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115-126: 1391بهاروتابستاناقتصاد توسعه و برنامه ریزي ، سال اول ، شماره اول، 

اثرات همگرایی درآمدي و گسترش جریان هاي تجاري بر رشد 
OECDاقتصادي ایران وعمده شرکاي تجاري از جمله کشورهاي 

3مائده رمضانی2سعید دائی کریم زاده1سید کمیل طیبی

چکیده
ه در این مجموعه، غیر  افتد ک با توجه به مطالعات انجام شده، رشد اقتصادي بر اساس مجموعه اي از ساز و کارها اتفاق می                 

توان تجارت را به عنوان موتور رشد اقتصاد و نقطـه عزیمـت   می. از نهاده هاي اولیه تولید ، عوامل دیگري نیز دخیل هستند      
جریـان هـاي تجـاري    گسترش و   درآمدي همگراییدر این تحقیق، اثرات متقابل      . براي آغاز فرآیند رشد و توسعه دانست      

مـورد بررسـی قـرار    2006-1996طـی دوره زمـانی   OECD4ي تجـاري از جملـه کـشورهاي   براي ایران و عمده شرکا
همچنین اثر همگرایی درآمدي و جریانهاي تجاري روي رشد اقتصادي کشورهاي مذکور مورد مطالعه قـرار                . گرفته است 
.گرفته است

رآمدي و بررسی عوامل موثر بر آن ها        جانبه و همگرایی د   هاي تجاري دو  هدف از این تحقیق بررسی اثرات متقابل جریان       
یک معادله رگرسیونی براي ارزیابی اثرات همگرایی درآمدي و گـسترش  ) 2003(5بر اساس مطالعات سدربم و تیل    . است

بـرآورد الگـو بـراي ایـران و     . جریان هاي تجاري دو طرفه بر رشد اقتصادي کشورهاي منتخب اختصاص داده شـده اسـت               
. طی دوره زمانی مذکور با استفاده از داده هاي پانل انجام شده استOECDمله کشورهايعمده شرکاي تجاري از ج

هـاي تجـاري و همگرایـی درآمـدي بـر یکـدیگر       اثر مثبت و معنی دار جریان    حاکی از   الگو،  برآورد  نتایج بدست آمده از     
نـین نتـایج نـشان مـی دهـد اثـر       چهم. ي مکملـی بـین ایـن دو متغیـر مـشاهده گردیـد             به این ترتیب وجود یک رابطه     . است

هاي تجاري، نیروي کار و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادي مثبت می باشد، امـا همگرایـی درآمـدي بـر روي رشـد          جریان
.اقتصادي چندان اثر بخش نیست

همگرایی درآمدي، جریان هاي تجاري، رشد اقتصادي، ، ایران وشرکاي تجاري ، الگـوي جاذبـه،    :کلیدي واژه هاي   
داده هاي تابلویی  

komail@econ.ui.ac.ir-دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان -1

karimzadeh@khuisf.ac.ir    -)اصفهان(خوراسگان، واحد دانشگاه آزاد اسالمی ، استادیار -2

maedehramezany@yahoo.com  -)اصفهان(خوراسگان، واحددانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوي کارشناسی ارشد -3

این کشورها شامل اتریش، بلژیک، دانمـارك، فرانـسه، آلمـان، یونـان، ایـسلند،ایرلند، ایتالیـا، لوکزامبـورگ، هلنـد، نـروژ ،پرتغـال،                -4
، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلـستان، آمریکـا، ژاپـن، فنالنـد، اسـترالیا، نیوزلنـد، مکزیـک، جمهـوري چـک، مجارسـتان، کانـادا                       

.جمهوري کره، لهستان وجمهوري اسلواکی هستند
5-Soderbon and Teal-
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اقتصاد توسعه و برنامه ریزي 116

قدمهم-1
در نظام نوین اقتصاد جهانی، پدیده هایی نظیر جهانی شدن اقتصاد و روند رو به رشد پیمان هاي تجاري، تعریف     

در سـال هـاي اخیـر تحـوالت سـاختاري      . مرز و حدود اقتصاد کشورها را بـه شـدت دچـار تحـول نمـوده اسـت         
.تصادها و تأثیر پذیري آنها از یکدیگر گشته استاقتصادي جهانی سبب وابستگی هرچه بیشتر اق

دولت ها به دلیل وابستگی متقابل کـشورها بـا یکـدیگر و بـه دلیـل ایـن کـه جریـان هـاي تجـاري کـشورها بـر                            
هاي اقتصادي و غیر اقتصادي همسایگان و حتی کشورهاي دور دست تاثیر می گذارند، و براي مقابله بـا                   فعالیت

ملی، ناگزیرند تصمیمات و واکنش هایی در جهت توسعه جریـان هـاي تجـاري اتخـاذ       برخی چالش هاي بین الل    
. هـاي افـزایش آن اســت  یکـی از مـسائل مهمـی کــه مـدنظر هـر کـشور اسـت، مــساله نـرخ رشـد و  راه         . نماینـد 

همکاریهاي اقتصادي می تواند سبب افزایش مبادالت تجاري، صرفه هاي ناشی از مقیـاس، انتقـال تکنولـوژي و            
همچنین پیشرفت هاي تجاري مهمترین وسـیله بـراي جـذب        . نتیجه بهبود رفاه اقتصادي و افزایش رشد گردد       در  

این راه مـی تـوان بـه افـزایش     دانش فنی بوده و دسترسی سریع تر به فناوري هاي جدید را میسر می سازد که از                
دارد اثرات همگرایـی درآمـدي و   این مطالعه قصد.وري عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادي دست یافت     بهره

را  OECDگسترش جریان هاي تجاري بر رشد اقتصادي ایران و منتخبی از شرکاي تجاري از جمله کـشورهاي                
. بررسی کند

مبانی نظري تحقیق-2
در مورد آثار رفاهی پیمان هاي اقتصادي و یکپارچگی هـاي اقتـصادي بـر اعـضاي                 1)1950(»تحلیل واینر «مبانی  

تحلیل مزبور در خصوص احتمال سـودآوري در دو بخـش تولیـدي و مـصرفی             . ز نیم قرن سابقه دارد    آن، بیش ا  
همان طور که قبالً گفته شد، تحلیل منافع ایستاي واینر بر این اصل استوار است که اثر ابداع تجاري، همـه            . است

لی که زیان غیر قابل انکاري اعضاي پیمان تجاري منطقه اي و یکپارچگی هاي اقتصادي را متنفع می کند در حا          
ابـداع تجـاري بـراي اعـضاي پیمـان تجـاري منطقـه اي و یکپـارچگی هـاي                    . از انحراف تجاري ایجاد می شـود      

درآمـد بـاالتر اعـضاي پیمـان تجـاري      . اقتصادي به طور غیر مستقیم، کشورهاي غیر عضو را نیز متـأثر مـی کنـد     
صرف بیشتر منجر شـود و اگـر افـزایش تقاضـا بـراي کـاال و       ي و یکپارچگی هاي اقتصادي می تواند به م       امنطقه

خدمات، شامل محصوالت و خدمات تولیدي خارج از پیمان تجـاري منطقـه اي و یکپـارچگی هـاي اقتـصادي                     

1 -Viner
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OECD117هاي تجاري بر رشد اقتصادي ایران و عمده شرکاي تجاري از جمله کشورهاي اثرات همگرایی درآمدي و گسترش جریان

رحیمـی بروجـردي،    (باشد، کشورهاي غیر عضو نیز مرتفع می شوند و نهایتاً رشد اقتصادي محقـق خواهـد شـد                   
1385 .(

آنـان ادعـا مـی کننـد کـه      . معتقدند که تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزي است  بیشتر اقتصاد دانان    
هـاي نـسبی موجـود و    تجارت بین الملل امکان بهره گیري از توانمندي هاي اقتصادي بالقوه را با توجه به مزیـت     

قابـل رقابـت در   قابل خلق، به وجود می آورد و عالئم روشنی را براي سرمایه گذاري در طـرح هـاي اقتـصادي               
الملل، نرخ رشد اقتصاد را از طریـق دسترسـی بـه بازارهـاي              همچنین تجارت بین  . عرصه جهانی پدیدار می سازد    

).1385شیخ بهایی، (خارجی، تکنولوژي و منابع تحت تاثیر قرار می دهد 
ا بهره وري باال شده تجارت خارجی سبب تغییر تخصیص منابع از بخش ها و صنایع با بهره وري پایین به صنایع ب

بـا گـسترش تجـارت خـارجی،        . کنـد و منابع را به سوي فعالیت هایی که بیشترین بهره وري را دارند هدایت می              
تشکیالت تجاري و نیز اقتصاد، به کـشف هـاي جدیـد در مـدیریت اقتـصادي، بهبـود تکنولـوژي و شـیوه هـاي            

د چشم پوشی واقع می شدند به منابع اصلی براي رشد موربهترتولید تشویق می گردد؛ لذا فرصت هایی که سابقأ      
). 1،2000میلر و آپادهیاي(اقتصادي تبدیل می شوند 

در مدل رشد سولو، تجارت مانند افزایش در تکنولوژي عمل می کند که اجـازه تولیـدات بیـشتر بـا نهـاده هـاي              
اگر فرض شود یک اقتـصاد بـسته   ) 3-2(مثال در شکل . مشابه را می دهد و سبب شیفت در تابع تولید می شود            

ارتقاء می یابد، دو اثر کوتاه مدت و میان k(g(باشد، به هنگام باز شدن اقتصاد، تابع تولید به        f)k( با تابع تولید    

–y*((افـزایش مـی یابـد    yبـه  y*تولید از میزان     k*اثر کوتاه مدت ینکه در همان سطح        . مدت دارد   
**y (    در میان مدت، تولید بیشتر افزایش یافته و بـه سـطح             ). افزایش تولید استy        مـی رسـد کـه ایـن

.جدید می رسد2افزایش تولید در این سطح متوقف شده و اقتصاد به یک حالت پایاي

1-Miller and Upadhyay

2-Steady-State
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اقتصاد توسعه و برنامه ریزي 118

مدل رشد سولو در حالت اقتصاد بسته و باز) 1(نمودار 

توانـد رابطـه   ، ولـی نمـی  هر چند مدل سولو به نشان دادن رابطه تجارت و رشد در کوتاه مدت ومیان مدت است                
، اقتـصاد فقـط از یـک    بلند مدت آن را توضیح دهد و به عبارتی در مدل نئوکالسیک سـولو بـا توسـعه تجـارت      

، تجارت بین ولی اسمیت و اقتصاددانان موافق آزادي تجاري. سطح دیگر از پایانی انتقال می یابد      سطح پایانی به    
از نظـر اسـمیت تخصـصی شـدن از     . الملل و تخصصی شدن داراي یک اثر بلند مدت بر رشد اقتصادي می دانند     

، اکتـشاف و یـادگیري     حقیقـات ، ت هاي رقابتی و اندازه اقتصاد در پی نـوآوري        تر از مزیت  طریق بهره برداري بیش   
).2000، 2بیگستن و همکاران(بر رشد بلند مدت اثر گذار است 1حین کار

) 2002(3دبسون و رملگان. اگر چه، اثر ترکیبی این دو متغیر تاثیر مثبت ومعنی داري بررشد اقتصادي داشته است
دادند، به این نتیجه رسیدند کـه توزیـع       در بررسی که روي رشد اقتصادي و همگرایی در آمریکا التین انجام می            

آنها بیان کردند که شواهدي از همگرایی شرطی ولـی بـا نرخـی              . برابر درآمدي در آمریکاي التین وجود ندارد      
نـرخ  1980و اوایـل  1970کمتر از بسیاري از کشورهاي توسعه یافته براي این منطقه وجود دارد، و درطول دهه           

داشته و موقعیت را براي سیاست منطقه گرایی فراهم کرده است، به طوري که جنبـه     همگرایی بیشترین مقدار را     
"در مقاله خود تحت عنوان ) 1997(4بن دیوید و لووي.هاي مثبتی بر افزایش رشد اقتصادي کشورها داشته است

از کـه سرچـشمه شـده اسـت    (به بررسی نقشی که سرریزهاي دانش و اطالعات "زاد، رشد و همگرایی   تجارت آ 
بر روي همگرایی درآمدي و نرخ رشدبلند مدت بین کشورهاي عضو اتحادیه اقتـصادي اروپـا               ) افزایش تجارت 

1- Learning by doing

2-Bigsten et al

3-Dobsont and Ramlogan

4-Ben-David and Loewy
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OECD119هاي تجاري بر رشد اقتصادي ایران و عمده شرکاي تجاري از جمله کشورهاي اثرات همگرایی درآمدي و گسترش جریان

)EEC(1    پرداخته و به این نتیجه رسید که افزایش تجارت می تواند روي نرخ هـاي                1870-1990در دوره زمانی
حرکـت پویـاي    2کـوپمن  -کـاس   -ولوآنها بر اساس مدل س    . رشد وهمگرایی در بلند مدت اثر منفی داشته باشد        

رسند که آزادي یک طرفـه بـراي یـک کـشور     کنند و به این نتیجه می  درآمدي و تجارت را تجزیه و تحلیل می       
تواند شکاف درآمدي بین آن کشور ودیگر کشورهاي ثروتمند را کاهش دهد و از منظر رشـد بلنـد مـدت،                     می

نیزایراندراخیرهايسالدر. همه کشورهاي تجاري دارداثر مثبت روي رشد) چند جانبهو(آزادي یک طرفه 
، در مقاله اي به بررسی آثار تجارت خارجی )1384(فرهادي از جملهاست؛شدهپرداختهبررسی این ارتباط به

نـشان مـی دهـد    1345-80نتایج حاصل از برآورد الگو براي دوره زمـانی  . بر رشد اقتصادي ایران پرداخته است 
بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبـت          "درجه باز بودن اقتصاد   "رت بین الملل در قالب شاخص       که تجا 

بنابراین با قرار گرفتن در معرض تحوالت اقتصاد بین الملل می تـوان از فرصـت هـاي تجـاري موجـود در          . دارد
مقالـه اي بـا اسـتفاده از مـدل          طی  ) 1381(آذربایجانی.اقتصاد جهانی بهره گرفت وبه رشد اقتصادي کمک کرد        

، آثـار همگرایـی   1998و1990،1997کشور براي سال هـاي      15جاذبه وبا ادغام آمار سري زمانی و مقطعی براي          
منطقه اي و سیاستهاي برون گرایی را بر رشد و رفاه کشورهاي حوزه دریاي خزر و جمهوري هاي قفقاز مـورد                      

ه رسیده است که سیاسـت هـاي بـرون گرایـی داراي تـأثیر مثبـت و       بررسی وتحلیل قرار داده است، وبه این نتیج   
معنی داري بر روي رشد اقتصادي می باشد؛ بدین ترتیب کشورهاي منطقه باید براي رسیدن بـه رشـد اقتـصادي                     
پایدار، به گسترش وتعمیق ترتیبات تجاري منطقه اي بیش از پیش توجه نموده تا بتوانند روند سرمایه گـذاري و                     

.فرصت هاي شغلی را با دسترسی به بازارهاي دیگر تقویت نمایندایجاد

اثر گسترش تجارت بر حجم تولید و رشد) 2(نمودار 

1-European Economic Community

2-Slow-Cass-Koopman
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اقتصاد توسعه و برنامه ریزي 120

در . ، مـی باشـد  آمده است) 2(اي که در شکل در مدل سولو، اثر گسترش تجارت بر رشد و حجم تولید به گونه      
، اکتشافات ، تحقیقات ن گذشت زمان بر اثر نوآوري     در حی . تولید می کند   a(Y(این شکل اقتصاد ابتدا در سطح       

.می رسد 1tدر زمان b(Y(و یادگیري به سطح تولید 
c(Y(حال اگر فرض شود در این زمان تجارت آزاد صورت گیرد، یک افزایش در تولید ایجاد شده و تولید بـه           

).2001، 1ون دن برگ(دامه می دهد می رسد و پس از آن دوباره اقتصاد به روند خود ا
به هر حال، منابع و مزایاي روي آوردن به تجارت خارجی در ادبیات اقتصادي از طرف بسیاري از اقتـصاددانان                   

...هاي اطالعاتی و تقویت و توسعه زیرساختها از قبیل حمل و نقل، سیستم. مورد تاکید و توجه قرار گرفته است 
، انتقال عوا مـل تولیـد از   اشی از مقیاس از طریق گسترده نمودن ابعاد بازارهاي داخلی   ، ایجاد صرفه جوئی هاي ن     

، انتقال تکنولوژي و استفاده از تکنولوژي برتـر         ، افزیش رقابت بین المللی    بخش هاي غیرکارا به بخش صادرات     
).1378، اکبري( از جمله اثرات مستقیم تجارت بر رشد اقتصادي است 

شواهد تجربیمطالعات و-3
در ادبیات اقتصادي، مطالعات زیادي درباره تجارت ، همگرایی و رشد اقتصادي در داخل مناطق یک کـشور و                   

، در مقاله اي بـه بررسـی اثـر متقابـل میـان       )2006(2چن و گوپتا    .نیز در بین کشورهاي مختلف انجام شده است         
بـا   1990–2003کـشور آفریقـایی طـی دوره         20در   درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی بر رشـد اقتـصادي           

نتابج برآورد مدل نشان می دهد بازبودگی اقتصاد تـاثیر مثبـت و             . استفاده از روش داده هاي تابلویی پرداخته اند       
همچنین اثر متقابل میان آموزش و بازبودگی منفـی و       . معناداري بر رشد اقتصادي این کشورها ایجاد کرده است        

این نتیجه بیانگر آن است که این کشورها از لحاظ استانداردهاي آموزشی در سطح پایینی قـرار                 . تمعنی دار اس  
دارند به طوري که با این سطح از سرمایه انسانی قادر به استفاده از سـرریزهاي دانـش و تکنولـوژي هـاي انتقـال                    

عـه اي بـه بررسـی نقـش تجـارت           ، در مطال  )2003(سـدربم وتیـل     . . یافته از طریق گسترش بازبودگی نمی باشند      
، بـه  1970-2000کـشور توسـعه یافتـه ودرحـال توسـعه طـی دوره       93خارجی وسرمایه انسانی بر رشد اقتصادي     

وي به این نتیجه رسید که افزایش میزان صادرات تاثیر مثبت ومعنی داري را بر .روش داده هاي تابلویی پرداختند
ترش تجارت خارجی موجب افزایش سطح بهـره وري ودر نتیجـه         رشد اقتصادي ایجاد کرده است ودر واقع گس       

1-Van Den Berg

2 -Chen and Gupta
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OECD121هاي تجاري بر رشد اقتصادي ایران و عمده شرکاي تجاري از جمله کشورهاي اثرات همگرایی درآمدي و گسترش جریان

رشد اقتصادي می گردد اما شاخص مربوط بـه سـرمایه انـسانی نتوانـسته اسـت تـاثیر معنـی داري بـر روي رشـد                           
. اقتصادي ایجاد کند

تغال، اسپانیا ، سـوئد  دانمارك ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، ایرلند ، ایسلند ، ایتالیا ، ، لوکزامبورگ ، هلند ، نروژ  پر                 
سوئیس ، ترکیه ، انگلستان ، آمریکا ، ژاپن ، فنالند ، استرالیا ، نیوزلند ، مکزیک ، جمهوري چک ، مجارستان ،          

الگـوي مـورد مطالعـه مـا        .مـی باشـند    2006-1996کانادا ، جمهوري کره ، لهستان وجمهوري براي دوره زمانی           
الگـوي  .ایی درآمد بر رشد اقتصادي، الگوي سدربم و تیل اسـت      همگرجهت بررسی تاثیر جریان هاي تجاري و      

:پیشنهادي بر اساس تابع کاب داگالس قابل تصریح است
)1(β

it
α
ititit LKAY 

بـه  : t,iسـطح بهـره وري و    : Aنیروي کـار ،       : Lموجودي سرمایه  ،      :Kتولید ناخالص داخلی ،   : Yکه در آن  
.ترتیب بیانگر زمان و کشور مورد بررسی است

علـت  -خصوصا براي کشورهاي در حال توسـعه -دربیشتر الگوهاي رشد که در زمینه اقتصاد باز مطرح شده اند      
توسعه بهره وري از طریق تجارت بین الملل، آمـوزش، تحقیـق و      ذکر شده که این   » توسعه بهره وري  «رشد پایا،   

توسعه وارتقاء سرمایه انسانی به جریان می افتد؛ به طوري که این عامل می تواند تمایل بـازده نهـایی سـرمایه بـه           
همچنین، میزان تأثیر گذاري تجارت بر بهره وري کـل عوامـل تولیـد و بـه دنبـال آن بـر          . کاهش را جبران نماید   

بـه عبـارتی بهـره      . رشد اقتصادي زمانی قوي تر خواهد بود که توام با انباشت سرمایه انسانی در یک کشور باشد                
مندي از تجارت براي کشورهاي برخوردار از مهارت بیشتر، نسبت به کشورهاي داراي مهـارت کـم بـه مراتـب                    

نظر گرفته شده اسـت و بـسیاري از اینهـا،    در» موتور رشد«در این الگوها، ارتقاء بهره وري به عنوان     . بیشتر است 
تجارت بین الملل را از طریق ایجاد پیشرفت هاي تکنولوژیکی وارتقاء بهره وري، موتوررشـد اقتـصادي معرفـی          

).2003سدربم و تیل،(کرده اند 
:در این الگو نیز سطح بهره وري تابعی از تجارت خارجی به صورت زیر در نظرگرفته شده است

)2(itit2it1it εlnHγTln.γclnA 

: itεشـاخص سـرمایه انـسانی،   : Hبردار متغیرهـاي تجـارت ،  : Tبهره وري عوامل تولید،  : A:که در این  معادله      
براي اینکه بتوان عوامل اثر گـذار بـر   . به ترتیب نشان دهنده زمان و کشور مورد نظر می باشد          : t,iجمله اخالل 

در آن ) 2(لگـاریتم گرفتـه و رابطـه    ) 1(ح بهـره وري را وارد تـابع تولیـد نمـود الزم اسـت از طـرفین رابطـه                سط
.  جایگذاري شود
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اقتصاد توسعه و برنامه ریزي 122

)3(
itititit2it1it εlnLβ.lnKα.HγTln.γclnY 

چرا که این فرضیه .با توجه به اینکه یکی از قضایاي مهم استخراج شده از الگو رشد سولو فرضیه همگرایی است
بـه بعـد و بـه دنبـال مطالعـات تجربـی گـسترده  بـارو          1990عنوان یک ویژگی الگو رشد سولو عمدتا از دهـه         به  

بنـابراین مـی تـوان گفـت        .موردتوجه اقتصاددانان قـرار گرفـت     ) 1990،1991،1995و1997(مارتین_آي   -وساال
کرد کشورهاي مجاورش   هر کشورنه تنها تحت تأثیر عملکرد اقتصادي خود بلکه تحت تأثیر عمل           رشد اقتصادي 

.نیز قرار می گیرد
)4(

itεit.IC1δitlnLβ.itlnKα.itH2γitTln.1γcitlnY 

: Kهزینــه هـاي آموزشـی بـه عنـوان شـاخص سـرمایه انـسانی ،                Hبـردار متغیرهـاي تجـارت ،      : T: به طوري که  
نیــروي کـار: Lموجـودي سرمـایه،

نسانی با باال بردن سطح مهارت ها سرمایه گذاري روي نیروي انسانی به حساب آمده و سرمایه گذاري در منابع ا           
و تخصص هاي نیروي کار و افزایش قابلیت هاي آن مـی توانـد موجـب ارتقـاي کمـی و کیفـی تولیـد شـده و                            

نیروي کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص، بخـش اعظـم     . کارایی استفاده از سرمایه هاي مادي را باال ببرد        
در نهایت نتایج نشان مـی دهنـد کـه تـأثیر همگریـی یـا       . دهدتشکیل میعوامل تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش را   

رشد اقتصادي معنی دار نیـست  ، برOECDتشابه درآمدي ایران و منتخبی از شرکاي تجاري از جمله کشورهاي  
این نتیجه بیانگر نبود همگرایـی یـا وجـود        . به گونه اي که می توان گفت اثري بر رشد اقتصادي ایجاد نمی کند             

کاف درآمدي عمیق تر بین ایران و شرکاي تجاري منتخب است، که اثر مستقیمی را روي رشد و تولید آن ها      ش
.ایجاد نمی کند که چندان به دور از واقعیت نیست

معرفی الگو و داده هاي تخمین-4
ي آموزشـی بـه   هـا ، موجودي سرمایه فیزیکـی، هزینـه  هاي تولید ناخالص داخلی،  نیروي کاردر این تحقیق داده 

هـاي توسـعه    جهـانی و لـوح فـشرده شـاخص         بانـک عنوان شاخص سرمایه انسانی، جریان هاي تجاري از سایت          
هستند کـه  OECDکشور که به طور عمده عضو30استخراج شده است و جامعه آماري ما  شامل ایران و       1جهان

یـک،شامل اتریش ، بلژ

1-Word Development Indicator (WDI)
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OECD123هاي تجاري بر رشد اقتصادي ایران و عمده شرکاي تجاري از جمله کشورهاي اثرات همگرایی درآمدي و گسترش جریان

ln :   ،لگاریتم طبیعیIC :  ، همگرایی درآمديt,i :        در این  . به ترتیب بیانگر زمان و کشور مورد بررسی است
توضیح دهنده ي مشابهت اقتصادي دو شریک تجاري است کـه بـر اسـاس درآمـد               )Linder(مطالعه، متغیر لیندر  

. ی باشدسرانه قابل اندازه گیري م
)5(2

i

i

i

i

POP
GDP

POP
GDPlnLinderIC
































تجزیه و تحلیل نتایج-5
لیمر و Fابتدا جهت مشخص کردن نوع تخمین از دو آزمون     .در جدول زیر آمده است    نتایج برآورد الگوي فوق   
در نتیجه براي این تخمین الگو داده هاي تابلویی از نوع اثرات ثابت مـورد قبـول واقـع                   . هاسمن استفاده می شود   

.ده استش

OECDبراي ایران و منتخبی از شرکاي تجاري از جمله کشورهاي)10-3(برآورد الگوي رشد) 1(جدول

tProbآمارهضریبمتغیرها

itTln2063337.064.5000 .0

Kitln09205 .007.6000.0

itLln134969.117 .11000.0

itIC0206326.0-49.1-000 .0

itHln1186851/022.2000.0

leamerF
= 28/1434 Hausman: Chi2(5) = 47/40

Prob > F = 000.0 Prob>Chi2 = 000.0
ج تحقیقنتای: منبع

نتایج برآوردي نشان می دهد که جریان هاي تجاري اثر مثبت وکامالً معنی داري بر تولید ناخالص داخلی ایجاد 
به دلیل لگاریتمی بودن الگو، ضرایب برآورد شده بیانگر کشش تولید ناخالص داخلی نسبت بـه هـر    . کرده است 

ناخالص داخلی نسبت به متغیر جریان هاي تجاري مالحظه می شود که تولید. یک از متغیرهاي توضیحی هستند    
درصد افزایش جریان هاي تجاري با فرض ثابت بودن سـایر شـرایط،              1چندان کشش پذیر نیست؛ به طوري که        

لذا افزایش میزان جریان هاي تجاري تاثیر       . درصد افزایش داده است    20/0تولید ناخالص داخلی را تنها به میزان        
تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده اسـت ودر واقـع مبـین آن اسـت کـه گـسترش تجـارت        معنی داري بر مثبت و 

سرمایه فیزیکـی نیـز تـاثیر مثبـت و معنـی داري بـر رشـد اقتـصادي ایجـاد              . موجب افزایش رشد تولید می گردد     
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درصـد افـزایش در تولیـد ناخـالص        092.0موجـب ) سـرمایه گـذاري   (افزایش در سرمایه فیزیکی   % 1. نمایدمی
داخلی شده است این نتیجه در راستاي نظریه هاي رشد قرار دارد که بر اهمیت و نقش موجودي سرمایه فیزیکی       

. در رشد اقتصادي تأکید می کند
بدیهی است که تجهیز نیروي انسانی با سرمایه بیشتر، عامل بسیار مهمی در ایجاد زمینه مناسب براي افزایش توان      

نیروي کار نیز اثر مؤثر و مثبتی بر رشـد اقتـصادي دارد،             . ر تولید را محقق می سازد     تولید داخلی بوده ورشد بیشت    
درصدي در تولید ناخالص دارد،زیرا نیروي کـار بـه عنـوان     13/1زیراافزایش یک درصدي نیروي کار، افزایش       

سـرمایه  . باشـد یکی از عوامل مؤثر بر تولید است که می تواند تأثیر مثبت و معناداري بـر رشـد اقتـصادي داشـته                
طبق نتایج بدست آمده تولید ناخـالص       . انسانی تاثیرکامالً مثبت و معنی داري بر رشد اقتصادي ایجاد کرده است           

درصـد افـزایش در هزینـه آموزشـی، تولیـد      1داخلی نسبت به هزینه آموزشی بی کشش اسـت؛ بـه طـوري کـه               
. درصد افزایش داده است0. 11ناخالص داخلی را به میزان 

گیري و پیشنهاداتنتیجه-6
، بررشد اقتصادي ایـن     OECDمطایق با نتایج برآوردي تأثیر همگرایی یا تشابه درآمدي ایران و شرکاي تجاري            

ولی گسترش جریان هاي تجاري اثر مثبت ومعنی داري بر رشد اقتصادي این کشورها به               .کشورها معنی دار نشد   
هاي تجـاري ایـران و شـرکاي منتخـب منجـر بـه انتقـال         افزایش جریان ه به نتایج برآورد،     با توج . گذاردجاي می 

دانش و فناوري، مهارت ها، استعدادهاي مدیریتی و کارفرمایی می شود و باعث افزایش تولید و رشد اقتـصادي          
بنابراین براي ایجاد تحول در فرآیند رشد اقتصادي پیشنهاد می شود زمینه هاي افزایش جریان هاي تجـاري               . شد

در حقیقت، تحول از مسیر انتقال تکنولوژي و بهره مندي بیشتر از دانـش فنـی کـه                  .ن این کشورها فراهم گردد    بی
از شکاف بین عوامل تولید را کاهش می دهد، بر تأثیرپذیري همگرایی درآمدي بر رشـد اقتـصادي مـی افزایـد                    

ر بر رشد اقتصادي و محدودیت تحقیق، عوامل تأثیرگذاآنجا که این مقاله به دلیل نادیده گرفتن برخی شرایط و       
تأثیر همگرایی بر رشد اقتصادي ایران و شرکاي تجاري را نتوانسته به خوبی مشاهده کند؛ بنـابراین پیـشنهاد مـی                    

در نظـر  .... شود که سایر عوامل تأثیرگذار از جمله ذخایر ارزي، اثرات زمانی، سرمایه گذاري مستقیم خارجی و    
تغیر همگرایی وکاهش اختالف درآمدي این کشورها خطـاي بـرآورد کـاهش یابـد تـا                 گرفته شود وبا تقویت م    

تأثیر مثبت ومعنادار متغیر همگرایی بر رشد اقتصادي نمودار شود؛ چرا که این کشورها بـا شـناخت مزیـت هـاي        
اهم نسبی و به تبع آن افزایش حجم مبادالت تجاري می تواننـد موجبـات رشـد اقتـصادي و افـزایش رفـاه را فـر                      

.آورند
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منطقـه اي و تـاثیر آن بررشـد کـشورهاي حـوزه      -، جهانی شدن،همگرایی اقتصادي )1381(آذربایجانی، کریم   -
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