0  0 

lopens 2011/0  0 5971/0  0016/0  1699/0  0069/0  2112/0  0031/0  

popgrowh 0963/0  0 1111/0  0002/0  2151/0  0003/0  2906/0  0002/0  

 Eviews 9 افزارنرم از استفاده با محاسبات محقق:منبع
دهند، مانایی جواب یکسانی در مورد مانایی متغیرها گزارش نمی هایاز آنجا که متغیرهای الگو طبق آزمون

انباشتگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مورد ها، باید همبرای پرهیز از وجود رگرسیون کا ب در تخمین

لگو از بررسی قرار گیرد. برای این منظور جهت بررسی هم انباشتگی و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای ا

 شود. آزمون هم انباشتگی کائو استفاده می

 

 ن ایج آزمون هم انباش گی

در پژوهش حاضر به منظور اجتناب از رگرسیون کا ب و آگاهی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو از 

شود. گرنجر است، استفاده می -لهای پدرونی که بر پایه انگماندههای کائو و باقیماندهآزمون های هم انباشتگی باقی

  .باشدیعدم وجود هم انباشتگی ماین آزمونها،  صفر فرضیه

 ( نشان داده شده است:2و) (1نتایج در جداول )
های کائوماندهآزمون هم انباش گی باقی . ن ایج 3جدول   

Null hypothesis: No cointrgration 

statistics  
Statistic Prob. 

ADF 2121/1-  9210/9  

های پدرونیماندهآزمون هم انباش گی باقی . ن ایج 4جدول      

Null hypothesis: No cointrgration: (within-dimension) 

statistics  
Weighted 

Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic .09/1-  0129/9  12/3-  000/9  

Panel rho-Statistic 19/1  0031/9  .1/1  09/9  

Panel PP-Statistic .11/1-  999/9  12/19-  999/9  



 

Panel ADF-Statistic 11/9-  201/9  1/2-  931/9  

Null hypothesis: No cointrgration: (between-dimension) 

 Statistic Prob. 

Group rho-Statistic 12/3  000/9  

Group PP-Statistic 11/23-  999/9  

Group ADF-Statistic 81/9-  11/9  

 
 Eviews 9 افزارنرم از استفاده با محقق محاسبات: منبع

(، براساس مقداراحتمال آماره آزمون، وجود هم انباشتگی بین متغیرهای الگو را رد 1با توجه به نتایج جدول )

ی بلندمدت و عدم وجود شود. بنابراین وجود رابطه تعادلکنند و فرضیه مقابل مبنی بر وجود هم انباشتگی تأیید مینمی

 شود.رگرسیون کا ب بین متغیرهای الگو اثبات می
کنند آماره آزمون، وجود هم انباشتگی بین متغیرهای الگو را رد نمی 7آماره از  1(، 2و با توجه به نتایج جدول )

دت و عدم وجود رگرسیون شود. بنابراین وجود رابطه تعادلی بلندمو فرضیه مقابل مبنی بر وجود هم انباشتگی تأیید می

 شود.کا ب بین متغیرهای الگو اثبات می

 ن ایج برآورد الگو

پس از انجام آزمون های ریشه واحد، الزم است که آزمون های تشخیصی مربوطه برای تعیین نوع مدل 

معنی دار  انجام شود. به منظور حصول اطمینان از معنی دار بودن کشورهای اسالمی عضو نمونه، از آزمون تخمینی

 Fمحاسبه شده بزرگتر از  Fاگر آماره  .استفاده می شود لیمر 29Fشود. بدین منظور از آماره بودن گروه استفاده می

شود و بایستی عرض از مبداءهای مختلفی را در برآورد مبنی بر برابری عرض از مبدا حذف می جدول باشد فرضیه

روش پانل جهت برآورد استفاده کرد. حال برای پاسخ به اینکه آیا تفاوت در عرض از  لحاظ نمود. درنتیجه می توان از

توانند این اختالف بین واحدها را به کند یا اینکه عملکردهای تصادفی میمبداء واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می

مبنی بر سازگاری  فرضیه شود. در آزمون هاسمن، استفاده می 23طور واضح تری بیان کنند، از آزمون هاسمن

گیرد. مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی مورد آزمون قرار می تخمین های اثر تصادفی در مقابل فرضیه 

تخمین به رد شود، بایستی جهت برآورد از تخمین به روش اثرات ثابت استفاده شود. در غیر این صورت  اگر فرضیه 

لیمر و هاسمن برای انتخاب نوع مدل  F گیرد. در جداول زیر نتایج آزمونهای تشخیصی روش اثرات تصادفی صورت می

  مربوطه آورده شده است:

 
 مدل ت مین جهت الگو ان  اب  : ن ایج5جدول  

 آماره آزمون نوع آزمون
 رگرسیون فضایی رگرسیون معمولی

ارهمقدار آم Prob مقدار آماره  Prob 

F 23/21  لیمر  000/0  99/25  000/0  

H 63/11 آزمون هاسمن  000/0  02/62  000/0  

 منبع: یافته های محقق         

                                                           
18. F_ Limer test 
19. Hausman Test 



 

، برای کشورهای  10اثرات انفرادی بودن یکسان بر مبنی صفر فرضیه تواننمی %35احتمال  ، باFآزمون  اساس بر

باشد و باید روشی را اتخا  کرد تا نتایج روش حداقل مربعات معمولی، اریب دار می مورد بررسی را، پذیرفت. بنابراین،

اثرات انفرادی ناشی از ناهمگنی متغیرها، لحاظ شود. پس می توان گفت که روش های اثرات ثابت و تصادفی که قدرت 

دهند و نسبت به ینان تری را ارائه میگیرند، نتایج قابل اطمتوضیح دهندگی باالیی دارند و اثرات انفرادی را در نظر می

های دیگر کاراتر و مناسب تر هستند. اما برای انتخاب مدل مناسب از بین دو مدل اثرات ثابت و تصادفی، الزم روش

دهد. که است آزمون هاسمن انجام پذیرد. نتیجه آزمون هاسمن، مدل اثرات ثابت را در هر دو مدل مورد تائید قرار می

 مدل درجداول زیر ارائه شده است:نتایج این 
  :  ن ایج حاصل از ت مین الگوی اثرات ثابت بدون درنظرگرف ن م غیر فضایی6جدول 

 Stata 12 افزارنرم از استفاده با محاسبات محقق: منبع 
  :  ن ایج حاصل از ت مین الگوی اثرات ثابت با درنظرگرف ن م غیر فضایی7جدول 

 Stata 12 افزارنرم از استفاده با محاسبات محقق: منبع         
اند، لذا ازهر دو مدل ازآنجا که متغیرهای شاخص تجارت جهانی و اندازه دولت از نظر آماری معنی دار نبوده

درصد 35حقیق، از نظر آماری در سطح شود برخی از متغیرهای تاند. همانطور که در جداول باال مشاهده میخارج شده

های تشخیصی، جهت معنی دار نبوده و عالمت برخی از آنها موافق انتظار نیست. لذا جهت اطمینان،  باید از آزمون

آزمون مشکالت مربوط به مدل های پانلی استفاده شود الزم به  کر است که مدل تحقیق در دو حالت اقتصادسنجی 

 ده شده تا نتایج با هم مقایسه گردند.معمولی وفضایی تخمین ز

 

 جهت بررسی خودهمبس گی درمدلها1 آزمون ولدریج

                                                           
20 . Individual Effects 
21 . Richard Wooldridge, 1988 

Litm متغیر وابسته : 

 احتمال tآماره  خطای معیار ضریب متغیر

lcpi 73/0-  111/0  25/1-  029/0  

lfdi 029/0-  101/0  03/0-  316/0  

lgdp 75/1  916/0  11/1  001/0  

lopens 92/1  993/0  27/1  001/0  

popgrowth 213/2-  226/2  16/2-  125/0  

c 261/26-  10/97  12/1-  012/0  

PROBF= 000/0  F= 31/7  

Litm ته: متغیر وابس 

 احتمال tآماره  خطای معیار ضریب متغیر

litmsar 213/0  209/0  35/1  000/0  

lcpi 1313/0-  121/0  32/0-  152/0  

lfdi 257/0-  291/0  96/0-  131/0  

lgdp 19/2  903/0  72/2  031/0  

lopens 220/1  732/0  01/1  002/0  

popgrowth 221/1-  01/2  09/1-  021/0  

c 21/23-  67/23  33/0-  119/0  

PROBF= 000/0  F= 6263/0  



 

گیرد، مورد استفاده قرار می خودهمبستگی سریالی در داده های پانلیکی از آزمون هایی که برای تشخیص 

این آزمون  ای پانل و فرض این آزمون عدم وجود خود همبستگی در داده ه باشد. که فرض می آزمون ولدریج

درصد باشد، عدم وجود 5محاسباتی باالی P-valueصورتی که  باشد. دروجود خود همبستگی در داده های پانلی می

شود و باید با استفاده از درصد  باشد، وجود خود همبستگی تائید می5خود همبستگی تائید و در صورتی که زیر

                                          دازیم. نتایج این آزمون در جدول زیر ارائه شده است.روشهای به رفع آن بپر
 خودهمبس گی سریالی  : ن ایج آزمون تش یص 8جدول  

 Prob مقدار آماره آزمون نوع آزمون

161/2 نتایج آزمون ولدریج برای مدل معمولی  1092/0  

516/0 نتایج آزمون ولدریج برای مدل فضایی  2622/0  

 منبع: یافته های محقق   
بر عدم وجود خودهمبستگی در داده های  مبنی صفر فرضیه می توان %33احتمال  ، باولدریجآزمون  اساس نتایج بر

 پانل را درهر دو مدل مورد پذیرش قرار داد. 

 

 آزمون ناهمسانی مدل ت مینی:
شود درمدل مقید ل مقید ونامقید تخمین زده میبرای آزمون ناهمسانی واریانس بین جمالت اختالل دومد

شود درحالیکه درمدل نامقید فرض همسانی واریانس یا فرض توزیع یکسان ومستقل جمالت اختالل درنظر گرفته می

باشد. درمرحله بعد بااستفاده از روش حداقل فرض بریکسان نبودن واریانس جمالت اختالل بین واحدهای مقطعی می

شود. پرداخته می11شوند وسپس براساس آماره آزمون نسبت راستنمایییافته، هردومدل تخمین زده میمربعات تعمیم 

درصد باشد فرضیه صفر مبنی بر عدم ناهمسانی واریانس رد می 5کوچکتر از  چنانچه مقدار احتمال آماره 

 (.57: 2193شود)محمدزاده وهمکاران، 

 .دهدومقدار احتمال های آن رانشان می ( آماره 3جدول )
 

   : ن ایج آزمون تش یص ناهمسانی واریانس9جدول  

 Prob مقدار آماره آزمون نوع آزمون

نتایج آزمون  32/23  برای مدل معمولی  0005/0  

نتایج آزمون  91/16  برای مدل فضایی  000/0  

 منبع: یافته های محقق  

بر عدم وجود ناهمسانی  مبنی صفر فرضیه تواننمی %33احتمال  ، بانسبت راستنماییآزمون  اس نتایجاس بر

در داده های پانل  اهمسانی واریانسمبنی بر وجودن واریانس در داده های پانل را مورد پذیرش قرار داد و فرض 

پانلی با استفاده از مدل اثرات ثابت و تصادفی در حالت وجود  گیرد. در این شرایط تخمین داده هایمورد تائید قرار می

پذیرد که نتایج این صورت می  12بااستفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته11ناهمسانی واریانس، در نرم افزار استاتا

 دو مدل در جدول زیر نشان داده شده است:

 

 ن ایج برآورد مدل

                                                           
22 .Likelihood Ratio 
23 . Stata 
24 . Fgls 



 

باید ابتدا ماتریس مجاورت را بدست آورده وسپس آن را به ی میجهت به دست آوردن متغیر تاخیر فضای

ماتریس مجاورت مرتبه اول استاندارد شده تبدیل نمود ودرنهایت، متغیر تاخیر فضایی را بدست آورد. ماتریس مجاورت 

 برای کشورهای اسالمی منتخب با روش مجاورت خطی به صورت زیر ارائه شده است:

 منتخب اسالمیماتریس مجاورت کشورهای 

 
 شود.حال باتوجه به ماتریس فوق، بعد از استاندارد شدن، درمتغیر وابسته ضرب شده ومتغیر فضایی به دست آورده می

به صورت جدول زیر ارائه شده  GMMو نتایج تخمین مدل تحقیق پس از رفع ناهمسانی واریانس بر اساس روش

 است:
 ابع سرمایه گذاری برای کشورهای من    اسالمیت ت مین   :  ن ایج11جدول 

   Stata 12 افزارمنر از استفاده با محاسبات محقق: منبع
شود ضرایب تمامی متغیرها در هر دو مدل)فضایی و معمولی(، از نظر همانطور که درجدول باال مشاهده می

دار است؛ به این دار هستند. در اقتصاد سنجی فضایی که تخمین زده شده است، متغیر فضایی مثبت ومعنیآماری معنی

گذاری ومشارکت بخش خصوصی در کشورهای منتخب تی بر روی سرمایهمعنا که مجاورت کشورها با یکدیگر، اثرمثب

اسالمی، داشته است. در نتیجه، باید با توجه به روش اقتصادسنجی فضایی تخمین صورت گیرد. این بدین معناست که 

گذاری کشورهای همجوار تاثیر گذاری ومشارکت بخش خصوصی درکشورهای منتخب اسالمی، از سرمایهسرمایه

فته است و عدم لحاظ کردن این موضوع در مدل تحقیق،  می تواند نتایج تورش داری را به همراه داشته باشد. پذیر

گذاری بخش خصوصی به دوره قبل از مدل پویا استفاده کردیم. که درمدل پویا، برای پی بردن به وابستگی سرمایه

بزرگتر است. پس فرضیه صفر مبنی بر عدم درصد 5بوده واز  221/0براساس آزمون سارگان چون احتمال برابر

همبستگی بین متغیرهای ابزاری و پسماندها رد نشده و میتوان به اعتبار ضرایب تخمینی اطمینان کرد. ضریب متغیر با 

دار است، شاید بدین معنی باشد که به دلیل عدم تامین مالی در دوره بعدی وقفه، در مدل پویا منفی ومعنی

 یابد.خصوصی کاهش می گذاری بخشسرمایه

 

  و پیشنهادات سیاس ی رییگ جهین 

 

 متغیر

 رگرسیون پویا رگرسیون فضایی رگرسیون معمولی

 ضریب
انحراف 

 معیار

مقدار 

 احتمال
 ضریب

انحراف 

 معیار

 مقدار

 احتمال
 ضریب

انحراف 

 معیار

مقدار 

 احتمال

-09/25 عرض ازمبدا  39/3  000/0  59/65-  61/3  000/0  11/22-  91/3  152/0  

خ تورمنر  30/0-  122/0  000/0  7919/0-  255/0  000/0  21/2-  10/0  00/0  

سرمایه گذاری 

 خارجی

6199/0  223/0  000/0  5775/0  211/0  000/0  067/0  233/0  71/0  

112/1 نرخ رشد اقتصادی  123/0  000/0  9130/1  1163/0  000/0  12/2  103/0  000/0  

اددرجه باز بودن اقتص  2572/2  296/0  0001/0  66/2  1662/0  000/0  003/0-  629/0  39/0  

532/1 نرخ رشد جمعیت  927/0  000/0  227/5  9219/0  000/0  06/1  76/0  007/0  

یمتغیر تاخیر فضای  - - - 195/0  061/0  000/0  053/0  066/0  17/0  

تهمتغیر باوقفه وابس  - - - - - - 16/0-  221/0  012/0  

  

 

 

 

 



 

دار است وبا مطالعات گرین و بوده منفی ومعنی-791/0های مطالعه، ضریب نرخ بهره برابربراساس یافته

( مطابقت داشته، وحاکی از آن است که یک درصد 2132(، پژویان وخسروی)2193(، هادیان و وهام)2332ویالنو)

دهد و درصد کاهش می79/0بهره یک کشور، میزان مشارکت بخش خصوصی آن کشور را به میزان افزایش در نرخ 

 میزان مشارکت بخش خصوصی، نسبت به نرخ بهره بی کشش است. 

( ، 2332دار و مثبت است با نتایج تحقیقات گرین و ویالنو ) بوده ومعنی91/1ضریب تولید ناخالص داخلی برابر

مطابقت داشته و حاکی از آن است که یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، میزان (،  2131هاتف و کرباسی)

دهد. به عبارت دیگر، با افزایش تقاضای داخلی برای کاالها درصد افزایش می91/1مشارکت بخش خصوصی را به میزان 

 در این کشورها، پیدا کرده اند.  گذاریگذاران داخلی انگیزه باالتری برای سرمایهوخدمات و گسترش بازارها، سرمایه

دار ومثبت است وبا مطالعات نجفی علمدارلو وهمکاران  بوده ومعنی19/0ضریب متغیر تاخیر فضایی برابر

( مطابقت دارد. به عبارت دیگر، مجاورت کشور های 2132(، بهبودی وهمکاران)2191(، اکبری و فرهمند)2131)

تواند به دلیل ارتباط تجاری بین این کشورها خصوصی گذاشته است واین می گذاری بخشمنتخب اثر مثبتی بر سرمایه

 باشد.

(  2132دار ومثبت است وبا نتایج فلیحی وجعفرزاده)معنی66/2ضریب درجه باز بودن اقتصاد کالن برابر

درصد  66/2نمطابقت دارد. به ازای یک درصد افزایش در درجه باز بودن اقتصاد میزان مشارکت بخش خصوصی به میزا

یابد ونشان دهنده این است میزان مشارکت بخش خصوصی در کشورهای اسالمی نسبت به درجه باز بودن افزایش می

گیریم که هرچه یک اقتصاد بازتر باشد)با کشورهای دیگر تجارت بیشتری اقتصاد پرکشش است. بنابراین نتیجه می

د جرا که از کارایی ناشی از تولید تخصصی بهره مند داشته باشد(میزان مشارکت بخش خصوصی بیشتر خواهد ش

یابد؛ وهرچه محدویت شوند، به بیانی دیگر، هرجه یک اقتصاد بازتر شود حجم جریان تجاری)سرمایه( آن افزایش میمی

 یابد .به ویژه در زمینه سیاست های تجاری کاسته شود جریان تجاری افزایش می

(، مطابقت 2131دار ومثبت است وبا مطالعات بهرامی وپهلوانی) وده معنیب 22/5ضریب نرخ رشد جمعیت برابر 

ندارد وحاکی از آن است که یک درصد افزایش در نرخ رشد جمعیت، میزان مشارکت بخش خصوصی در کشورهای 

 دهد. درصد افزایش می 22/5اسالمی را به میزان 

وبیانگر رابطه مکملی بین مشارکت و  دار است،مثبت ومعنی577/0گذاری خارجی برابرضریب سرمایه

های در گذاری خارجی درکشور( مطابقت دارد. سرمایه2131گذاری داخلی است وبا مطالعات کرباسی و هاتف)سرمایه

های پایه متمرکز است. واین امر باعث افزایش بازدهی گذاریحال توسعه بیشتر بر ساخت زیر بناها وسرمایه

 گردد.درصد قبول می 35نتیجه موجب تشویق آن است، وفرضیه سوم هم با احتمال گذاری خصوصی و در سرمایه

گذاری دوره جاری، دار است، وبه ازای یک درصد افزایش در دوره سرمایهگذاری با وقفه منفی ومعنیضریب سرمایه

ر دوره آتی، به دلیل گذاری دیابد. شاید علت کاهش سرمایهدرصد کاهش می16/0گذاری دوره بعدی به میزان سرمایه

 گذاری و رکود در کشورهای منتخب اسالمی نهفته باشد.عدم تامین مالی پروژه های سرمایه

گذاری ومشارکت بخش خصوصی درکشورهای هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل موثر بر سرمایه

هدف مذکور برمبنای ادبیات تئوریکی منتخب اسالمی بر اساس اقتصاد سنجی فضایی می باشد، که برای دستیابی به 

ریزی و برآورد شد. برای بدست آوردن گذاری پایهموجود وبا به کارگیری روشهای اقتصاد سنجی فضایی، معادله سرمایه

متغیر تاخیر فضایی از ماتریس مجاورت مرتبه اول استاندارد شده استفاده شد که به روش خطی برآورد شده است. 

ین مدل داللت براین دارد که متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد کالن، نتایج حاصل از تخم

دار و متغیر نرخ بهره تاثیر گذاری مستقیم خارجی، نرخ رشد جمعیت ومتغیر تاخیر فضایی تاثیر مثبت ومعنیسرمایه

 ی داشته است.گذاری ومشارکت بخش خصوصی در کشورهای منتخب اسالمداری بر سرمایهمنفی ومعنی

 

 پیشنهادات 



 

از آنجا که متغیر نرخ بهره رابطه منفی بر مشارکت بخش خصوصی دارد وموجب کاهش حضور بخش خصوصی در  -2

های مرکزی این کشورها نرخ تسهیالت بانکی را برای شود بانکگردد، درنتیجه پیشنهاد میگذاری میهای سرمایهپرژوه

 د.گذاری کاهش دهنهای سرمایهشرکت

شود که برای ورود گذاری داخلی تاثیر مثبت دارد، لذا پیشنهاد میگذاری مستقیم خارجی بر سرمایهچون سرمایه -1

گذاران خارجی، بادیگر کشورهای جهان رابطه حسنه داشته واز طریق ایجاد امنیت، ارائه سیاست تشویقی از سرمایه

 نائل آییم.قبیل کاهش مالیات و تعرفه گمرگی، به این امر مهم 

دراین مطالعه به تاثیر متغیرهایی همچون نرخ بهره، تولید داخلی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد جمعیت، -1

گذاری خارجی، بر سرمایه گذاری داخلی پرداخته شد. ولی متغیر نرخ ارز از متغیرهایی است که احتماالً تاثیر سرمایه

طالعه به دلیل محدویت اطالعات این متغیر از مطالعه خارج شد. ودیگر اینکه گذاری دارد ولی دراین مزیادی بر سرمایه

شود در گذاری داشته است. لذا پیشنهاد میبا توجه به نتایج این مطالعه، مجاورت کشورها تاثیر مثبتی بر سرمایه

زه، از رهیافت فضایی تحقیقات آتی با ملحوظ قرار دادن متغیر نرخ ارز در تخمین مدلهای تجاری بین کشوری یک حو

 استفاده شود. تا نتایج گزارش شده، به واقعیت نزدیکتر باشد.
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