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 ۲۹-۱۳۸۴،۵۲، پاييز۳۶فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره

 

 سازي مبادالت تجاري و تأثير آن بر رشد اقتصادي در ايران متنوع

 محمدفردين حريقي               عليرضا کازرونيدکتر 

ــدل ــددرون  م ــاي رش ــادالت  / زا  ه ــوع مب ــد  / تن ــوع تولي ــادي  / تن ــد اقتص ــاخص / رش ش
 سازي فنسترا متنوع

 

 چکيده 
زيادي بـه آن معطـوف      دهه اخير توجه      كه در دو   زا  درونهاي رشد     در مدل 

هاي سنتي و كالسيك تأثيرگذار بر رشـد          شده است، به عواملي فراتر از ديدگاه      
 تـوان، بـه تحقيـق و توسـعه، سـرمايه      اقتصادي، تأكيد دارد كـه از آن جملـه مـي         

بـه  . اشـاره كـرد   .. هـا و    انساني، ابداعات، تنوع توليد، تنوع مبادالت، زير ساخت         
 و همچنــين وارد كـردن متغيرهــاي  زا درون هـاي  منظـور كـاربردي كــردن مـدل   

 هاي تركيبي را به منظور سـنجش و        كالسيك تأثير گذار بر رشد اقتصادي، مدل      
 هـاي    كـه بـه مـدل   برنـد  به كار مـي ) زا درونكالسيك و   (بررسي هر دو ديدگاه     

 .معروفند» زا درونتاحدي «
تأثيرگـذاري   به بررسي    زا  درونهاي تا حدي      ق با استفاده از مدل    يدراين تحق 

ديگري نظير   عوامل كنار در توليد، تنوع مبادالت به عنوان جانشيني قوي از تنوع       
، ۱۳۵۹-۷۹هـاي   سـال  ةدور در اقتصـادي  رشـد  بر فيزيكي سرمايه و انساني سرمايه

 .اقدام شده است
» نسـترا يتنـوع ف  «به منظور شناسايي تنوع توليد در دوره يـاد شـده ازشـاخص              

____________________________________________________________________ 
 

 .دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه تبريز 

 .ريزي کارشناس ارشد توسعه اقتصادي و برنامه 
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ايج به دست آمده از اين شاخص مؤيد ايـن نكتـه اسـت    استفاده شده است كه نت  
 كـاهش آن     نوسان بوده است وبيشترين دوره     كشور داراي    مبادالتكه تنوع در    

 .باشد مي هاي جنگ مربوط به سال
در مرحله بعد، با وارد كردن متغيرهاي سرمايه انساني و سـرمايه فيزيكـي در         

هـا بـر رشـد اقتصـادي در         مدل وبـا روش همگرايـي بلندمـدت، تأثيرگـذاري آن          
نتـايج بدسـت آمـده حـاكي از وجـود            .هاي مورد بررسي، آزمـون گرديـد       سال

بردارهاي همگراي بلندمدت است كه آثـار مثبـت متغيرهـاي مـدل را بـر رشـد                  
 . دهد اقتصادي نشان مي
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 مقدمه

 ١در رأس آنهـا رابـرت سـولو    هـا و  ازنيمه دوم قرن بيسـتم نظريـات مكتـب نئوكالسـيك          
. شـود   به كارگرفته ميمختلف عامل اساسي رشد اقتصادي درجهان وكشورهاي   درخصوص

هاي اساسي آن عبارت از وجود رقابت كامل، پرداخت به عوامل توليد براساس بـازده            فرض
 ۱۹۸۰از نيمه دوم دهه. ٢نهايي، وجود بازده نزولي ويا ثابت درتابع توليد واشتغال كامل است         

هـاي رشـد    هاي اين مكتب بـراي توجيـه گونـاگوني     دن ديدگاه ميالدي، به دليل ناكارآمد بو    
 ٤»نظريـه رشـد نـوين   « ويـا  ٣»زا نظريه رشد درون«دركشورهاي مختلف، نظريه جديدي با نام      

  اين نظريه نرخ رشد توليد ناخالص ملـي را بـه وسـيله         . درعرصه ادبيات اقتصادي واردگرديد   
دانـد   زا مـي  كند وتكنولوژي را امري درون  يهايي از درون سيستم وفرايند توليد تعيين م         نظام

هـاي دولتـي، ترقـي         انساني، سـرمايه انسـاني وحمايـت        كه توسط متغيرهايي مانند تصميمات    
عات، ، بـه ابـدا  وري بهـره زا، پيشـرفت فنـي بـه معنـي بهبـود در          درنظريه رشد درون  . ٥يابد  مي

. ٦شـود  تعبيـر مـي  ... عه وهـا، تحقيـق وتوسـ      انساني، زيرسـاخت   ةممارست، تنوع توليد، سرماي   
مدل آشناي بيان شده درباال، مـدل جديـدي را بـراي             دو هر هايي از   اخيراً نيز با تركيب جنبه    

زا، دركنار عوامل تشكيل دهنده       رشد درون  بر ثرؤبررسي تأثيرات يكي ويا بيشتر از عوامل م       
  گفتـه  ٧»زا تاحـدي درون «برنـد؛ كـه بـه آن مـدل رشـد          ها، به كارمي    مدل رشد نئوكالسيك  

ــه رقابــت انحصــاري كــه   ايــن مــدل فــرض رقابــت كامــل نئوكالســيك  در. شــود مــي هــا ب
يابد و همچنين فرض بازده كاهنده به مقيـاس توليـد درمـدل درنظـر              تراست، تغييرمي   محتمل

 .٨شود گرفته نمي
رشـد   بـر   است كه به عنوان عاملي مـؤثر       زا  درونهاي مدل     سازي نيز يكي از تأكيد      متنوع

____________________________________________________________________ 
 

1. Robert Solow. 
  .۵۰۶، ص)۱۳۶۶(تفضلي . 2

3. Endogenous Growth Theory. 
4. The New Growth Theory. 
5. Ray (1998), pp.99-101. 
6. Funke, Ruhwedel (2000a). 
7. Semi- Endogenous Growth. 
8. Funke, Ruhwedel (2000b). 
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براي محاسبه مقدارمستقيم تنوع نياز به شاخصي است كه بتواند          . دي شناخته شده است   اقتصا
برخـي از تحقيقـات      بـراي ايـن منظـور در      . سازي را نشان دهد     ثر برمتنوع ؤهاي م   تمامي جنبه 

، استفاده شده است كه در اين تحقيق نيز بـا اسـتفاده ازهمـين               ١نسترايسازي ف   ازشاخص متنوع 
سـازي   پـردازد و متنـوع   سازي مبـادالت تجـاري دراقتصـاد ايـران مـي       عروش به محاسبه متنو   

 پايـه براساس سال ) H.S(مبادالت تجاري براي كدهاي دو رقمي صادرات و واردات كشور       
 .شود محاسبه مي

  مباني نظري تحقيق.۱

چــارچوب اصــلي تحقيــق بــر نظريــات گروســمن ـ هلــپمن اســتوار اســت كــه معتقدنــد   
كننـدگان و گـرايش بـازار، در كنـار عوامـل              جه بـه تقاضـاي مصـرف      سازي كاال با تو     متنوع

 .تواند بر رشد اقتصادي داراي آثار مثبت باشد ديگري همچون سرمايه فيزيكي مي

 رشد اقتصادي تنوع توليد و .۱-۱
» زا تاحـدي درون «رشد اقتصادي از مدل رشـد    توليد وتنوعبه منظور توضيح ارتباط بين   

، jxاي، اي از كاالهـاي سـرمايه      ، و دامنه  L، توسط نيروي كار،   Yاي  كااله. شود  استفاده مي 
 : استتوليدات در بخش كاالهاي نهايي به صورت زير . شود ساخته مي

)۱-۱(   10 <α<           ∫ αα−=
n

0

j
1 djxLY 

 :بنابراين.  است٢دل با عرضه كل سرمايهاي معا  سرمايهكاالهايكه درآن مجموع 

)۲-۱(              ∫ =
)t(n

0

j )t(Kdj)t(x 

j xxتوان پذيرفت كه براي هـر  اي مشابه فرض شود، مي       واسطه كاالهاي ةكلي اگر j = 
 :شوند شخص مي ثابتي دارند، به روش زير ممقدارهاياي كه  بنابراين كاالهاي واسطه. است

____________________________________________________________________ 
 

1. Feenstra. 
 .، ارائه شده استEasterley and others (1994: (يك روش ديگر از اين نوع توسط. 2
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)۳-۱(                
n

K
x = 

 :شود  توليد شده مجدداً به صورت زير نوشته مينهايي كاالهاي  و معادله
)۴-۱(                  αα−= XnLY 1 

 :خواهيم داشت) ۱-۴ ( در رابطه) ۱-۱ ( با جاگذاري رابطه و
)۵-۱(        α−ααα−α− =⇔= 11 )nL(KYKnnLY 

داگــالس اســت و - ســاختار آشــناي تــابع كــاب بنــابراين تــابع كــل توليــد در برگيرنــده
بنابراين عامـل    كار افزا را دارد وتكنولوژي، كه همان تنوع توليد است، نقش عامل   nدرجه

 :شود محدوديت انباشت سرمايه به صورت زير بيان مي. مؤثر بررشد است

)۶-۱(                  KYsk k δ−= 

گسـترش تنـوع    .  نـرخ اسـتهالك اسـت      δگذاري از توليد اسـت و          سرمايه ، سهم Sk كه
 :شود  فرمول زير نشان داده مي توليد درطول زمان به واسطه

)۷-۱(               γ−φ= 1Ann 

 فـرض . اسـت ) R&D( تحقيق وتوسعه مر   سهم نيروي كار اختصاص يافته به ا       φكه درآن   
10,0كنيم كه     مي <γ<>φ دهـد كـه تغييـرات در         دو جزء آخري معادلـه نشـان مـي        .  است

. ، اسـت n ، با درجه تنوع توليد كشور،A تنوع توليد ميانگين وزني از مرز تنوع توليد جهاني،      
 :د شدكه خواه كنيم  تقسيم ميnمعادله فوق را بر

)۸-۱(         γφ= )
n

A
(

n

n 

 كه نرخ رشد تنوع توليد به نسـبت        دهد  مياين معادله به وضوح نشان      
n

A    مـرتبط اسـت ، .
 را كـوچكتر    A/nترشدن تنوع توليد كشوري بـه مـرز تنـوع جهـاني، نسـبت                 بنابراين نزديك 

توان فرض كرد كه مرز تنـوع جهـاني    يم. شود  ، كمتر مي  n نتيجه آن كه نرخ رشد     كند و   مي
 :كند، يعني  رشد ميgبا نرخ 
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)۹-۱(                 g
A

A = 

در مسـير    .كنـد   ، رشـد مـي    mكنيم كه نيروي كار اقتصاد با نرخ ثابت           مي همچنين فرض   
زاي  مـدت بـا نـرخ رشـد بـرون      يعني نرخ رشـد بلنـد  . ، است g = gy = gn = gA رشد متوازن،

مسير رشد متوازن به     در ، درحالت پايدار و   *yتوليد سرانه . ، معادل است  A ،١مرزپيشرفت فني 
 :شود صورت زيرتعريف مي

)۱۰-۱(                  )t(n
gm

SK
)t(y *

1/
*

α−α

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
δ++

= 

 :داريم) ۱-۸ ( ، از رابطهg = gnواز آن جا كه 

)۱۱-۱(       
γ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ φ=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⇒⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛φ=

1
*r

gA

n

n

A
g 

 :خواهيم داشت )۱-۱۱(و) ۱-۱۰(و از روابط 

)۱۲-۱(       )t(A
ggm

SK
)t(y *

1
1/

* γ
α−α

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ φ
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
δ++

= 

ــدل         ــيري از اصــول م ــوان تفس ــه عن ــد ب ــوع تولي ــت تن ــه اهمي ــه وضــوح ب ــدل ب ــن م اي
كند؛ چرا كه، درآمد درشرايط پايـدار بـه    ها، توسط نظريه رشد نوين، اشاره مي        نئوكالسيك

نخسـت،  . بـرد   نكتـه پـي    ن بـه دو   تـوا    باال مـي    با توجه به رابطه   . درجه تنوع توليد بستگي دارد    
 فزاينده وحتي ثابت به مقياس توليد وجـود داشـته باشـد، افـزايش تنـوع          درشرايطي كه بازده  

 فـوق بـه    كـه، جـزء اول رابطـه        دوم آن . توليد موجب افزايش رشد درآمد سرانه خواهد شـد        
زيكـي،   في گـذاري بيشـتر درسـرمايه    مدل سولو شبيه است واين بدين معني است كـه سـرمايه      

درحقيقت اين رابطه، همان ارتبـاط بـين   . آورد موجبات افزايش درآمد وثروت را فرآهم مي     
تنوع توليد ودرآمد سرانه است كه آزمون خواهد شد با اين تفاوت كه مـرز تنـوع توليـد در             

____________________________________________________________________ 
 

توان بـا در نظرگـرفتن تغييـرات پويـا      حتي اگر هيچ گونه اختالفي در نرخ رشد بلندمدت در ميان كشورها نباشد، مي        . 1
   . توضيح داداختالف در نرخ رشد را
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 .اين تحقيق يك سال پايه است

  تنوع توليد گيري اندازه. ۲-۱

نســترا ينســترا، فيبــه كــار بــرده شــده توســط ف گيــري تنــوع توليــد از روش  بــراي انــدازه
جانشـيني  آنها اندازه تنوع توليد را با سـاختار تـابعي بـا كشـش       . شود   استفاده مي  ١وماركسون

 دو روشدرايـن  . كننـد  ها به صورت نامتقارن هستند، محاسبه مي   كه نهاده  وقتي) CES( ثابت
 . شود  درنظر گرفته ميt,s  دوره

)۱-۱۳(                   100

xp

xp

xp

xp

PV

isis
Ii

isis
Ii

itit
Ii

itit
Ii

st

s

t

×

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Σ

Σ

Σ

Σ

=∆

∈

∈

∈

∈

 

يـا دوكشـور      تنوع توليد وتنوع مبادالت تجـاري در دو دوره و            رابطه فوق براي محاسبه   
مخـرج كسـرها نشـان دهنـده ارزش         . گيـرد   قابل مقايسه با يكديگر، مورد اسـتفاده قـرار مـي          

ت كسـرها ارزش كـل      كشـور اسـت و صـور       يا دو  وره و دكاالهاي توليدي مشترك در دو      
هرقدر ارزش توليدات مشـترك يـك دوره نسـبت بـه كـل توليـدات، در        . باشد  توليدات مي 

 . مقايسه با دوره ديگر كمتر باشد تنوع بيشتر است

  تجربيمطالعات . ۳-۱

  درجهانشدهپيشينه مطالعات انجام . ۱-۳-۱

ي اقتصـادي در سـطح   هـا  متغيـر  تأثير آن بر سازي و متنوعارتباط با   تحقيقات متعددي در  
ــه اســت كــه  برخــي ديگــر  ســازي صــادرات و متنــوع برخــي از آنهــا جهــان صــورت گرفت

 انـد   سازي توليد را به عنوان عامل تأثيرگذار بر متغيرهاي كالن اقتصادي، در نظرگرفته             متنوع
 .ها اشاره خواهد شد زير به تعدادي از آن  دركه

هـاي مـدل    مبناي تحليـل  دالت تجاري برسازي مبا مدل متنوع"اي تحت عنوان    در مطالعه 
____________________________________________________________________ 

 

1. Feenstra (1994), Feenstra & Markusen (1994). 
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ســازي صــادرات برنوســانات  بــراي تحليــل متنــوع ١ كــه توســط الو"زتيوپورتفوليــو مــاركو
ــدرآمــدهاي ارزي ارا ــا آن  اســت، متنــوع ه شــدهئ جــا موجــب ثبــات   ســازي صــادرات را ت

داند كه سهم كاالها درتركيب صـادرات كشـور يكسـان             درآمدهاي حاصل از صادرات مي    
دهـد    نشـان مـي    همچنـين . يابد  اينصورت، نوسانات درآمد صادراتي افزايش مي      غير رد باشد

 را كـاهش  صـادرات سازي كاالهاي صادراتي، نوسانات كل درآمدهاي حاصل از       كه متنوع 
 .دهد به شرط آن كه، نوسانات هريك از كاالها با همديگر ارتباط مثبتي داشته باشند مي

سـازي صـادرات وسـاختار     متنـوع "  تحـت عنـوان   ٢ينسوپامطالعه ديگري توسط فرانتينو     
را كـه شـاخص     زيـر شـاخص آنـان  .  دركشور شيلي انجام گرفتـه اسـت   "پوياي فرآيند رشد  

بندي صادرات گروهاي كااليي از نظـر         شود، براي رتبه    تجمعي گروهاي كااليي خوانده مي    
 .اند  مورد استفاده قرار دادهتنوع  درجه

)۱-۱۴(                 n,....2,1i

e

e

C
1

0

0

t

tt
it

t

tt
it

it ==

∑

∑

=

=  

 t تــا ســال t0 ام از ســال  iصــورت كســر بيــانگر مجمــوع ارزش دالري صــادرات گــروه
 تـا سـال   t0 ام از سـال       i ارزش دالري صـادرات گـروه      مجموعبا   مخرج كسر برابر  . باشد  مي

اي سـال آخـر يـك را اختيـار خواهـد            بر اين تابع براي سال اول مقدار صفر و       .  است t1آخر  
رشـد اقتصـادي وجـود       آنان به اين نتيجه رسيدند كه يك ارتباط مثبت بين تخصص و           . كرد
 .دارد

 "الملـل   هـاي بـين     گيـري قيمـت     تنوع توليد وانـدازه   " تحت عنوان    ٣تحقيقي توسط فينسترا  
 از سـال  براي شش سطح از كاالهاي وارداتي اياالت متحده آمريكـا بـه صـورت اقـالم ريـز          

در ايــن تحقيــق شــاخص قيمــت وارداتــي را بــا تنــوع . ، صــورت گرفتــه اســت۱۹۸۷-۱۹۶۴
در واقـع هـدف از ايـن تحقيـق ايـن اسـت كـه                 گيـرد و    زمان در نظر مـي      كاالهاي جديد هم  

____________________________________________________________________ 
 

1. Love (1979), pp. 233-241. 
2. Ferrantino, Pines (1997), pp. 375-391. 
3. Feenstra (1994), pp. 156-177. 
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 كشش جانشيني ثابت، ارتباط دهـد پـس از تخمـين            باهاي مختلف واردات را به تابعي         گونه
 درآمـدي بـاال بـراي     ها قادرند بخشي از كشش       كه اين شاخص   شود  پارامترها، نشان داده مي   

 .توضيح دهند آمريكا را واردات
"تنوع توليـد و رشـد اقتصـادي   " تحت عنوان ١ديگري توسط فانك و راوويدلتحقيق 

٢
 

OECDبراي كشورهاي 
هاي    كشور به روش داده    ۱۸ انجام گرفته است كه مدل زير را براي          ٣

 :اند به كار گرفته ۱۹۸۹-۹۶هاي  براي سالمركب 
)۱-۱۵(         itititiiit PVIYTY ε+∆γ+β+δ+α= 

، توليد سـرانه كشـور      Yitيعني،  . شوند   همه متغيرها نسبت به آمريكا سنجش مي       درآنكه  
، تنـوع توليـد نسـبت بـه         PVit∆گذاري نسبت به آمريكـا،        ، سرمايه IYitنسبت به آمريكاست،    

 توليـد دقيقـاً از   تنـوع ل توجـه ايـن اسـت كـه     نكته قاب. ، روند زماني است T.باشد  آمريكا مي 
ايـن جـا كاالهـاي صـادراتي و       فنسترا، استفاده شده اسـت ولـي در     همان فرمول معرفي شده   

رسـند كـه    پايان به اين نتيجه مي  در نظر گرفته شده است در   ISTCوارداتي، با كد شش رقم      
 .وده استثر بر رشد اقتصادي بؤتنوع توليد دراين كشورها يكي از عوامل م

  انجام شده در ايرانمطالعات پيشينه .۲-۳-۱
سازي صادرات بـر متغيرهـاي كـالن           متنوع   درخصوص رابطه  كشورمطالعات اندكي در    

يـا   اي درخصـوص تنـوع توليـد و     اقتصادي انجـام گرفتـه اسـت، ولـي تـاكنون هـيچ مطالعـه              
  .مبادالت تجاري كشور صورت نگرفته است

سـازي صـادرات    ريـزي متنـوع   از الگوي پرتفوليو بـه برنامـه    استفاده با ٤قطميري، صمدي 
كننـد كـه كاالهـايي كـه در      آنـان بـا اسـتفاده از ايـن روش اسـتدالل مـي          . اند  كشور پرداخته 

اولويت قرار دارند، آنهايي هستند كه كمتـرين اثـر را بـر واريـانس               ريزي صادرات در    برنامه
ايـن  . انـد   د ثبات درآمـدهاي ارزي داشـته      ايجا يا بيشترين نقش را در     درآمدهاي صادراتي و  

، همراه بـا ميـانگين رشـد قيمـت     ۱۳۴۲-۶۷ صادراتي از سال  تحقيق بر اساس كاالهاي عمده  
____________________________________________________________________ 

 

1. Funk, Ruhwdel (2000a). 
2. Funk, Ruhwdel (2000b). 
3. Organization for Economic Cooperation and Development. 

 ).۱۳۷۶(قطميري، صمدي . 4
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تـرين    پـايين دارايدراين تحقيـق فـرش دسـتباف ايـران         . كاالهاي صادراتي انجام شده است    
درآمـدهاي   كشش واريانس پرتفوليو است و به اين معني است كه درايجـاد عـدم ثبـات در                

 . ارزي باالترين سهم را در دوره ياد شده به خود اختصاص داده است
بي ثبـاتي صـادرات در رشـد اقتصـادي           " تحت عنوان  ١اي كه توسط ميرشجاعي     در مقاله 

 هيرشمن  تمركزاستفاده از شاخص      دربخشي از آن با    ، است نگاشته "كشورهاي عضو اوپك  
كل صادرات غير نفتي كشور را به چهـار  . ته است  تمركز صادرات غيرنفتي پرداخ     به محاسبه 

دوره . كنـد   فلـزي وغيـره تقسـيم مـي        هاي كاني و    بخش سنتي و كشاورزي، صنعت، كلوخه     
 : كار رفته است  مورد نظر به صورت زير بهشاخص.  است۱۳۳۸-۷۱مورد نظر از سال 

)۱-۱۶ (                4,3,2,1iitxC
n

1i

2
t == ∑

=

 

محاسبات وي نشـان    . هاي صادراتي از كل صادرات است        سهم هر يك از بخش     ixكه  
 روند شاخص تمركز نزولي بوده است ولـي بعـد           ۱۳۵۲هاي قبل از      دهد كه در طول سال      مي

هاي اوايل انقالب نقـش بخـش كشـاورزي     ودرسال. ها روند افزايشي داشته است  از اين سال  
هاي صنعتي كشـور از    مرور پس از تشويق سياست وسنتي بيشتر شده است ولي پس از آن به        

گيـرد كـه تمركـز       پايـان نتيجـه مـي      در. شود   كاسته مي  سنتيروند صعودي تمركز در بخش      
 .رود كااليي يكي از عوامل بي ثباتي صادرات كشور به شمار مي

تحليلي بر متنوع سازي صادرات وتـأثير آن        "تحقيقي تحت عنوان     در ٢پور، موسويي   تقي
ــز ــر اف ــيب ــدهاي ارزي غيرنفت ــا كــدهاي دو۱۳۵۸-۷۸  دردوره "ايش درآم ــام  ، ب رقمــي نظ

، وشاخص تمركـز هيرشـمن اقـدام بـه شناسـايي تمركـز كاالهـاي صـادراتي             )HS(هماهنگ
دهـد كـه پـس از شـروع برنامـه اول، ايـن        نتايج نشـان مـي  . اند  ياد شده كرده كشور در دوره 

و بيـانگر كـاهش تمركـز كاالهـاي          بـوده اسـت      نزولـي شاخص براي كل صـادرات كشـور        
جا كـه رونـد       همچنين از آن  . صادراتي كشور بر تعداد محدودي از كاالهاي صادراتي است        

گيرند كـه بخـش صـادرات كاالهـاي           هاي صنعتي ثابت است، نتيجه مي       شاخص براي گروه  
____________________________________________________________________ 

 

 ).۱۳۷۶(ميرشجاعي . 1

 .۱۰۹-۱۴۴ ، صص)۱۳۸۰(پور، موسويي  تقي. 2

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 أثير آن بر رشد اقتصادي در ايرانسازي مبادالت تجاري و ت متنوع

 

٣٩

درايـن  . هـاي كـااليي تمركـز يافتـه اسـت           صنعتي كشور هنوز در تعداد محـدودي از گـروه         
سازي صادرات بر درآمدهاي ارزي، از شاخص هيرشـمن بـه     براي بررسي تأثير متنوع تحقيق

رسـد ايـن شـاخص بـراي          منظور نشان دادن تنوع صادراتي استفاده شده است كه به نظر مـي            
توانـد تنـوع    ي برخـوردار نباشـد؛ چـرا كـه، ايـن شـاخص نمـي       ي تنوع از كارايي بـاال      محاسبه
الگـوي مـورد اسـتفاده بـه         .١يـا و بـا تغييـرات نشـان دهـد           را در روندي پو    كاالييهاي    گروه

 :صورت زير است
)۱-۱۷ (                t3OECD2nt10t chLngdpLnrer.expLn α+α+α+α= − 

 توليــد واقعــي كشــورهاي gdpOECD  نــرخ واقعــي ارز،rer غيــر نفتــي، صــادرات expكــه 
OECD   و ch    نشان  نتايج تخمين با استفاده از روش همجمعي      .  شاخص تمركز هيرشمن است

كـه   هـاي كـااليي مثبـت شـده اسـت           شـاخص نسـبت تمركـز بـراي كـل گـروه            دهد كه  مي
 .مثبت تخصص بر افزايش درآمدهاي ارزي است دهنده تأثير نشان

 كـه توسـط     "سـازي صـادرات ورشـد اقتصـادي         متنـوع "  عنـوان  تحـت درتحقيقي ديگـر    
 تـأثير  سـاختار تركيـب صـادرات غيرنفتـي را بررسـي كـرده و       .  انجام گرفتـه اسـت     ٢صمدي
 صنعت كشـور    ۱۷در    و ۱۳۴۷-۷۷ زماني    درات بر رشد اقتصادي را در دوره      سازي صا   متنوع

 پــژوهش از چنــد شــاخص وي بــراي انجــام. آزمــون كــرده اســت) اقــالم عمــده صــادرات(
 . سود جسته است  ساختار صادراتي به همراه الگوهاي رگرسيوني،ةكنند بررسي

درتركيب صادراتي كشور درجه    ) ۱ :ست موارد زير را آشكار كرده ا      آمدهنتايج بدست   
بيشـتر   رشـد اقتصـادي در   سـازي صـادرات و   متنـوع ) ۲ .سازي رخ داده است   بااليي از متنوع  

 .اند ها در راستاي يكديگر حركت كرده سال
اني، كـه توسـط صــنوبر، تحـت عنــوان    دريـك رسـاله دكتــرا در رشـته مـديريت بازرگــ    

٣ ايرانـي  صـادركنندگان ملكرد  محصول و ع  / بررسي رابطه راهبردهاي بازار   "
 نگاشـته شـده     "

 بـازار  بنگاه صادركننده اقدام به شناسايي ارتباط تنوع محصـول وتنـوع     ۴۰۰است، با انتخاب    

____________________________________________________________________ 
 

1. Macbean, Nguyen (1980), pp. 352-362. 
 .۶۷-۴۳ ، صص)۱۳۸۱ ( صمدي.2

 .۱۹۸-۱۸۸ صص ،)۱۳۸۱( صنوبر .3
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بعـد زمـاني ايـن تحقيـق      . هاي مورد بررسي كـرده اسـت        كارايي بنگاه  بر توانايي صادراتي و   
هـاي   الف سياسـت دراين پـژوهش نشـان داده شـده اسـت بـرخ     . باشد مي۱۳۷۳-۷۷هاي   سال

 صادرات، تنوع زياد در محصول موجب كاهش عملكـرد در زمينـه              تشويقي دولت در زمينه   
 كـه اقـدام بـه تنـوع محـدود محصـول       يهـاي  شود وآن دسته از بنگاه    رشد صادراتي بنگاه مي   

ي كه به تنوع زياد محصول مبادرت       يها  كنند، عملكرد به مراتب بهتري در مقايسه با بنگاه          مي
 . دارندند، ورز مي

 ه مدل ئ ارا.۲

زا كه در آن متغيرهايي نظير تنوع توليد ويـا تنـوع       پيرو ديدگاه مدل رشد تاحدي درون     
 سرمايه فيزيكـي و سـرمايه انسـاني قـرار         همچونمبادالت تجاري در كنار متغيرهاي ديگري       

يـر بـراي   ها بر متغير رشد اقتصـادي آزمـون گـردد، از رابطـه ز           گيرند تا اثرات جمعي آن      مي
 .سنجش تأثيرات متغيرها با روش همگرايي بلندمدت استفاده خواهد شد

) ۲-۱     (             DUMDHCIDPVLGDP 43210 α+α+α+α+α= 

متغير وابسته مدل در اين تحقيق متغير رشد اقتصادي است، كه لگـاريتم توليـد ناخـالص                 
 .شود ظرگرفته ميبه عنوان متغير رشد اقتصادي درن سرانه هرسال) gdpt(داخلي واقعي 

 : ازمتغيرهاي مستقل در مدل عبارتند
impexpPV  مبادالت تجاري به عنوان جانشيني قوي از متنوع سـازي توليـد             سازي  متنوع: −

 .گردد نسترا محاسبه ميي و با روش ف۱۳۵۸است كه بر مبناي سال پايه 
tID :  اخالص داخلي در هرسال، بـه درصـد خواهـد     واقعي از توليد نگذاري سرمايهسهم
 .بود

tDHC :عـالي بـه كـل     كردگـان آمـوزش   ، كه ازتغييـرات نسـبت تحصـيل       انساني  سرمايه
 .گردد شاغلين برآورد مي

DUM : استهاي وارده براقتصاد  براي نشان دادن شوك موهوميمتغير. 
زاي مـدل، بـه اسـتثناي         اي درون  كـه تمـامي ضـرايب متغيرهـ        رود  مـي دراين مدل انتظار    

. هاي جنگ، داراي ضرايب مثبتي با رشـد اقتصـادي باشـند             ضريب متغير موهومي براي سال    
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همچنـين در ايــن تحقيـق از آمارهــاي صــادرات و واردات كشـور بــا ارقـام دو رقمــي نظــام     
، ۱۳۵۸-۷۹هـاي   هـاي آمـاري سـال    پس از يكنواخت كردن آنها واز سالنامه   ) HS(هماهنگ  

شـود تـا تنـوع در صـادرات و      ، استفاده ميSpssو   Excelافزارهاي    فاده شده است واز نرم    است
هـاي    بـراي تحليـل   . ، شناسـايي گـردد    ۱۳۵۸نسبت به سال    ) ۱-۱۳(مبادالت تجاري از رابطه     

 ، اقــدام بــه تخمــين روابــط بلندمــدت رگرســيوني بــين Microfitافــزار اقتصادســنجي، از نــرم
 .گردد   ميمدلمتغيرهاي 

  نتايج تجربي مدل.۳

   شناسايي تنوع مبادالت تجاري.۱-۳
  نسترا، تنوع در مبادالت تجاري اقتصاد ايـران بـراي دوره          ي ف تنوع    با استفاده از شاخص     

نمـودار زيـر مقـادير بـه دسـت آمـده            .  محاسـبه گرديـد    ۱۳۵۸پس از انقالب نسبت به سـال        
 . دهد ونوسانات ايجاد شده را نشان مي

 دراقتصاد ايران   تنوع مبادالت تجارينمودار -۱-۳
 )۱۳۵۸=۱۰۰برحسب درصد ونسبت به سال پايه (

 

        
 
 
 
 

از نمودار فوق پيداست بيشترين کـاهش در مبـادالت تجـاري مربـوط بـه                كه  گونه    همان
تـر، مشخصـات توصـيفي        به منظور بدست آوردن نتايج منطقي     . باشد   مي ۱۳۵۹-۶۵هاي    سال

 .نشان داده شده است) ۳-۱(شاخص در جدول 

 تنوع مبادالت
     تنوع  ۹۶

 
 
۸۸ 

۷۸ ۷۶   ۷۴   ۷۲   ۷۰   ۶۸     ۶۶      ۶۴      ۶۲      ۶۰      ۵۸ 
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  جدول مشخصات توصيفي تنوع مبادالت تجاري-۱-۳
 )۱۳۵۸=۱۰۰برحسب درصد نسبت به سال پايه (

 حداقل حداکثر انحراف معيار ميانگين شاخص تنوع
 ۶/۹۴ ۰۵/۱۰۱ ۲۸/۲ ۴۱/۹۸ مبادالت تجاري

 سازي محاسبات محقق از شاخص متنوع: منبع

ين شـاخص تنـوع مبـادالت تجـاري در طـول دوره      براساس محاسبات انجام شده، ميـانگ  
نسبت به سال پايه، تا نزديک به دو درصد کاهش داشته است؛ در حالي که، انحـراف معيـار           

ــيش از دو درصــد اســت  ــين براســاس جــدول پيوســت  ). ۲۸/۲(آن ب ، کشــور در )۲(همچن
ه سـال    شاهد افزايش در تنوع توليد نسبت بـ        ۱۳۷۸-۱۳۷۹هاي     و سال  ۱۳۷۳-۱۳۷۴هاي    سال

که حداکثر محاسبات، کمي بيش از يک درصـد را نسـبت بـه سـال                پايه نيز بوده است؛ چنان    
کمترين ميزان تنوع مبادالت تجاري تا کمتر از شش درصد نسـبت بـه          . دهد  ، نشان مي  ۱۳۵۸

توان پذيرفت که تنوع مبادالت تجاري نسبت به سـال            سال پايه بوده است برهمين اساس مي      
 .پايه همواره در نوسان بوده است

  واحد متغيرها آزمون ريشه.۲-۳
 فـولر   -  دراين تحقيق براي بررسي ريشه واحـد متغيرهـا از آزمـون ريشـه واحـد ديكـي                 

متغيرهاي مورد بررسي، لگـاريتم توليـد ناخـالص    . شود  فولر تعميم يافته استفاده مي    -وديكي
 و IDگـذاري ازتوليـد،   ، سهم سرمايهPVسازي مبادالت تجاري،   ، متنوع LGDP داخلي سرانه، 

درايـن  .  انجـام شـده اسـت     Microfit افزار  محاسبات توسط نرم  . باشند ، مي HCنساني، ا  سرمايه
روش هم در سطح متغيرها وهم در تفاضل مرتبه اول متغيرها، اقدام بـه بررسـي ريشـه واحـد        

هـاي آن خالصـه شـده     به همراه وقفـه   ) ۳-۲( شده است كه نتايج در سطح متغيرها درجدول       
نشان داده شده در جـدول پيداسـت، تمـامي مقـادير بدسـت              همان گونه كه از مقادير      . است

از مقادير بحراني در شرايط وجود عرض از مبدأ و رونـد زمـاني،   % ۵آمده در سطح اطمينان   
 نهـايي    براي بدست آوردن نتيجه   . دهد متغيرها در سطح ناپايا هستند       كوچكترند كه نشان مي   

 واحـد بـراي تفاضـل مرتبـه اول        در خصوص درجه ناپايايي متغيرهـاي مـدل، آزمـون ريشـه           
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اگر در اين مرحله فرضيه صـفرمبني برناپايـا بـودن متغيرهـا رد شـود،         . شود  متغيرها تكرار مي  
 نتايج آزمـون ريشـه       خالصه. توان پذيرفت كه متغيرها داراي درجه انباشتگي يك هستند          مي

 .ده استنشان داده ش) ۳-۲( جدول  واحد براي تفاضل مرتبه اول متغيرها در ادامه

 فولردرسطح متغيرها وتفاضل مرتبه اول- خالصه نتايج آزمون ديكي-۲-۳

با عرض از  متغير
 مبدأ

با روند 
 زماني

با عرض از  متغير وقفه
 مبدأ

با روند 
 زماني

 وقفه

LGDP ۵۵/۱- ۹۵/۱- ۱ DLGDP ۳۵۷/۳- ۴۳/۳- ۱ 
PV ۴۵/۱- ۶۵/۲- ۲ DPV ۹۴/۳- ۶/۳- ۱ 
ID ۶۲/۱- ۷۲/۱- ۰ DID ۵۳/۳- ۹/۳- ۲ 
HC ۵۴۸/۰- ۵/۲- ۱ DHC ۹۰۲/۱- ۹۶/۲- ۳ 

 %)۹۵ (-۶۷/۳ مقدار بحراني با روند زماني * %)۹۵ (-۰۴/۳ مقدار بحراني با عرض از مبدأ *

، در HC انسـاني،  ة تمامي متغيرها به اسـتثناي سـرماي       طوركه از جدول فوق پيداست،      همان
و در  % ۵ده در سـطح اطمينـان       تفاضل مرتبه اول خود ساكن هستند؛ زيرا، مقادير بدست آمـ          

هاي با عرض از مبدأ و يا با روند زماني، از مقدارهاي بحرانـي بدسـت         حداقل يكي از حالت   
داري نتايج آزمون ريشه واحد        معني  آمده، نسبت به طول وقفه، بزرگتر است كه نشان دهنده         

 متغيرهـا بـه    تـوان نتيجـه گرفـت كـه همـه      در تفاضل مرتبه اول متغيرها اسـت و بنـابراين مـي       
باشـند و سـرمايه انسـاني از مرتبـه دو              انسـاني از درجـه انباشـتگي يـك مـي            استثناي، سرمايه 

توان بدون آنكه خللـي در مـدل     باشد كه به منظور هم مرتبه كردن آن با ساير متغيرها مي            مي
 .باشد، وارد مدل كرد ايجاد شود تغييرات سرمايه انساني را كه ازدرجه انباشتگي يك مي

 سازي بررشد اقتصادي  بردارهاي همگراي آثارمتنوع.۳-۳
دار وگسترش يافته از مدل فوق، متغيرهـاي ديگـري          ي معني      به منظور ايجاد يك رابطه    

زا   هـاي درون    شـود كـه درحقيقـت همـان عوامـل مـورد تأكيـد نظريـه                 نيز به مدل افزوده مي    
  ، تغييرات سـرمايه انسـاني،  ID ه درصد،گذاري از توليد ب اين متغيرها، سهم سرمايه . باشند  مي

DHC   هاي جنگ،     زاي مدل، براي سال       برون ، ومتغير موهومي وDum ولي از آن جا    . ، هستند
هـا بـه    زاي مـدل را نشـان داد؛ كـه همـه آن          كه آزمون ريشه واحد، ناپايايي متغيرهـاي درون       
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، ١ارهـاي همگـرا جاهنسـن   استثناي سرمايه انساني از درجه يك هستند؛ بنـابراين از روش برد    
چـون روش جاهنسـن، بـراي متغيرهـاي     . گـردد    بلندمدت ميان آنها مي    اقدام به تخمين رابطه   

ساكن و ناپاياي درجه يك كاربرد دارد، بنابراين به جاي استفاده از سرمايه انساني، تغييـرات    
 .شود آن در مدل وارد مي

بـراي ايـن   .  مـدل اسـت   هاي بهينه   وقفه الذكر انتخاب       اولين مسئله در كاربرد مدل فوق     
 و  ٢بيـزين  - شـوارتز  هـاي   آمـاره ي مـدل و بـا         ، بـا متغيرهـا    VARمنظور پس از بررسـي مـدل        

همچنين به منظور شناسايي نيـاز بـه وجـود          .  مدل دو در نظر گرفته شد        بهينه  ، مرتبه ٣آكائيك
 جاهنسـن، تـوأم بـا تعيـين     ها، بنا به پيشـنهاد    عرض از مبدأ، روند زماني ويا هر دوحالت ازآن        

، مشخص خواهـد گرديـد؛ ولـي، درايـن تحقيـق بـا          همگرا، تعداد بردارهاي    π ماتريس  رتبه
 وو عـرض ازمبـدأ نامقيـد         ٤بدون روند  توجه به انتخاب مدل، دوحالت عرض ازمبدأ مقيد و        

گـرا ازنتـايج آزمـون      بـراي شناسـايي تعـداد بردارهـاي هم        . شود   روند، به كار برده مي     بدون
مـورد، نتـايج حـاكي از        دو شـود كـه در هـر        حداكثر راستنمايي و ماتريس اثـر اسـتفاده مـي         

 ). ۱ پيوستجداول( داري سه بردار بلند مدت همگرا است معني
دهد كه در هردو حالت اولين بردار كامالً بـا            بردارهاي بلندمدت در هر مورد نشان مي         

زاي مدل با عالمت مثبت       درون متغيرهايمعني كه، ضرايب همه     نظريه سازگار است؛ به اين      
گردد كه آثار منفي جنگ بر رشد         زاي مدل، با ضريب منفي ظاهر مي       و متغير موهومي برون   
هاي بدست آمده     اعمال قيودي براي شناسا كردن معادله      به منظور . دهد  اقتصادي را نشان مي   

حله بعدي محـدوديتي بـر ضـرايب بردارهـاي          داري ضرايب در مر     و با توجه به بررسي معني     
ــوق  خالصــه. شــود منتخــب اعمــال مــي   در خصــوص بردارهــاي اول در   تمــامي مراحــل ف

همچنـان كـه از انحـراف معيـار ضـرايب نرمـال شـده               . نشـان داده شـده اسـت      ) ۳-۳(جدول
 .دار است از مبدأ در بردار اول، معني پيداست تمامي ضرايب به استثناي ضريب عرض

____________________________________________________________________ 
 

1. Johansen Estimation. 
2. Schwarz Bayesian Criterion. 
3. Akaike Information Criterion. 
4. Restricted Intercepts and no Trends. 
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  با تنوع مبادالت تجاري دردوحالتاقتصادي خالصه نتايج بردارهاي بلندمدت رشد -۳-۳جدول 

 عرض از مبدأ مقيد عرض از مبدأ غير مقيد
 ۱بردار  با محدوديت ۱بردار  با محدوديت

 

۱-}----{ ۹۴/۲)۱-( ۱-}----{ ۶۵۶۳/۲-)۱-( LGDP 

۰۴۲/}۰۲۱۷۵/{ ۱۲۳۸/-)۰۴۲(/ ۰۳۸۴/}۰۲۱/{ ۱۰۲۱)/۰۳۸۴(/ PV 

۰۲۹/}۰۰۶۱/{ ۰۷۶۴/-)۰۲۹(/ ۰۲۵۳/}۰۰۶۱/{ ۰۶۷۱)/۰۲۵۳(/ ID 

۱۵۳۸/}۰۳۸۵/{ ۴۵۳/-)۱۵۳۸/( ۱۴۵/}۰۳۷۷/{ ۳۸۵۳)/۱۴۵/۰( DHC 

۳۳۷/-}۰۶۶۹/{ ۹۹۴)/۳۳۷/-( ۳۴۹/-}۰۶۹۴/{ ۹۲۷/-)۳۴۹/-( DUM 

------- ------- ۳۸/۱}۲۳۹/۲{ ۶۷/۳)۳۸/۱( C 

 .قادير داخل كروشه انحراف معيار استو م هاي نرمال شده هستند مقادير داخل پرانتزارزش

 ارتباط مثبـت   دار در بردارهاي بلندمدت، كه نشان دهنده با توجه به ضرايب مثبت ومعني    
توان به درستي مدل رشـد تـا          زاي موجود درمدل با رشد اقتصادي است؛ مي         متغيرهاي درون 

توان   هاي بلندمدت مي    نبا نگريستن به نتايج رگرسيو    . برد  زا در اقتصاد ايران، پي      حدي درون 
 انساني نسبت به متغيرهاي ديگر در مدل را نتيجـه گرفـت؛ زيـرا           تر تغييرات سرمايه    آثار قوي 

زاي مدل، بـه مراتـب بزرگتـر اسـت كـه              ضريب آن نسبت به ضرايب متغيرهاي ديگر درون       
اقتصـاد   فيزيكـي، در      انساني در بلندمدت، حتي بيشـتر از سـرمايه           اهميت سرمايه   نشان دهنده 
داري اسـت كـه كـامالً بـا           همچنين آثار جنگ بررشـد اقتصـادي منفـي و معنـي           . ايران است 

 .كند انتظارات مطابقت مي
كـه نتـايج آن     . شود  الذكر تخمين زده مي     در ادامه، مدل تصحيح خطا براي دوبردار فوق       

 t-testهمچنان كه از ضرايب آماره. نشان داده شده است) ۳-۴( به صورت خالصه درجدول

مـدت تعريـف كـرد وضـرايب          اي قوي بين متغيرهاي مدل در كوتاه        توان رابطه   پيداست نمي 
باشند؛ بـا وجـود ايـن، عالمـت           جزء تصحيح خطا نيز در سطح اطمينان باال قابل پذيرش نمي          

دهد كه در هـردوره تعـديلي ازنوسـانات كوتـاه مـدت متغيرهـا بـه مقـدار          منفي آن نشان مي 
 .گيرد بلندمدت خود صورت مي

  نتايج مدل تصحيح خطا رشد اقتصادي با تنوع مبادالت تجاري -۴-۳
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 )با دوبردار(
 عرض از مبدأ مقيد عرض از مبدأ غير مقيد

 ۱بردار  ۱بردار 
 

۷۱۲۴/]۴۲/۲[ ۶۹۵۳/]۲۷/۲[ Dlgdp1 
۰۰۶/-]۱۴۹/۲-[ ۰۰۶۱/-]۰۹/۲-[ Dpv1 

۰۰۱۲/]۸۳۴۶/[ ۰۰۰۳۴/]۲۵۶/[ Did1 
۰۴۴۶/]۹۸۳/۱[ ۰۳۷۲/]۶۵/۱[ Ddhc1 
۰۵۸/-]۵/۲-[ ۰۵۹۶/-]۴۶۷/۲-[ Ddum1 
۱۲/-]۹۰۸/۱-[ ۰۸۱۸/-]۳۹۴/۱-[ Ecm1 (-1) 

۱۱۲۳/-]۸۵۵/۱-[ ------- C 

 . هستندtمقادير داخل براکت مقدارهاي 

 هاي مهم پژوهش  يافته.۴

 پس از انقالب داراي نوسـان       دوره    نتايج نشان داده است كه، تنوع مبادالت تجاري در        
هـاي برنامـه اول بـه         هاي جنگ رخ داده است واز سـال         بيشترين تنزل آن در سال    . تبوده اس 

 . بعد تقريباً در اطراف سال پايه نوسان ماليمي داشته است
گذاري از توليد ناخالص داخلـي وتغييـرات          به منظور تعميم مدل، متغيرهاي سهم سرمايه      

ولـي  . گ، در مدل ملحـوظ گرديـد  هاي جن   انساني به همراه متغير موهومي براي سال        سرمايه
زاي مدل ناپايـا بودنـد، عمـالً روابـط رگرسـيوني سـاده                ي درون   از آن جا كه تمامي متغيرها     

 بردارهـاي همگـرا بـا نـام روش           پـذير باشـد؛ بنـابراين، بـا اسـتفاده از روش             تواند توجيـه    نمي
هاي الزم    بررسيپس از   . جاهنسن، اقدام به شناسايي روابط تعادلي بلندمدت در مدل گرديد         

با عـرض از مبـدأ نـا مقيـد و بـدون رونـد، بـه            دو حالت باعرض ازمبدأ مقيد و بدون روند و        
از هر حالت سه بردار بلندمدت با توجه بـه آزمـون       . هاي بهينه انتخاب گرديدند     عنوان حالت 

هـاي اول در هرحالـت كـامالً بـا      بـردار . ويـژه نتيجـه گرديـد      مقـادير  ماتريس اثـر وحـداكثر    
تظارات مدل سازگار است و بنابراين برروي بردار اول محدوديتي به منظـور شناسـا كـردن        ان

داري ضرايب با توجه بـه        آن و بدست آوردن انحراف معيار ضرايب اعمال گرديد كه معني          
تـا حـدي    « رشـد     انحراف معيارهاي بدست آمده بـه اثبـات رسـيد كـه خـود درسـتي نظريـه                 

دراين بردارها، اهميـت تغييـرات سـرمايه انسـاني از     . هد شان ميدر اقتصاد ايران را ن» زا  درون
 انسـاني نسـبت     متغيرها بيشتر است؛ زيرا، در هرحالت ضريب برآوردي تغييرات سـرمايه       بقيه
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 .زاي مدل، بزرگتر است به ضرايب ديگر متغيرهاي درون
ت بـه  مـدت درهردوحالـ   دار كوتاه در مدل تصحيح خطا كه برآورد گرديد، روابط معني    

ولـي ازآن   . دار نشدند   اثبات نرسيد؛ چرا كه، ضرايب تمامي متغيرهاي ملحوظ در مدل معني          
توان نتيجه گرفت كـه تعـديلي    جا كه ضريب جزء تصحيح خطا در هردو بردار منفي بود مي    

 .بين روابط كوتاه مدت وبلندمدت وجود خواهد داشت

 بندي و مالحظات جمع

توانـد عملكـرد      اد ايران داري نوسان است كه اين خود مي        تنوع مبادالت تجاري در اقتص    ) ۱
هـا در جهـت    گـذاري   شود سياسـت    بنابراين پيشنهاد مي  . اقتصاد را با بي ثباتي همراه سازد      
 .نظم بخشيدن به اين نوسانات باشد

تواند آثـار مثبـت بـه همـراه           زا در اقتصاد ايران مي      هاي رشد اقتصادي تا حدي درون       مدل) ۲
هـاي     بنابراين، الزم است عالوه بر اهميت دادن به عوامل مـورد تأكيـد مـدل               .داشته باشد 

  زا ماننـد تنـوع توليـد، سـرمايه          هـاي درون    رشد نئوكالسيك، به عوامل مورد تأكيد مـدل       
ها نبايـد ايـن مهـم         گذاري  توجه بيشتري داشت و در سياست     ... انساني، تحقيق و توسعه و    

 . فراموش شود

هـاي تنـوع توليـد بـا همراهـي عـواملي همچـون سـرمايه فيزيكـي           گيري به سياسـت    جهت)۳
وري كـل    بهـره  تواند آثار مهم وقابـل تـوجهي را بررشـد اقتصـادي و                 انساني مي   وسرمايه

هــا الزم اســت همــه تأكيــدات  گــذاري عوامــل توليــد داشــته باشــد؛ بنــابراين، درسياســت
 .زا در نظرگرفته شود هاي رشد تاحدي درون مدل

بنـابراين   بلندمـدت داراي آثـار مثبـت اسـت و          زا دراقتصاد ايران در      رشد درون  هاي  مدل) ۴
 .ها بايد بلندمدت باشد ريزي برنامه

دراين مدل درهمه حال آثارتغييرات سرمايه انسـاني نسـبت بـه متغييرهـاي ديگـر مـدل از        ) ۵
هـاي بلندمـدت،    ريـزي  دهـد در برنامـه    اهميت بيشتري برخوردار بود كه خـود نشـان مـي          

اهميت دادن به سرمايه فيزيكي نبايـد موجـب غفلـت از عوامـل ديگـر همچـون سـرمايه                    
 .انساني، تنوع توليد ويا تغييرات تكنولوژي گردد
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 )۱(پيوست 

هاي ماتريس اثر و حداكثر مقادير ويژه متغير رشد اقتصادي با شاخص تنوع مبادالت  آزمون -۱جدول 
 تجاري 

 )عرض از مبدأ مقيد وبدون روند(

 فرضيه صفر فرضيه مقابل آماره حداکثر مقادير ويژه  درصد۹۵مقدار بحراني   درصد۹۰دار بحراني مق
۰۱/۲۹ ۴۸/۳۱ ۴۳۳/۵۲ r1 r0 
۹۸/۲۲ ۵۴/۲۵ ۷۵/۲۶ r2 r1 

۷۴/۱۶ ۸۸/۱۸ ۱۰/۲۰ r3 r2 
۵/۱۰ ۴۵/۱۲ ۳۰/۸ r4 r3 

 

 فرضيه صفر لفرضيه مقاب آماره آزمون اثر  درصد۹۵مقدار بحراني   درصد۹۰مقدار بحراني 
۰۷/۵۹ ۷۵/۶۲ ۵۸/۱۰۷ r1 r0 
۱۲/۳۹ ۴۰/۴۲ ۱۵/۵۵ r2 r1 

۷۶/۲۲ ۲۳/۲۵ ۴۰/۲۸ r3 r2 
۵/۱۰ ۴۵/۱۲ ۲۹۹/۸ r4 r3 

 

هاي ماتريس اثر و حداكثر مقادير ويژه متغير رشد اقتصادي با شاخص تنوع مبادالت  آزمون -۲جدول 
 تجاري 

 )مقيد وبدون روندناعرض از مبدأ (

 فرضيه صفر فرضيه مقابل آماره حداکثر مقادير ويژه  درصد۹۵مقدار بحراني   درصد۹۰مقدار بحراني 
۲۷/۲۸ ۷۱/۳۰ ۰۱/۴۹ r1 r0 
۱۵/۲۲ ۵۹/۲۴ ۸۳/۲۴ r2 r1 

۹۸/۱۵ ۰۶/۱۸ ۶۵/۱۹ r3 r2 
۵۳/۹ ۴۷/۱۱ ۳۱/۷ r4 r3 

 

فرضيه صفر  فرضيه مقابل آماره آزمون اثر  درصد۹۵مقدار بحراني   درصد۹۰مقدار بحراني 
۸۴/۵۴ ۶۳/۵۸ ۸۱/۱۰۰ r1 r0 
۸۸/۳۵ ۹۳/۳۸ ۷۹/۵۱ r2 r1 

۷۵/۲۰ ۳۲/۲۳ ۹۶/۲۶ r3 r2 
۵۳/۹ ۴۷/۱۱ ۳۱/۷ r4 r3 
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 )۲(پيوست 

 هاي تحقيق داده

(%) سرمايه انساني 
HC 

(%) سرمايه فيزيکي 
ID 

(%) تنوع مبادالت 
PV 

 سال GDPLتوليد سرانه 

۲۵/۳ ۷۳/۳۷ ۱۰۰ ۳۶۰ ۱۳۵۸ 
۳۰/۳ ۶۸/۷۱ ۸۵/۹۹ ۳۴۱ ۱۳۵۹ 
۳۶/۳ ۵۷/۷۲ ۰۹/۹۵ ۳۲۹ ۱۳۶۰ 
۴۸/۳ ۸۱/۴۱ ۰۵/۹۵ ۳۳۷ ۱۳۶۱ 
۶۲/۳ ۳۹/۵۱ ۱۰/۹۵ ۳۵۲ ۱۳۶۲ 
۱۲/۴ ۴۶/۵۲ ۰۵/۹۵ ۳۴۸ ۱۳۶۳ 
۳۷/۴ ۵۶/۴۲ ۱۱/۹۵ ۳۴۳ ۱۳۶۴ 
۵۰/۴ ۰۱/۳۴ ۶۰/۹۴ ۳۲۴ ۱۳۶۵ 
۷۴/۴ ۲/۲۸ ۸۶/۹۹ ۳۱۶ ۱۳۶۶ 
۰۲/۵ ۶۸/۲۵ ۲۰/۹۹ ۳۰۵ ۱۳۶۷ 
۲۷/۵ ۰۶/۲۶ ۸۹/۹۹ ۳۰۸ ۱۳۶۸ 
۵۳/۵ ۳۴/۲۶ ۴۵/۹۹ ۳۲۳ ۱۳۶۹ 
۸۴/۵ ۲۰/۳۶ ۹۹/۹۹ ۳۴۰ ۱۳۷۰ 
۸۸/۵ ۰۷/۳۳ ۶۴/۹۶ ۳۴۲ ۱۳۷۱ 
۴۸/۶ ۸۷/۲۶ ۷۰/۹۸ ۳۴۲ ۱۳۷۲ 
۴۸/۷ ۱۸/۲۲ ۴۴/۱۰۰ ۳۴۳ ۱۳۷۳ 
۷۰/۸ ۲۵/۱۹ ۱۲/۱۰۰ ۳۵۰ ۱۳۷۴ 
۶۲/۹ ۷۱/۲۳ ۹۴/۹۹ ۳۵۵ ۱۳۷۵ 
۳۹/۱۰ ۷۶/۲۴ ۸۸/۹۹ ۳۵۶ ۱۳۷۶ 
۵۵/۱۰ ۸۳/۲۴ ۹۸/۹۹ ۳۵۹ ۱۳۷۷ 
۶۰/۱۰ ۰۴/۲۶ ۰۵/۱۰۱ ۳۶۱ ۱۳۷۸ 
۸۹/۱۰ ۶۴/۲۶ ۰۵/۱۰۰ ۳۶۸ ۱۳۷۹ 

GDPL : آمــار توليــد ناخــالص داخلــي از، بانــك مركــزي، ســري  : منبــع. ۱۳۶۹توليــد ســرانه بــه هــزار ريــال و قيمــت ثابــت ســال
و آمــار مربــوط بــه جمعيــت از، ســازمان مــديريت  ۱۳۸۰، تهــران، ۱۳۶۹هــاي ملــي بــه قيمــت ثابــت ســال  زمــاني حســاب

 .۱۳۸۰اقتصاد كالن، شهريور ريزي، دفتر  و برنامه
PVX :گمــرك ايــران، : منبــع. ، بــه درصــد۱۳۵۸ســازي مبــادالت تجــاري برمبنــاي ســال پايــه  محاســبات محقــق ازشــاخص متنــوع

 .۱۳۷۹-۱۳۵۸هاي  سالنامه آمار بازرگاني خارجي، سال
ID: هاي ملي حساب بانك مركزي، آمار :به درصد، منبع۱۳۶۹گذاري از توليد با قيمت ثابت سال  سهم سرمايه . 

HC : ريــزي، دفتــر  ســازمان مــديريت و برنامــه:منبــع. كردگــان آمــوزش عــالي بــه كــل شــاغلين كشــور بــه درصــد  نســبت تحصــيل
 .هاي مختلف گزارش اقتصادي سال. اقتصاد كالن
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 منابع
، اداره  ١٣٦٩هاي ملي به قيمت ثابـت سـال         حساب ؛)١٣٧٩ (مركزي جمهوري اسالمي     بانك

 .آمارهاي اقتصادي
هاي   هاي اقتصادي، سال    ، اداره بررسي  نماگرهاي اقتصادي  ،جمهوري اسالمي   مركزي     بانك

 . مختلف
سـازي صـادرات وتـأثيرآن     تحليلي بـر متنـوع  " ؛)١٣٨٠ ( موسوي و افسانه  پور، انوشيروان   تقي

ــي  ــدهاي ارزي غيرنفت ــزايش درآم ، ١٨، شــماره پژوهشــنامه بازرگــانيفصــلنامه ، "براف
 .١٤٤-١٠٩صص
، معاونــت امــور ١٣٧٨گــزارش اقتصــادي ســال ؛ )١٣٧٩ (ريــزي  مــديريت وبرنامــهســازمان

 .اقتصادي و هماهنگي ، دفتر اقتصاد كالن، تهران
، دفتــر ١٣٧٩ آمــاري، پيوســت گــزارش اقتصــادي ســال  مجموعــه ؛)١٣٨٠(_________ 

 .اقتصاد كالن، تهران
، ررشد اقتصادي ايـران از طريق تجارت خارجي ب  R&Dنقش  ؛)١٣٨٠(آبادي، ابوالفضل     شاه

دانشـكده اقتصاد،دانشـگاه تربيـت       ،اكبر كميجـاني  دكتر  : استاد راهنما  نامه دكترا،   پايان
 .مدرس

، برنامه و   "سازي صادرات ورشد اقتصادي در ايران       متنوع" ؛)١٣٨١بهار (صمدي، علي حسين  
 .٦٨-٤٣، صص ١٢و١١، سال ششم، شماره بودجه

محصـول و عملكـرد صـادركنندگان       /راهبردهاي بـازار  بررسي رابطه    ؛)١٣٨١ (صنوبر، ناصر 
 دانشـكده مـديريت     ،حسـين رحمـان سرشـت     : نامـه دكتـرا، اسـتاد راهنمـا         ، پايان ايراني

 .دانشگاه عالمه طباطبايي وحسابداري،
سازي صـادرات وكـاربرد مـدل       متنوع" ؛)١٣٧٩ (علي حسين صمدي   و   قطميري، محمد علي  

هـاي پـولي    هفتمـين كنفـرانس سياسـت   ، "نفتـي ريـزي صـادرات غير   پرتفوليو در برنامـه   
 .، تهرانوارزي

 .١٣٧٩-١٣٥٨هاي  ، سالسالنامه آمار بازرگاني خارجيگمرك جمهوري اسالمي ايران، 
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ثبـاتي صـادرات و رشـد اقتصـادي در كشـورهاي عضـو                بـي "  ؛)١٣٧٦(ميرشجاعي، فخـري    
لعات و پژوهشـهاي    ، پاييز، مؤسسه مطا   ٤ شماره   ،پژوهشنامه بازرگاني فصلنامه  ،  "اوپك  

 .بازرگاني، تهران
، مؤسسـه فرهنگـي رسـا،     ريشه واحد وهمجمعي در اقتصاد سنجي      ؛)١٣٧٨ (نوفرستي، محمد 
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