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راز زایی، بهبود تي بخش کاالیی، باعث اشتغالبر توسعهصادرات خدمات فنی و مهندسی عالوه

درشود. با توجه به نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی تجاري و رشد اقتصادي کشورها می
صادراتيعرضهبرايبهبود وضعیت اقتصادي، در این مطالعه سعی شده است که الگویی

این نوع يعرضهبرمختلفعواملاثرآنکمکباتاشود،تصریحخدمات فنی و مهندسی
، ارزیابی شود. الگوي مورد بررسی 1378:01-1393:04ي در اقتصاد ایران طی دورهصادرات

کل، حجموريبهرهارز،نرخداخلی،ناخالصمتغیرهاي حقیقی تولیددر این مطالعه تابعی از
هاي داخلی و سیاستناخالصکننده تولیدتعدیلشاخصاساسبرتورمنرخنقدینگی کل،

هاي استفاده شده براي ارزیابی حمایتی دولت از این بخش در نظر گرفته شده است. روش
انباشتگی فصلی و الگوي تصحیح خطاي فصلی ي بلندمدت و پویایی الگو، هموجود رابطه

انباشتگی در است. همچنین ضرایب الگوي بلندمدت برآورد شده است. بر اساس نتایج، هم
ت ي بلندمدي وجود رابطهشود که نشان دهندهسه فرکانس کلی، فصلی و سالیانه تأیید می

صادرات خدمات فنی و ي بین متغیرهاي الگو است. الگوي تصحیح خطا نیز ثبات تابع عرضه
وکند. همچنین اثرگذاريهاي کلی، شش ماهه و ساالنه تأیید میمهندسی را در فرکانس

.استنظريانتظاراتباموافقوتأییدمورد نظردر الگويتوضیحیمتغیرهاييهمهعالمت
ین اتولید درظرفیتگشایشازبعداهمیتنظرهاي حمایتی دولت نیز ازوري و سیاستبهره

دتوانمیواستخدمات فنی و مهندسیصادراتگسترشبراثرگذارمتغیرمهمترینبخش،
.بخشدتحققرا»گرابرونزايدرون«اقتصادبهدسترسیفرآیند
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انباشتگی فصلی، هاي حمایتی، همصادرات خدمات فنی و مهندسی، سیاستهاي کلیدي:واژه
خطاي فصلیالگوي تصحیح 
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مقدمه-1
زاحاصلدرآمدهايبهاقتصاديشدیدوابستگیایران،اقتصادهايویژگیازیکی

تاريساختعادلعدمبروزباعثنفت،قیمتنوساناتدلیلبهکهاستنفتصادرات
به همین منظور یکی از ). 1388(سلطانی، اقتصاد شده استگوناگونهايبخشدر

ارزي در درآمدهاياز اقتصاد تک محصولی نفت و افزایشپیشنهادات جهت رهایی 
است.خدمات فنی و مهندسیي صادرات کشور، توسعه

هاي به طور کلی صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت از صادرات فعالیت
مهندسی مشتمل بر طراحی، نظارت، تأمین، تعمیر و نگهداري، اجرا، ساخت، 

هاي تأسیساتی و اندازي در رشتهاي، نصب و راهمشاورهبرداري، آموزش، خدمات بهره
هاي تجهیزاتی، انرژي، نفت، گاز و پتروشیمی، نیرو، آب و برق، ساختمان، زیرساخت

و کشاورزي، خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات و نظایر آن به 1حمل و نقل، معدن
ي اجرایی نامهینخارج از کشور به نحوي که صرفاً صادرات کاال محسوب نشود (آی

).1380حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
ایران همراه بااقتصاددرخدمات فنی و مهندسیي صادراتهمچنین توسعه

توجهی از جمله، افزایش مزیت نسبی، قابلسیاسیواجتماعیاقتصادي،مزایاي
انی انسنیرويهايمهارتيتوسعهوالملل، پرورشایجاد توان رقابتی در تجارت بین

از طرف دیگر کشور ایران براي دستیابی.ي اقتصادي پایدار استایجاد رشد و توسعهو
از جمله کمبودمشکالتیهمواره باخدمات فنی و مهندسیمزایاي صادرات به

یربناییزنهادهايضعفالمللی وبینبازارهاياداري دروفنیقابلیتوکافیيتجربه
).1388(بابایی، استبودهمواجهاین نوع صادراتازحمایتبرايالزم

اقتصاد ایران به سازمان توسعه تجارت،این در حالی است که بر اساس آمار 
دلیل سهم کم صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به حجم کل این نوع از 

ایننهایت تقاضا است. به همین منظور در صادرات در سطح جهان، داراي کشش بی
شود. همچنیني صادرات خدمات فنی و مهندسی ارزیابی میمطالعه، فقط تابع عرضه

روشالگو،پویاییوبلندمدتيرابطهوجودارزیابیبرايشدهاستفادههايروش

1 Mine
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 است. در نهایت ضرایب الگوي 3و الگوي تصحیح خطاي فصلی2انباشتگی فصلیهم
.برآورد خواهد شداقتصاد ایراندر 1378:01-1393:04ي بلندمدت طی دوره

ساختار پژوهش حاضر به این صورت تدوین شده است، در بخش دوم ادبیات 
نظري و پیشینه پژوهش، در بخش سوم حقایق آشکار شده، در بخش چهارم الگو و 

ده گیري ارائه شروش پژوهش، در بخش پنجم نتایج تجربی و در بخش ششم نتیجه
است.

ادبیات نظري و پیشینه پژوهش-2
ادبیات نظري-2-1

قتصادي اروابط ي یهبر پاالملل بیناقتصادبهمربوطهاي نظریهاجمالیسیري همطالع
و وابستگی متقابل حاصل از این روابط به منظور افزایش رفاه اقتصادي، کشورهابین

بزرگ اقتصادي بعد المللی و ظهور نهادهايبینهايسازمانبنا شده است. تأسیس 
ي عمومی تعرفه و نامهو موافقت4المللی پولاز جنگ جهانی دوم، مانند صندوق بین

هاي اقتصادي در سطح جهان شده است (احمدزاده گرایی، باعث گسترش هم5تجارت
).1391و همکاران، 

با هدف آزادسازي 6ي عمومی تجارت خدماتنامهدر سطح جهانی موافقت
ا ي کشورهي ابزاري براي رشد اقتصادي و توسعهخدمات و به منزلهتدریجی تجارت

، تجارت خدمات به چهار شیوه نامهصورت گرفته است. در بخش اول این موافقت
ها از مرزها ، خدماتی است که انتقال آن7ي عبور از مرزتقسیم شده است. الف) شیوه

ي هاي مخابراتی به منزلهگیرد، بلکه از طریق شبکهصورت فیزیکی صورت نمیبه
، خدماتی مانند 8ي مصرف در خارجاي مطرح است. ب) شیوهخدمات واسطه

کنندگان کشورهاي دیگر ارائه گردشگري که در داخل مرزهاي یک کشور به مصرف

2 Seasonal Co-integration
3 The Seasonal Error Correction Model
4 International Monetary Found (IMF)
5General Agreement on Tariffs Trade (GATT)
6 General Agreement Trade in Services(GATS)
7 Cross Border Supply
8 Consumption Abroad
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، خدماتی است که از طرف یک سازمان تجاري 9ي حضور تجاريشود. ج) شیوهمی
گذاري سرمایهاین نوع خدمات همراه با د، شویا مالی به کشور دیگر منتقل می

، خدماتی است 10ي حضور اشخاص واقعیگیرد. د) شیوهمستقیم خارجی صورت می
هاي ساختمانی، که اتباع یک کشور در داخل کشورهاي دیگر مانند اجراي پروژه

).هماندهند (هاي نفتی انجام میخدمات مهندسی و حفر چاه
رکیب تجارت خدمات و کاال در بیشتر مواقع، تجارت این با توجه به تبرعالوه

)، 2001(11الملل دارد. بر اساس نورداس و هاجخدمات نقش مکمل را در اقتصاد بین
هاي خدمات بیشتر در تولید، توزیع و بازاریابی کاال نقش دارند. همچنین بخش

ازند. سهاي مستقیم براي فرآیندهاي کاالیی فراهم میخدمات بازرگانی، نهاده
خدمات حمل و نقل، لجستیک و تدارکات نیز جریان محصوالت بین مراحل مختلف 

کنند. کنندگان نهایی را در داخل و دیگر کشورها تسهیل میتولید و از تولید به مصرف
اما به دلیل آن که تجارت خدمات با مالحظات و اهداف سیاسی کشورها ارتباط 

ر هاي خدماتی بسیار فراتللی مربوط به فعالیتالمنزدیک دارد، مقررات داخلی و بین
).1383از مقررات مربوط به تجارت کاالست (کمالی اردکانی و نصیري، 

آید که چگونه یک کشور براي حضور در بازارهاي جهانی حال این سؤال پیش می
تري است؟ این سؤال را و صادرات نسبت به سایر کشورها داراي موقعیت مناسب

دهد. او معتقد است که یک ) با بحث مزیت رقابتی ملی پاسخ می1990(12پورتر
الملل تحتهاي تابع خود را در محیط تجارت بینها و مؤسسهتواند بنگاهکشور می

تأثیر چهار عامل شرایط تقاضا، صنایع پشتیبان و مرتبط، عوامل تولید و استراتژي 
در یک کشور از قدرت کافی ها حمایت کند. این عوامل اگر ساختار و رقابت بنگاه
هاي صادراتی توان رقابت باالیی را در هاي اقتصادي و شرکتبرخوردار باشند، بنگاه

ت هاي دولالملل خواهند داشت. پورتر همچنین تأثیر دو عامل اقدامصحنه تجارت بین
نترین امکاها در کشوري که سریعداند. بنگاهو رویدادهاي اتفاقی را داراي اهمیت می

ها را به ها اعطاء و آنگرایی را در کسب دانایی و مهارت به آني تخصصبراي توسعه
ر، یابند (پورتهاي خود هدایت کند، به مزیت رقابتی دست میسوي گسترش مزیت

9 Commercial Presence
10 Presence of Natural Persons
11 Nordas and Hodge
12Porter
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 ). در این الگو، مناسب بودن عوامل تولید فراتر از عوامل سنتی شامل نیروي 2003
منابع انسانی، منابع طبیعی، منابع دانش، منابع کار، سرمایه و زمین است و پنج عامل

هاي اصلی ارتقاي گیرد. بنابراین، مؤلفهها را در بر میاي و زیرساختسرمایه
الملل براي تبیین عوامل مؤثر در روند تجارت، مندي کشورها در سطح بینرقابت

هاي کالن است.هاي خرد و زمینهتلفیقی از بنیان
ي الگوي پورتر، در الگوي خود ) به منظور توسعه1994(13چواز طرف دیگر 

بر عالوهدر این راستا او .کندمیفیزیکی متمایز هايشاخصانسانی را از هايشاخص
کارآفرینان و ،مدارانسیاستعامل کارگران، چهار، الگوي الماس ملی پورترعوامل

کند. میاضافه الگوي خودرا نیز به دانشمندان
ه ي عرضتواند از دو جنبهراین بر اساس ادبیات نظري، تابع صادرات میبعالوه

و تقاضا مورد بررسی قرار گیرد. تقاضاي صادرات به صورت تقاضاي اتباع سایر کشورها 
ي صادرات به صورت براي خرید کاالها و خدمات تولید شده در داخل کشور و عرضه

شود. توابع ایر کشورها بیان میکاال و خدمات تولید شده جهت فروش به اتباع س
گردند. اما تابع تقاضاي کااليهاي مصرف و تولید تصریح میصادرات بر اساس نظریه

کننده مطلوبیت خود را با توجه به محدودیت بودجه صادراتی با این فرض که مصرف
آید. در نتیجه تقاضاي صادرات به درآمد رساند، به دست میثابت به حداکثر می

ان، قیمت کاالهاي صادراتی و قیمت کاالهاي جانشین بستگی دارد خارجی
).1995، 14(رینهارت

) معتقد است که چون سود 1978(15همچنین در مورد طرف عرضه، کهلی
ي کاالهاي رسد، پس عرضهي ثابت به حداکثر میبنگاه، تحت محدودیت هزینه

رد، در گیقرار میصادراتی تحت تأثیر مستقیم تغییرات قیمت و ظرفیت تولیدي 
االهاي ي کي منفی با تغییرات عرضههاي تولید رابطهحالی که تغییرات قیمت نهاده

صادراتی دارد.
ترین الگوهایی که براي برآورد توابع عرضه و تقاضاي براین یکی از معروفعالوه

شود، الگوي ارائه شده توسط صادرات به صورت معادالت همزمان به کار برده می

13 Cho
14 Reinhart
15Kohli
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ي صادرات در این الگو، ) است که متغیرهاي تابع عرضه1978(16تین و خانگلدش
قیمت صادرات به شاخص قیمت داخلی است. نسبت شاخص ظرفیت تولید داخلی و 

جود با ورود که ضرایب متغیرهاي مربوطه مثبت باشند. همچنین همچنین انتظار می
ي صادرات به عنوان عامل تعیین کنندهيآن که نقش قیمت نسبی در تابع عرضه

شود، اما در بلندمدت نوسانات قیمتی و به ویژه افزایش سودآوري در نظر گرفته می
وگذاردمیاثرصادراتیکاالهاييعرضهرشدبرنهایتاًوتولیدرشدبرنرخ تورم، 

املی تعيدر نتیجه بر اساس ادبیات ارائه شده، یک رابطهشود.میآنکاهشبهمنجر
و تمدآثار کوتاههابین تورم، تولید و صادرات غیرنفتی وجود دارد که تغییرات آن

).1381(طیبی و مصري نژاد، کندبلندمدت را بر یکدیگر ایجاد می
این در حالی است که در کشورهاي در حال توسعه اطالعات مربوط به عوامل 

که کشش شودمیوارداتی مورد نیاز در بخش صادرات در اختیار نیست و فرض 
قیمتی تقاضا براي عوامل وارداتی با کشش قیمتی کل واردات برابر است (طیبی و 

به حداقل رساندن ). همچنین صادرکنندگان سود خود را از طریق1379توکلی، 
يهعرضبنابراین، تابع رسانند.داخلی، به حداکثر میيهایجاد ارزش افزودهايهزینه

ت سرمایه ثابيذخیرهصادرات تحت تأثیر تغییرات مثبت قیمت نسبی صادرات و 
سرمایه ثابت براي کشورهاي يهاي ذخیرههاز آن جایی که اغلب دادگیرد.قرار می

ثابت در بخش يهکه سرمایشوددسترس نیست، پس فرض میدر حال توسعه در
صادرات، یک نسبت ثابتی از روند تولید ناخالص داخلی حقیقی است (طیبی و مصري 

).1381نژاد، 
ي کاالهاي صادراتی تحت تأثیر این در حالی است که در ادبیات موضوع، عرضه

ي و رشد بازارهاي داخلی هاي داخلی، نرخ ارز، تکنولوژسیاستعوامل دیگري مانند 
ي صادرات )، عرضه1376) و ولدخانی (1377(پناهداورمهرآرا و گیرد. میقرار 

نرخ ارز. دانندغیرنفتی ایران را متأثر از متغیرهاي نقدینگی و نرخ ارز اسمی می
هاي استسیحقیقی به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهاي اقتصادي، متأثر از 

خلی و خارجی و تحوالت اقتصادي بوده و خود باعث تغییرات متغیرهاي اقتصاد دا
). همچنین نرخ 1390کالن اقتصادي از جمله صادرات است (اصغرپور و همکاران، 

پذیري تجارت خارجی کشورها در رقابتتواند به عنوان شاخصی براي میارز حقیقی 
).1381نظر گرفته شود (نفري، 

16Goldstein and Khan
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 می، تورشرایطدرملیپولارزشکاهشها،نئوکالسیکنظرهمچنین بر اساس
بنابراین بر اساس این دیدگاه، در. استصادراتيتوسعهجهتدرضروريسیاستی
ی اسمارزنرخکند،میپیداافزایشزمانطولدرهاقیمتعمومیسطحکهاقتصادي

رگذار که عاملی اثحقیقی ارزتا نوسانات نرخیابد،افزایشتورمبا نرخمتناسبباید
کاالهاىقیمتارز،نرخافزایشباي صادرات است، کم شود. در نتیجهبر عرضه
شود که عاملی در جهت افزایش تقاضاي میترارزانبازارهاى خارجىدرصادراتى

رزاافزایش نرخصادرکننده،نظرالمللی است. همچنین ازاین کاالها در بازارهاي بین
حسببربرابرينرخقدرهرشود، چونمحسوب میدرآمدعنواناي بهنیز به گونه

یشتريبدرآمدکاال،معینیمقدارصادراتازباشد، تولیدکنندهباالترمشخصارزیک
ي او در جهت افزایش کند که باعث افزایش انگیزهکسب میملیپولحسببر

).1379(طیبی و توکلی، صادرات است 
ي مثبت )، رابطه1992(17مبتنی بر صادرات بکرمندر نهایت در الگوي رشد 

شود. بر اساس نظر او با استفاده از سطح ي صادرات تأیید میوري و عرضهبین بهره
توان بر افزایش تولید، میوري در فرآیند تولید، عالوهها، با افزایش بهرهمعینی از نهاده

یت کرد. همچنین در سطح صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی و صنعتی را تقو
یافته که از ساختار اقتصادي قوي برخوردارند، متغیرهاي قیمتی کشورهاي توسعه

این کشورها دهند. بنابراین، دردهی را به طور مناسب انجام میي عالمتوظیفه
ها عمدتاً بر الگوهاي اقتصادي و روابط تابعی مربوط به متغیرهاي مختلف در آن

). اما از طرف 2005، 18ابل تفسیر و توصیف است (واگنرحسب متغیرهاي قیمتی ق
ضعیف است و مفاهیمی چون کیفیت،هاآندر کشورهایی که ساختار تولیدي دیگر 

نهادینه نشده است، به نظر هاآندر پذیريرقابتو وريبهرهنوآوري،دانش فنی،
ه عنوان بوريبهرهاننددر نظر گرفتن بعضی متغیرهاي حقیقی مبنایی مکه رسدمی

باال و هايکیفیتدستیابی به تکنولوژي ووفنیپذیريانعطافمین أعاملی که به ت
تابعی ضروري و الزم يرابطهدر توصیف چنین کند،میکمک هاقیمتپایین آمدن 

).1383(شاکري، است

17 Bekerman
18 Wagner
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پیشینه پژوهش-2-2
ي صادرات غیرنفتی که ي عرضه) به برخی از مطالعات مرتبط به حوزه1در جدول (

.استشدهاشارهگرفته،انجاماخیري دههدر در داخل و خارج کشور 

هاي اخیرسالدرشدهانجاممطالعات:1جدول
نتایجي مورد بررسیروش پژوهش و دورهپژوهشگر و سال

ي مورد ، و دوره20انباشتگیروش هم)2010(19پراسانا
1991-2006بررسی 

مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر گذاري سرمایه
ي صادرات در کشور هند داشته است.عرضه

)2010(21صـمداواواوحسـن
تصحیح خطايوانباشتگیروش هم
ي مورد بررسی و دوره، 22نامتقارن

2010:04-2000:01

ي صادراتعرضهبرمنفیاثرحقیقیارزنرخ
داردغیرنفتـی آذربایجـان

و همکاران 23منیراززمان
)2011(

تصحیحبرداروانباشتگیهمروش
-2009ي مورد بررسی و دوره، 24خطا

1972

ي قیمت نسبی صادرات عامل مهمی در عرضه
صادرات بنگالدش نیست، به عبارت دیگر بنگالدش 

الملل است. ي قیمت در تجارت بینپذیرنده

مورد ي انباشتگی، و دورهروش هم)1392گودرزي و دیلمی (
1976-2009بررسی 

ي بلندمدت میان تولید ناخالص داخلی، نرخ رابطه
نفتی وجود دارد.ي صادرات غیرارز مؤثر و عرضه

پایتختی اسکویی و همکاران 
)1392(

، و 25روش پارامترها با ضرایب متغیر
1360-1390ي مورد بررسی دوره

بهنسبتایراننفتیغیرصادراتعرضهکشش
کششومثبتارزنرخوداخلیناخالصتولید
هبمنفیقیمتبهنسبتنفتیغیرصادراتعرضه

.آمددست
پژوهشهايیافته: مأخذ

درات ي صاهاي عرضهبر اساس ادبیات نظري و مطالعات صورت گرفته، تعیین کننده
هایی که باعث و یا مانع ایجاد تمایل در بر اساس دو دسته عوامل، الف) آن

شوند، ب) عواملی که پتانسیل یک کشور را براي افزایش صادرات میصادرکنندگان 
هايظرفیتشوند. در این راستا افزایش دهند، مشخص میبراي صادرات افزایش می

ي صادرات در وري کل و اقدامات مثبت دولت در جهت توسعه، افزایش بهرهتولیدي
نسیل یک کشور در تواند از جمله متغیرهاي افزایش پتاکشور صادرکننده، می

گسترش صادرات باشد. از طرف دیگر افزایش متغیر نرخ ارز، باعث ایجاد تمایل و 

19 Prassana
20 Co-Integration
21 Hasanov and Samadova
22 Asymmetric Error Correction
23 Moniruzzaman et al
24 Vector Error Correction
25 Time Varying Parameter
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 افزایش متغیرهاي نرخ تورم و نقدینگی بدون مصرف، مانع ایجاد تمایل در صادرکننده
شوند.براي صدور کاالهاي مبادالتی می

شورها،کیديظرفیت تولبراي نشان دادنمتغیراین در حالی است که بهترین
ر یک دتولیديهايظرفیتاست. به طور کلی با افزایشداخلیناخالصتولیدمتغیر

دریجهنتدروشود،میدر آن کشور فراهمکمترهزینهبابیشترتولیدکشور، امکان
.ودبخواهدپذیري بیشترينسبی و قدرت رقابتمزیتدارايالمللیبازارهاي بین

دولتهاي حمایتیسیاستهمچنین در این مطالعه، با توجه به ادبیات ارائه شده و 
-1390ي دورهطی توسعه و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسیدر جهت 

افزایش پتانسیل در ، اثر اقدامات دولت ایران نیز به عنوان یکی از متغیرهاي 1383
شود.گسترش این نوع صادرات ارزیابی می

حقایق آشکار شده-3
ي اقتصادي، خروج اقتصاد ایران از وضعیت تک محصولی هاي توسعهدر تمام برنامه

هاي کالن اقتصادي کشور بوده است. و کاهش اتکا به نفت، از جمله اهداف و سیاست
يبه همین منظور یکی از اقدامات جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت، توسعه

صادرات خدمات فنی و است.خدمات فنی و مهندسیصادرات غیرنفتی مانند
ي آن با نوسانات زیادي آغاز شد، و همواره عرضه1373مهندسی در ایران از سال 

هایی را در ، سیاست1383-1390ي طی دورهمواجه بوده است. در این راستا دولت
ي جهت حمایت از صادرکنندگان اتخاذ کرد که بر اساس آمار اعالم شده از سو

ها شده ي تجارت ایران، باعث افزایش این نوع از صادرات در این سالسازمان توسعه
ي ) درآمد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران طی دوره1است. در نمودار (

دولت ي حمایتیهاارائه شده است. با توجه به این نمودار، سیاست1394-1373
به صادرکنندگان، از جمله لیاتی و ...)هاي ما(مانند اعطاء جوایز صادراتی، معافیت

1383-1390ي ي صادرات خدمات فنی و مهندسی طی دورهعوامل بهبود عرضه
است.

ها و روش پژوهشالگو، داده-4
هاالگوي پیشنهادي و داده-4-1

ي رضهعهايکنندهدر این قسمت از مطالعه سعی شده است که یک الگو براي تعیین
، 1378:01-1393:04ي طی دورهایران اقتصاددرمهندسیوفنیخدماتصادرات
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ارائه شود. در تدوین این الگو سعی شده است که از متغیرهاي متفاوتی استفاده شود 
مطرح شده در ادبیات نظري، الگویی متناسب با وضعیت هاي نظریهکه بتوان برمبناي 

اقتصادي ایران ارائه شود.

يدوره(ارزش به میلیون دالر) طیمهندسی ایرانوفنیخدماتصادراتدرآمد: 1نمودار
1394-1373

ایرانتجارتتوسعه: سازمانمأخذ

سهم کم اقتصاد ایران از حجم کل صادرات خدمات فنی و به طور کلی با توجه به 
مهندسی در سطح جهان، که بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان توسعه تجارت 

کشش تقاضاي خارجی براي خدمات فنی و مهندسی است،درصد 39/0کمتر از 
طالعه متابع تقاضاي آن خطی افقی است. بنابراین، در این نهایت و بیصادراتی ایران 
.شودصادرات خدمات فنی و مهندسی برآورد میيهفقط تابع عرض

به دلیل ایجاد هایی را سیاست1383-1390ي طی دورههمچنین دولت
اتخاذ کرد کهافزایش انگیزه در توسعه و گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی

باعث افزایش این ي تجارت ایران، بر اساس آمار اعالم شده از سوي سازمان توسعه
این در حالی است که بر اساس الگوي مزیت ها شده است.نوع از صادرات در این سال

هاي داخلی)، یکی از عواملی که باعث ایجاد مزیت رقابتی بنگاه1990رقابتی پورتر (
هاي مناسب دولت در جهت گسترش شود، اتخاذ سیاستالمللی میدر بازارهاي بین

و همچنین اقدامات دولت ایران پورترينظریهاین، با توجه به صادرات است. بنابر
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 براي افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، متغیر مجازي معرف اتخاذ
.شوددولت ایران، وارد الگو میهايسیاست

ياثرگذارچگونگیذکر شده در ادبیات موضوع ومطالعاتازالهامبنابراین با
درخدمات فنی و مهندسی پیشنهاديصادراتيعرضهالگويمتغیرها،ازیکهر
است.)1ي (معادلهصورتبهمطالعهاین

)1(
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sکه در آن 
tXصادرات خدمات فنی و مهندسی حقیقی به قیمت ثابت يعرضه

در 1383تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت t ،tGDPدر زمان 1383
، tدر زمان 26نرخ تورم بر اساس شاخص تعدیل تولید ناخالص داخلیt ،tPزمان 

tRER نرخ ارز حقیقی در زمانt ،tPROدر 1383وري کل به قیمت ثابت بهره
tDUMو tدر زمان 1383به قیمت ثابت حجم نقدینگی کل حقیقی t ،tMزمان 

است. این متغیر مجازي با توجه tدولت در زمان هايسیاستمتغیر مجازي، معرف 
ي ، عدد یک و در بقیه1383-1390ي دورهحمایتی دولت طی هايسیاستبه 

کند.عدد صفر را اختیار میهاسال
جمهوريمرکزيبانکهايآمارنامهازمطالعهایندرنیازآماري موردهايداده

تجارتيتوسعهسازمانایران،وريبهرهملیسازمانایران، بانک جهانی،اسالمی
واستخراج شده است. اطالعات1378-1393ي طی دورهفصلیصورتو بهایران

.  استشدهارائه) الف(پیوستدرشدهذکرمتغیرهايازیکهربهمربوطتعاریف

روش پژوهش-4-2
ی،الگوي تصحیح خطاي فصلفصلی و انباشتگی هماستفاده از روش بامطالعهایندر

ي صادرات خدمات فنی و مهندسی ي بلندمدت و پویایی الگوي عرضهرابطهوجود 
د شود. اما پیش از برآوراین الگو برآورد میشود و سپس ضرایب بلندمدت ارزیابی می

انباشتگی فصلی و الگوي تصحیح خطاي فصلی در این بخش توضیح الگو، روش هم
الگوي تصحیح خطاي فصلی بر اساس فصلی و انباشتگی داده خواهد شد. روش هم

است.)1993(27انگل و همکارانمطالعات 

26 GDP Deflator
27 Engle et al.
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د فصلی تبعیت کنند و در هاي زمانی از فرآیناگر سريبر اساس این روش
انباشتگی بالقوه بین آني واحد فصلی باشند، در این صورت همنتیجه داراي ریشه

ها اتفاق هاي فصلی آني بدون فرکانس و یا در دورهها ممکن است در دامنهسري
گی انباشتي همهاي واحد فصلی وجود دارد و رابطهافتد. به طور کلی در صورتی ریشه

د. در ها برقرار باشي بلندمدت (بدون فرکانس) بین سريود که یک رابطهشتصور می
) است و این 1ي (انباشتگی به صورت معادلهي رگرسیونی هماین صورت رابطه

کند. بنابراین، در این حالت باید هاي ناسازگاري را ارائه میمعادله، تخمین زننده
از طریق فیلتر فصلی هایی که ي بلندمدت با استفاده از دادهرابطه

)1()( 32 LLLLS هاي واحد اند، استفاده و بررسی شود تا ریشهتعدیل شده
باقی بماند (هریس )L-1(ي واحد بدون فرکانس متناظر با فصلی حذف شوند و ریشه

).2003، 28و سولیس
ي واحد کلی (بدون فرکانس) و ها داراي ریشهبنابراین هنگامی که سري

هستند)، الگوي I(1,1)ها ي آنفصلی (با فرکانس) هستند (یعنی همههايریشه
) است.2ي (انباشتگی بین متغیرها به صورت معادلهبلندمدت (ایستا) براي آزمون هم

)2(
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)1(ي به صورت معادله1Zکه در آن  32
1 LLLZ  است وn ضرایب

ي بلندمدت بین متغیرها در حالت فرکانس صفر است. در این صورت اگررابطه
)1(~ It ،0باشدH0(و در مقابل اگر(~ It ،1باشدHآزمون شود. پذیرفته می

هاي روي اجزاء اخالل معادله باال در صورت وجود ریشه29فولر تعمیم یافته-دیکی
يهاي واحد فصلی، به صورت معادلهواحد به جاي الگوي بدون در نظر گرفتن ریشه

) است.3(

)3(),0(~,ˆˆˆ 2
1

1
11  IIDt t

p

i
tititt 




 

گیري کرد. بهکه باید در مورد وجود عرض از مبدأ و روند در این الگوي اخیر تصمیم
) بدون عرض از مبدأ و روند زمانی تخمین زده شود، در 2ي (معادلهطور کلی اگر 

28 Harris and Sollis
29 Augmented Dickey–Fuller test
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 ي اخالل از عرض از مبدأ و روند باید استفاده شود و بالعکس آزمون پایایی جمله
براي آزمون tي ي مورد نظر به صورت آماره). آماره2003(هریس و سولیس، 

0: 10 H 0در مقابل: 11 H است که مقادیر بحرانی آن از طریق فرمول هال
32آیند.) به دست می1991(31کینونو مقادیر بحرانی مک30دراپ

)1(ماهه انباشتگی فصلی در مورد فرکانس ششبه منظور آزمون وجود هم L ،
در الگو و تخمینی به 2Zي واحد فصلی با این فرکانس از طریق نیاز است که ریشه

) انجام شود.4ي (صورت معادله
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آیند. کینون به دست میدرآپ و مقادیر بحرانی مکاز طریق فرمول هال
انباشتگی فصلی در فرکانس چهار فصل (ساالنه) در آخر براي آزمون وجود هم

)1( iL3هاي فصلی با این فرکانس از طریق ، نیاز است که ریشهZ6ي (و معادله (
ها بررسی شود.در داده

30Haldrup

2: به صورت این معادله استدرآپ فرمول هال*
2

1
1)(  TTpC

31 MacKinnon
) در پیوست (ب) ارائه شده است.1991کینون (مقادیر مک32
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)1(ي معادلهبه صورت 3Zکه در آن 2
3 LZ  است وn ،ي ضرایب رابطه

دم ي صفر عفرضیهبلندمدت بین متغیرها در حالت فرکانس چهار فصل است. آزمون 
) و به6ي (از معادلهt̂هاي انباشتگی با استفاده از باقی ماندهي هموجود رابطه

گیرد.یافته صورت میفولر تعمیم-) بر اساس آزمون دیکی7ي (صورت معادله
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)1(ي معادلهبه صورت 5Zو 4Zکه در آن 4
4 LZ  5)1(و LZ  است و

1011و کلی و شش ماهههايفرکانسبه ترتیب پارامترهاي سرعت تعدیل در،
1213و.همچنین فرضنیز پارامترهاي سرعت تعدیل در فرکانس ساالنه هستند
زا است. در غیر این صورت، به طور ضعیف برونپارامتر سرعت تعدیل که شودمی

اجازه ي تصحیح خطاي چهار در سمت راست معادلهوجود متغیر مستقل با وقفه
متغیرهاي مستقل ي تصحیح خطاي ثانویه با معادلهتوان یک داده نخواهد شد و می

تگی انباشبه عنوان متغیر وابسته تنظیم کرد. در این حالت، روابط همي چهاربا وقفه



١٠٥...         هاي صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ایرانتعیین کننده

 به عنوان سرعت تعدیل، به طور بالقوه سرعت تعدیلمشابه قبل است، اما پارامترهاي 
از اهمیت کمتري برخوردار است.

نتایجارائهوالگوبرآورد-5
انباشتگی فصلی و الگوي تصحیح خطاي در این قسمت ابتدا با استفاده از روش هم

ي صادرات خدماتي بلندمدت و پویایی الگوي پیشنهادي عرضهفصلی وجود رابطه
ي بلندمدت، ضرایب آن شود و در صورت وجود این رابطهفنی و مهندسی بررسی می

بروز رگرسیونرآورد الگو، براي جلوگیري از اما پیش از بگیرد. مورد برازش قرار می
ي واحد به روش آزمون ریشهکاذب و اطمینان از پایایی متغیرهاي مورد بررسی، 

HEGY33 افزار با استفاده از نرموStata 14شود که نتایج آن در جدول انجام می
ارائه شده است.) 2(

صادرات خدمات فنی و مهندسیي واحد متغیرهاي الگوي نتایج آزمون ریشه:2جدول

نام متغیر
ي ریشه
کلی

)( 1

ي شش ماهه ریشه

)(
2



ي ساالنه تکراريریشه
متغیر پایا

)(
3

)(
4



s
tLnX×××

تفاضل مرتبه اول لگاریتم صادرات
s
tDLnX

tLnGDP×××
تفاضل مرتبه اول لگاریتم تولید 

ناخالص داخلی 
tDLnGDP

tLnRER×××
تفاضل مرتبه اول لگاریتم نرخ ارز 

حقیقی
tDLnRER

tP×××× است.در سطح پایا

tLnPRO×××
تفاضل مرتبه اول لگاریتم 

وري کلبهره
tDLnPRO

tLnM×××
تفاضل مرتبه اول لگاریتم حجم 

نقدینگی کل 
tDLnM

هاي پژوهش: یافتهمأخذ

ي صادرات خدمات فنی و مهندسی، بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهاي عرضه
همگی داراي وري کل و حجم نقدینگی تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، بهره

33 Hylleberg, Engle, Granger and Yoo Unit root test
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شوند، و گیري پایا میبار تفاضلي واحد کلی بدون فرکانس بوده، و پس از یکریشه
فقط متغیر نرخ تورم در سطح پایاست.

، براي بررسی ي انباشتگی متغیرهاي الگو مشخص شدحال که مرتبه
هاي کلی، فصلی و ساالنه، از سه الگوي آزمون انباشتگی الگو در فرکانسهم
شود. همچنین براي تخمین این الگوها ) استفاده می4انباشتگی فصلی در بخش (هم

) براي آزمون 2ي (معادلهاستفاده شده است. در این راستا Eviews 9افزار از نرم
دول نتایج آن در جشود کههاي کلی برآورد میر فرکانسانباشتگی بین متغیرها دهم

) ارائه شده است.3(

)2ي (نتایج برآورد معادله:3جدول
آماره آزمون]احتمال[ضرایبمتغیرها

tLnGDPZ1
24/0]60/0[52/0

tLnRERZ1
35/0-]22/0[23/1-

tPZ1
006/0]40/0[84/0

tLnMZ1
43/1]00/0[78/4

tLnPROZ1
77/0-]66/0[44/0-

tDUM52/0]45/0[75/0

29/0=WD.78/0=2R

پژوهشهايیافته: مأخذ

ي اخالل آن با استفاده از روش )، پایایی جمله2ي (انباشتگی معادلهبراي بررسی هم
گیرد. آزمونمورد آزمون قرار میدرآپهالیافته و مقادیر بحرانی فولر تعمیم-دیکی
ي اخالل با توجه به عدم وجود عرض از مبدأ و روند زمانی در ي واحد جملهریشه

)، با عرض از مبدأ و روند زمانی برآورد شده است. همچنین براي عدم 2(يمعادله
ي ي واحد با دو وقفه برآورد شده است. آماره، آزمون ریشه34وجود خود همبستگی

درصد نیز برابر 5و مقدار بحرانی در سطح -57/7به دست آمده از این آزمون برابر با 
) در سطح پایا است. اما به دلیل 2ي (ادلهي اخالل معبنابراین، جملهاست. -48/3با 

گیري در مورد وجود ي اخالل، بهتر است براي تصمیمتصادفی بودن جمله
ي استفاده شود. در این راستا آمارهدرآپهالي ، ازآمارهدر این معادلهانباشتگی هم

بر اساس حجم نمونه مورد بررسی و تعداد متغیرهاي مستقل، و همچنین درآپهال

34 Autocorrelation
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 ي اخالل، ي واحد جملها توجه به وجود عرض از مبدأ و روند زمانی در آزمون ریشهب
شود.درصد به صورت زیر محاسبه می5در سطح 

29/5)
)64(

5/9
()

64

88/20
(97/4

2








شود.) تأیید می2ي (انباشتگی معادلهبا توجه به نتایج به دست آمده، هم
) 4ي (ماهه، معادلهانباشتگی فصلی در مورد فرکانس ششآزمون همحال براي

) ارائه شده است.4شود که نتایج آن در جدول (برآورد می

)4ي (نتایج برآورد معادله:4جدول
آماره آزمون]احتمال[ضرایبمتغیرها

tLnGDPZ2
14/0]25/0[14/1

tLnRERZ2
06/1]07/0[81/1

tPZ2
005/0-]55/0[59/0-

tLnMZ2
84/0]30/0[04/1

tLnPROZ2
34/4]33/0[97/0

tDUM06/0-]44/0[77/0-

64/0=WD.11/0=2R

پژوهشهايیافته: مأخذ

ي اخالل آن با استفاده از روش )، پایایی جمله4ي (انباشتگی معادلهبراي بررسی هم
گیرد. آزمونمورد آزمون قرار میدرآپهالیافته و مقادیر بحرانی فولر تعمیم-دیکی
ي اخالل با توجه به عدم وجود عرض از مبدأ و روند زمانی در ي واحد جملهریشه

)، با عرض از مبدأ و روند زمانی برآورد شده است. همچنین براي عدم 4ي (معادله
ي به ي واحد با سه وقفه برآورد شده است. آمارهوجود خود همبستگی، آزمون ریشه

درصد نیز برابر 5مقدار بحرانی در سطح و -88/8دست آمده از این آزمون برابر با 
همچنین با ) در سطح پایا است. 4ي (ي اخالل معادلهبنابراین، جملهاست. -49/3با 

یافته بیشتر از مقدار بحرانی فولر تعمیم-دیکیي آمارهقدر مطلق که اینتوجه به 
شود.تأیید میانباشتگی در فرکانس شش ماهه نیز است، همدرآپهال

،چهار فصل (ساالنه)انباشتگی فصلی در فرکانس ارزیابی همآخر برايدر 
شود که نتایج آن معمولی برآورد میمربعات) با استفاده از روش حداقل6ي (معادله

) ارائه شده است.5در جدول (
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ي اخالل آن با استفاده از روش )، پایایی جمله6ي (انباشتگی معادلهبراي بررسی هم
گیرد. آزمونمورد آزمون قرار میدرآپهالیافته و مقادیر بحرانی تعمیمفولر -دیکی
ي اخالل با توجه به عدم وجود عرض از مبدأ و روند زمانی در ي واحد جملهریشه

)، با عرض از مبدأ و روند زمانی برآورد شده است. همچنین براي عدم 6ي (معادله
ي به ي واحد با سه وقفه برآورد شده است. آمارهوجود خود همبستگی، آزمون ریشه

درصد نیز برابر با 5و مقدار بحرانی در سطح -91/6دست آمده از این آزمون برابر با 
همچنین با ) در سطح پایا است. 6ي (ي اخالل معادلهبنابراین، جملهاست. -49/3

نی تر از مقدار بحرایافته بیشفولر تعمیم-دیکیي آمارهقدر مطلق که اینتوجه به 
شود.تأیید میانباشتگی در فرکانس ساالنه نیز است، همدرآپهال

)6ي (نتایج برآورد معادله:5جدول
آماره آزمون]احتمال[ضرایبمتغیرها

tLnGDPZ3
38/0-]04/0[03/2-

tLnRERZ3
84/0]31/0[006/1

tPZ3
01/0-]19/0[31/1-

tLnMZ3
18/1-]48/0[69/0-

tLnPROZ3
41/2-]72/0[34/0-

13 tLnGDPZ65/0-]00/0[47/3-

13 tLnRERZ06/0]93/0[08/0

13 tPZ002/0]86/0[17/0

13 tLnMZ56/2]12/0[54/1

13 tLnPROZ25/10]19/0[31/1

tDUM06/0-]50/0[67/0-

55/0=WD.34/0=2R

پژوهشهايیافته: مأخذ

توان الگوي تصحیح هاي الگو، میي فرکانسانباشتگی در همهبا توجه به وجود هم
دهدیمنشان خطاتصحیحالگويیکخطاي فصلی را نیز برآورد کرد. به طور کلی 

یرتغیوقبليدورهتعادل عدمخطايتأثیرتحت،مدتکوتاهدراقتصاديعواملکه
مدتبلندتعادلیمقدارسمتبهوکنندمیتعدیل راخودچگونهاثرگذار،متغیرهاي

. الگوي تصحیح خطاي فصلی صادرات خدمات فنی و مهندسی کنندمیحرکتآن



١٠٩...         هاي صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ایرانتعیین کننده

 ) 6نتایج آن در جدول () است که8ي (معادلهبه صورت 35شوارتزبا توجه به معیار 
ارائه شده است.

)8ي (نتایج برآورد معادله:6جدول
آماره آزمون]احتمال[ضرایبمتغیرها

tLnGDPZ4
11/0-]07/0[84/1-

14 tLnGDPZ05/0-]04/0[06/2-

tLnRERZ4
22/1]00/0[62/6

tPZ4
01/0-]00/0[77/5-

tLnMZ4
43/1-]00/0[02/9-

14 tLnMZ26/2]00/0[11/7

tLnPROZ4
73/8]00/0[53/6

s
tLnXZ 14 

23/0-]02/0[40/2-

tDUM13/0]00/0[18/4

1t58/0-]00/0[61/7-

1t61/0-]00/0[22/5-

1t65/0-]00/0[98/4-

15 tZ 71/0-]01/0[68/2-

02/2=WD.97/0=2R

پژوهشهايیافته: مأخذ

ضرایب پارامترهاي سرعت تعدیل در الگوي تصحیح بر اساس نتایج به دست آمده،
ها نیز موافق انتظار است. ها معنادار و عالمت آني فرکانسخطاي فصلی در همه

يعرضهالگويمتغیرهايبینگراي بلندمدتهمتعادلیيرابطهیکبنابراین، 
وجود ماهه و ساالنه هاي کلی، ششفرکانسصادرات خدمات فنی و مهندسی در 

.رددا
انباشتگی و پویایی الگوي عرضه صادرات خدمات فنی و مهندسی تأیید حال که هم

است.) ارائه شده7نتایج آن در جدول (شود کهبرآورد میشد، ضرایب بلندمدت الگو 

35 Schwarz criterion
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)1ي (نتایج برآورد معادله:7جدول
آماره آزمون]احتمال[ضرایبمتغیرها

LnGDP t99/1]00/0[12/10
P t38/0-]00/0[17/3-

LnRERt
30/0]00/0[88/8

LnPRO t45/0]00/0[70/7
LnM t01/0-]01/0[53/2-

DUM t45/0]00/0[02/9
Cons80/22-]00/0[26/11-

59/1=WD.99/0=2R

پژوهشهايیافته: مأخذ

95در سطح اطمینان ي ضرایب برآورد شدههمه، به دست آمدهبر اساس نتایج 
همچنین متغیر تولید ها نیز موافق انتظار است.درصد معنادار و عالمت ضرایب آن

ي اقتصادي و ظرفیت تولیدي ي اندازهناخالص داخلی حقیقی که به عنوان نماینده
صادرات خدمات يي مثبت با عرضهاقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، رابطه

دهد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، ظرفیت و نشان میفنی و مهندسی دارد
یابد.درکنندگان براي این نوع صادرات افزایش میتولیدي و مزیت نسبی صا

افزایش نرخ ارز باعث تنزل ارزش پول ملی بر اساس ادبیات نظري ارائه شده، 
ش افزایي صادرات به دلیل پذیري، عرضهشود و در صورت تحقق وضعیت کششمی

ا در این راستا بکند.افزایش پیدا میکاال، معینیمقدارصادراتازدرآمد صادرکننده
توجه به دیدگاه نظري و نتایج به دست آمده، با افزایش نرخ ارز حقیقی توان رقابتی 

ه با توجه به نتایج بیابد. در ایران افزایش میخدمات فنی و مهندسیصادرکنندگان 
ي صادرات خدمات فنی و دست آمده، از دیگر متغیرهایی که اثر مثبت بر عرضه

وري به دلیل وري کل است که بر اساس آن، افزایش بهرهبهرهمهندسی دارد، متغیر
افزایش توان تولیدي و مزیت نسبی در فرآیند تولید در اقتصاد ایران، باعث افزایش 

شود. از طرف دیگر در این مطالعه، نرخ تورم به عنوان سطح این نوع صادرات می
ه به نتایج به دست آمده،با توجعامل مانع جریان تجارت در نظر گرفته شده است که 

ي صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ایران منفی است. آن با عرضهي رابطه
دهد که اگر نرخ تورم در اقتصاد ایران افزایش یابد، به دلیل این موضوع نشان می

گذارد، منجر به کاهش عرضه صادرات خدمات اثرات منفی که بر ظرفیت تولیدي می
حجم شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش میفنی و مهندسی 
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 ينقدینگی نیز به دلیل اثر مثبتی که بر سطح نرخ تورم دارد، باعث کاهش عرضه
شود.این نوع صادرات می

بر اساس ادبیات ارائه شده، یکی از عواملی که باعث ایجاد مزیت رقابتی 
هاي مناسب دولت شود، اتخاذ سیاستالمللی میهاي داخلی در بازارهاي بینبنگاه

ي صادراتدر جهت گسترش صادرات است. در این راستا دولت ایران به منظور توسعه
هاي حمایتی در جهت ، سیاست1383-1390ي خدمات فنی و مهندسی طی دوره

اذ کرد المللی اتخافزایش مزیت نسبی و توان تولیدي صادرکنندگان در بازارهاي بین
ها باعث افزایشنتایج به دست آمده در این مطالعه، اتخاذ این سیاستکه بر اساس

ي مورد بررسی شده است.صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ایران طی دوره
ي صادرات خدمات فنی در نهایت بعد از این که ضرایب بلندمدت الگوي عرضه

و با ي اخالل این الگی جملهپایایبرآورد شد، باید براي تأیید این ضرایب، و مهندسی 
ارزیابی شود که نتایج آن در جدول HEGYي واحد به روش آزمون ریشهاستفاده از 

ارائه شده است.) 8(

)1ي (ي اخالل معادلهي واحد جملهنتایج آزمون ریشه: 8جدول

نام متغیر
ي ریشه
کلی

)( 1

ي شش ماهه ریشه

)(
2



ي ساالنه تکراريریشه
متغیر پایا

)(
3

)(
4



tu××××در سطح پایا است

هاي پژوهش: یافتهمأخذ

ي اخالل این الگو در سطح پایا است. بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده، جمله
ي صادرات خدمات فنی و مهندسی در برآورد الگوي عرضهضرایب به دست آمده از 

شود.بلندمدت تأیید می

گیرينتیجه-6
ي نفت، سهم زیادي از در اقتصاد ایران به عنوان یکی از کشورهاي مهم صادرکننده

امروزه مشکالت ناشیدهد. بنابراین، درآمدي دولت را صادرات نفت تشکیل میمنابع
اتکاي بیش از حد به درآمدهاي نفتی، اقتصاد کشور را به از اقتصاد تک محصولی و 

شدت تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات قیمت جهانی نفت قرار داده است. 
ي دولت از محل صادرات نفت، بینی شدهاین عدم تحقق درآمدهاي پیشبرعالوه
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در حالی است که گذارد. این میهاي عمرانی و زیربناییاثرات منفی بر اجراي طرح
یکی از عوامل مهم رهایی وابستگی اقتصاد ایران از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات 

ي اقتصادي پایدار، رونق صادرات غیرنفتی مانند نفت خام و ایجاد رشد و توسعه
ي صادرات خدمات فنی و مهندسی است. بنابراین، با توجه به اهمیت نقش توسعه

هاي شد مداوم اقتصادي، در این مطالعه تعیین کنندهخدمات فنی و مهندسی در ر
ارزیابی شد. براي این منظور 1378:1-1393:4ي ي این نوع صادرات طی دورهعرضه

اي هانباشتگی در فرکانسي همانباشتگی فصلی و به منظور وجود رابطهاز الگوي هم
استفاده شد. )،3هاي فصلی از روش جدید معرفی شده در روابط بخش (مختلف داده
انجام شد.HEGYهاي واحد فصلی نیز از طریق آزمون آزمون ریشه

ي صادرات خدمات فنی و مهندسی در هاي عرضهتعیین کنندهبر اساس نتایج، 
ز وري کل، نرخ اراقتصاد ایران شامل متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، بهره

دولت از این بخش است. هاي حمایتیحقیقی، حجم نقدینگی کل و سیاست
وري کل، نرخ ارز حقیقی و همچنین متغیرهاي تولید ناخالص داخلی، بهره

یدي ي تولهاي حمایتی دولت به دلیل ایجاد افزایش توان رقابتی و انگیزهسیاست
ي صادرات خدمات فنی و مهندسی دارند. از ي مثبت با عرضهصادرکنندگان، رابطه

م و حجم نقدینگی کل، به دلیل افزایش قیمت کاالهاي طرف دیگر افزایش نرخ تور
ي صادرات خدمات فنی و المللی، باعث کاهش عرضهصادراتی در بازارهاي بین

شوند.مهندسی در اقتصاد ایران می
توان ارائه کرد:هاي سیاستی زیر را میبر اساس نتایج به دست آمده، توصیه

ي صادرات خدمات فنی و بر عرضهاقتصادي و ظرفیت تولیدي ياثر اندازه-
هاي مختلف هاي تولیدي به روشمهندسی مثبت است. بنابراین، افزایش ظرفیت

تواند باعث هاي داخلی و خارجی میهاي مناسب براي جذب سرمایهمانند بسترسازي
المللی شود که عاملی در جهت افزایش بازارهاي بیندرایجاد مزیت نسبی کشور ایران

مات فنی و مهندسی است. به عبارتی براي تحقق اقتصاد مقاومتی که صادرات خد
است، گشایش ظرفیت تولید است.» گرازاي بروندرون«مشخصه بارز آن یک اقتصاد 

ي صادرات خدمات فنی ي مثبت با عرضهبر اساس نتایج، نرخ ارز حقیقی رابطه-
رز و حرکت به سمت تک و مهندسی دارد. با توجه به این موضوع اگر اصالح بازار ا

اي مدون و نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ ارز حقیقی و نه نرخ ارز اسمی با برنامه
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 ریزي شده انجام گیرد، قدرت رقابت صادرکنندگان در بازارهاي جهانی را در برنامه
اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. 

ي هباعث کاهش مواد اولیوريهاز نظر اقتصادي و نتایج این مطالعه، افزایش بهر-
الزم جهت تولید مقدار مشخصی از محصول نهایی و افزایش صادرات خدمات فنی و 

وري با استفاده از تأمین امکانات الزم براي هشود. بنابراین، افزایش بهرمهندسی می
بنیان که داراي مزیت نسبی در صادرات خدمات فنی و مهندسی هاي دانشبنگاه

شود. میهستند، پیشنهاد
با توجه به نتایج تجربی، افزایش تورم و حجم نقدینگی کل نقشی منفی بر -

خدمات فنی و ي صادرات ظرفیت تولیدي دارند که عاملی در جهت کاهش عرضه
و کنترلخدمات فنی و مهندسیاست. بنابراین، براي گسترش صادرات مهندسی

تورم و حجم نقدینگی اعمال یک سیاست پولی، مالی و ارزي مناسب از طرف دولت 
حائز اهمیت است.

ي صادرات خدمات فنی و مهندسی، یکی دیگر از متغیرهاي اثرگذار بر عرضه-
وجه با تهاي حمایتی دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی بود. بنابراین، سیاست

بر اساس حمایتیهاییتدولت ایران سیاسشود کهد میپیشنهابه این موضوع 
المللی تر در بازارهاي بینهاي صحیح خدمات صادراتی در جهت حضور فعالاولویت

اعمال کند، تا با ایجاد افزایش توان تولیدي و ایجاد مزیت رقابتی در صادرکنندگان 
افزایش دهد.را در اقتصاد ایران خدمات فنی و مهندسیداخلی، سطح صادرات 
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پیوست (الف):

ي صادرات خدمات فنی و مهندسیمعرفی متغیرهاي الگوي عرضه
منبعتعریفنماد در الگونام متغیر

ي صادرات خدمات فنی و عرضه
مهندسی

sX

خدمات فنی ي صادرات عرضه
و مهندسی از ایران به سراسر 

جهان
سازمان توسعه تجارت ایران

GDPتولید ناخالص داخلی

ارزش مجموع کاالها و 
خدماتی است که طی یک 

معین، معموالً یک يهدور
سال، در یک کشور تولید 

.شودمی

بانک مرکزي ایران

RERنرخ ارز حقیقی

هاي خارجی به نسبت قیمت
هاي داخلی بر حسب قیمت

یک پول

بانک جهانی، بانک مرکزي 
ایران و محاسبات پژوهش

تعدیلتورم (بر اساس شاخصنرخ 
Pداخلی)ناخالصتولید

تولید ناخالص داخلینسبت
تولید ناخالص داخلی اسمی به

.استیواقع

بانک جهانی

PROوري کلبهره

هاستاندهيهمهارزشنسبت
وزنیمقداریاجمع ارزشبه

گرفتهبه کارهاينهادهيهمه
.ها استستاندهتولیددرشده

وريبهرهسازمان ملی

Mحجم نقدینگی کل

مسکوکات ،هامجموع اسکناس
هاي دیداري در یک و سپرده

.کشور است
بانک مرکزي ایران

DUMهاي حمایتی دولتسیاست

هاي حمایتی و سیاست
تشویقی دولت در جهت 
حمایت از صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی

سازمان توسعه تجارت ایران

پژوهشهايیافته: مأخذ
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 پیوست (ب):
Response Surfaces for Critical Values of Co-integration Test (Table 1)

21SE∞Point (%)n Model
04/10-

00/0
00/0

960/1-
398/0-
181/0-

0023/0
0008/0
0007/0

5658/2-
9393/1-
6156/1-

1
5
10

1 No constant, no
trend

25/29-
36/8-
48/4-

999/5-
738/2-
438/1-

0024/0
0011/0
0009/0

4336/3-
8621/2-
5671/2-

1
5
10

1 constant, no trend

44/47-
83/17-
58/7-

353/8-
039/4-
418/2-

0019/0
0012/0
0009/0

9638/3-
4126/3-
1279/3-

1
5
10

1 constant + trend

03/30-
98/8-
73/5-

534/10-
967/5-
069/4-

0022/0
0012/0
0009/0

9001/3-
3377/3-
0462/3-

1
5
10

2 constant, no trend

03/34-
06/15-
01/4-

531/15-
421/9-
203/7-

0022/0
0013/0
0009/0

3266/4-
7809/3-
4959/3-

1
5
10

2 constant + trend

03/34-
06/15-
01/4-

790/13-
352/8-
241/6-

0023/0
0012/0
0010/0

2981/4-
7429/3-
4518/3-

1
5
10

3 constant, no trend

35/49-
13/13-
85/4-

492/18-
024/12-
188/9-

0022/0
0011/0
0009/0

6676/4-
1193/4-
8344/3-

1
5
10

3 constant + trend

20/59-
57/21-
19/5-

188/17-
745/10-
317/8-

0023/0
0012/0
0009/0

6493/4-
1000/4-
8110/3-

1
5
10

4 constant, no trend

22/50-
54/19-
88/9-

504/22-
501/14-
165/11-

0021/0
0012/0
0010/0

9695/4-
4294/4-
1474/4-

1
5
10

4 constant + trend

29/37-
16/21-
48/5-

140/22-
641/13-
638/10-

0026/0
0013/0
0009/0

9587/4-
4185/4-
1327/4-

1
5
10

5 constant, no trend

56/49-
50/16-
77/5-

606/26-
432/17-
654/13-

0024/0
0013/0
0010/0

2497/5-
7154/4-
4345/4-

1
5
10

5 constant + trend

65/41-
17/11-
0/0

278/26-
120/17-
347/13-

0029/0
0018/0
0010/0

2400/5-
7048/4-
4242/4-

1
5
10

6 constant, no trend

50/52-
05/9-
0/0

735/30-
883/20-
445/16-

0033/0
0017/0
0011/0

5127/5-
9767/4-
6999/4-

1
5
10

6 constant + trend

Source: MacKinnon (1991), reprinted by permission of Oxford University Press
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.کشور
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مدت و ي تعاملی کوتاهبررسی رابطه). 1381. (نژادکمیل و شیرین مصريسیدطیبی، 

.1-23: 61. تحقیقات اقتصادي، ي صادرات غیرنفتی در ایرانعرضهبلندمدت تورم و
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ولی هاي پ. مجموعه مقاالت دهمین کنفرانس ساالنه سیاستارزي بر صادرات غیرنفتی ایران

. 287-309): 1(1، و ارزي، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و ارزي
. مؤسسه ارت خدمات در سازمان جهانی تجارتتج). 1383. (کمالی اردکانی و میترا نصیري
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نرخمیانبلندمدتيرابطهبررسی. )1392(.دیلمیصبوريمحمدحسنوآتوساگودرزي،
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