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  ١٣٨٤ناتسمز ـ مراهچ هرامش ـ مجنپ لاس ـ يداصتقا ياهشهوژپ همانلصف
 

  ناريا رد يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ
 

 ٩/١١/١٣٨٤ :شريذپ خيرات    ٣٠/۵/١٣٨٤ :تفايرد خيرات
  

  1يودهم مساقلاوبا رتآد
  2يداوج نيهاش          

  هديكچ
 .دزادرپ يم ناريا رد يداصتقا دشر و يجراخ تراجت نيب يّلع طابترا يسررب هب هلاقم نيا
 دشر ريثأت و يداصتقا دشر رب يجراخ تراجت ريثأت هب طوبرم تايبدا ادتبا روظنم نيدب
ر تجارت خارجي بر رشد يثأت اب هطبار رد .دوش يم رورم يجراخ تراجت رب يداصتقا

گردد و در مورد  اقتصادي، نظريات موافقين و مخالفين تجارت آزاد به اختصار بررسي مي
و  4 ضد تجارت،3ادي حامي تجارتتأثير رشد اقتصادي بر تجارت خارجي، به رشد اقتص

پس . شود  اشاره مي6 و همچنين به تأثير رابطه مبادله و رشد نامبارك5خنثي نسبت به تجارت
شوند و   معرفي مي8 و هسياو7از مرور ادبيات موضوع، مدلهاي عّلي اقتصاد سنجي گرنجر

تصاد ايران تجزيه و در ادامه، نتايج تخمين مدلهاي فوق در انطباق با داده ها و اطالعات اق
آزمون هر دو مدل بر اساس نتايج به دست آمده حاآي از آن است آه ايران . شوند تحليل مي

نتايج .  است10 و جايگزيني صادرات9نيازمند اتخاذ همزمان دو روش جايگزيني واردات
ّلي کنند که اين ارتباط ع مدلهاي عّلي تاثير رشد تجارت خارجي بر رشد اقتصادي را تاييد مي

مثبت ناشي از تاثير مثبت رشد واردات بر رشد جمع ارزش افزوده بخشهاي صنايع و معادن 
و کشاورزي و ناشي از تاثير مثبت رشد صادرات نفتي بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات 

نتايج همچنين مؤيد وجود ارتباط دو سويه بين رشد واردات و رشد اقتصادي بدون نفت . است
  . است

، جايگزيني ، مدلهاي عّلي11، استراتژي توسعه صادرات رشد اقتصادي،تجارت خارجي:آليد واژه
  .واردات جايگزيني صادرات

JEL: F43  
_____________________________________________________________________ 

 Mahdavi@ut.ic.ir                         نارهت هاگشناد داصتقا هدكشناد يملع تأيه وضع .١
  Shahin.javadi@Gmail.com       يمالسا ياروش سلجم ياهشهوژپ زکرم یملع تأيه وضع .٢

3. Protrade Growth 

4.Antitrade Growth 

5. Neutral trade Growth 

6. Immiserizing Growth 

7. Granger Causality Model 

8. Hsiao Causality Model 

9.Import Substitution (IS) 
10. Export Substitution 

11. Export Promotion strategy(EP) 
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٢  یداوج نيهاش و یودهم مساقلاوبا

  مقدمه
اين مقاله به بررسي ارتباط عّلي بين تجارت خارجي و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران 

: شود ربوط ميالملل م پردازد آه از لحاظ نظري به دو مبحث مهم در ادبيات تجارت بين مي
  .اول، تأثير تجارت خارجي بر رشد اقتصادي و دوم، تأثير رشد اقتصادي بر تجارت خارجي

 استوارت 1هاي اقتصادداناني همچون آدام اسميت در مورد مبحث اول نظريات و تئوري
، هانس 7، فريدريك ليست6 ، رائول پربيش5، آيسينك4، ديويد ريكاردو3، ديويد هيوم2ميل

توان به دو دستة موافقان تجارت آزاد و مخالفان  نظرات آنها را مي. د دارد وجو8سينگر
موافقان تجارت آزاد معتقدند آه تجارت آزاد، رشد اقتصادي را . بندي آرد تجارت آزاد دسته

اما مخالفان تجارت آزاد،آن . اند دهد و از آن به عنوان موتور رشد اقتصادي ياد آرده شتاب مي
  .دانند هاي در حال توسعه مي اهش رشد و توسعه اقتصادي آشوررا عامل مهم در آ

بندي وجود دارد آه  در مورد مبحث دوم، تأثير رشد اقتصادي بر تجارت خارجي، سه دسته
رشد اقتصادي حامي تجارت رشد اقتصادي ضد تجارت و رشد اقتصادي خنثي : عبارتند از

  . شوند شتري توضيح داده مينسبت به تجارت؛ آه در بخش مباني نظري به تفصيل بي
هاي اخير آشورهاي در حال توسعه با عنايت به نظريات گوناگون در مورد تأثير  در دهه

تجارت خارجي بر رشد اقتصادي و تأثير رشد اقتصادي بر تجارت خارجي و با توجه به 
ي آه آشورهاي. اند هاي بازرگاني متفاوتي را اتخاذ نموده شرايط اقتصادي آشور خود سياست

ارتباط تجارت خارجي و رشد اقتصادي را به ضرر خود ديدند، استراتژي جايگزيني واردات 
و آنهايي آه ارتباط تجارت خارجي و رشد اقتصادي را به نفع خود ارزيابي آردند استراتژي 

  . توسعه صادرات را اتخاذ نمودند
ني واردات بستگي به تر است يا استراتژي جانشي اين آه استراتژي توسعه صادرات مناسب

الملل نيز  در ادبيات تجارت بين. شرايط اقتصادي آشورها از لحاظ منابع رشد اقتصادي دارد
با فرضيات متفاوت در مورد ميزان منابع، نتايج متفاوتي در مورد تأثير تجارت خارجي بر 

  . آيد رشد اقتصادي و تأثير رشد اقتصادي بر تجارت خارجي به دست مي
براي بررسي ارتباط عّلي بين تجارت خارجي و رشد .  مطالبي آه گفته شدبا توجه به

هاي بازرگاني صحيح، مرور ادبيات تجارت  اقتصادي در اقتصاد ايران و اتخاذ سياست
الملل آافي نيست؛ بلكه براي آزمون ارتباط تجارت خارجي و رشد اقتصادي در ايران بايد  بين

_____________________________________________________________________ 
1. Adam smith 

2. Stuart Mill  

3. David Hume  

4. David Ricardo  

5. D. B. Keesing  

6. Raul Perbisch 

7. Friedrich List 

8. Hans Wolfgang Singer 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

٣  ناريا يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ

ه همين علت، مقاله پس از اين مقدمه به مرور مختصري ب. از ابزار اقتصاد سنجي بهره برد
 آنگاه با  آورد، هاي بازرگاني مختلف به عمل مي از ادبيات موضوع پرداخته، تحليلي از سياست

ها و نتايج اين مدلها در انطباق با  طرح بحث مدلهاي عّلي اقتصاد سنجي، تجزيه و تحليل داده
  . پردازد پيشنهاداتي ميگيري و ارائه  اقتصاد ايران به نتيجه

 
  مرور ادبيات موضوع  .٢
  تأثير تجارت خارجي بر رشد اقتصادي.٢ـ١

در مبحث تأثير تجارت خارجي بر رشد اقتصادي، نظريات گوناگوني وجود دارد ولي اين 
  . توان به دو دستة موافقين تجارت آزاد و مخالفين تجارت آزاد تفكيك نمود نظريات را مي

  
   تجارت آزادموافقين .٢ـ١ـ١

اولين نظرياتي آه در ادبيات تجارت بين الملل وجود دارد، مربوط به مكتب سوداگري 
هاي بارز مكتب سوداگري عبارتند از اين آه اوًال موازنه مثبت  جنبه.  است1)مرآانتيليسم(

زيرا جوهر ثروت، مسكوآات است . تجاري با خارج به عنوان رونق اقتصادي تلقي مي شود
ثانيًا مقررات تجارت خارجي بايد باعث شود صادرات بر واردات . ند از طال و نقرهآه عبارت

مازاد داشته باشد تا بدين وسيله جريان دائمي طال و نقره به آشور حفظ شود و باالخره، 
هاي گمرآي بر  اعتالي صنايع داخلي از طريق وارد آردن مواد اولية ارزان، وضع تعرفه

) براي افزايش سطح اشتغال( و تشويق صادرات آاالهاي ساخته شدهورود آاالهاي ساخته شده
  .ممكن گردد

گنج اندوزي انگليس از « آتاب به زعم آدام اسميتبهترين متن از متون مكتب سوداگري 
 پس از فوت ١٦٦٤ تكميل و در سال ١٦٢٨ است آه در سال 3توماس مان» 2تجارت خارجي

را نمونة آامل متون اقتصاد سياسي آن زمان تلقي آدام اسميت اين آتاب .مان به چاپ رسيد
عنوان آتاب مان نه فقط در انگلستان بلكه در تمام آشورهاي «آرد و يك بار نوشت آه  مي

 از ديگر اقتصاددانان مرکانتيليست 4»صاحب داد و ستد، ضربالمثل اقتصاد سياسي شده است
م برد آه با عبارات مختلف هر يك بر  نا7 و آنتونيو سيرا6،ژان بدان5توان از ويليام پتي مي

  .اهميت ذخاير طال و نقره در آشور تأآيد داشتند

_____________________________________________________________________ 
1. Mercantilism 

2. England's Treasure by Foreign Trade 

3. Thomas Mun 

4. Great Economists Before Keynes, Cambridge University Press , 1986 

5. W. Petty 

1. Jean Bodin 

2. Antonio Serra 
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٤  یداوج نيهاش و یودهم مساقلاوبا

 ناميده شد به طرفداران مكتب 1»جريان مسكوك«ديويد هيوم با بيان آنچه اصطالحًا 
هيوم با . سوداگري آه بر حفظ مازاد در موازنة پرداختهاي آشور تأآيد داشتند، پاسخ داد

ري پول نشان داد آه ورود يك جريان طال به دنبال فزوني صادرات بر استفاده از نظريه مقدا
هاي داخلي باال برود و لذا صادرات آاهش و واردات  شود قيمت واردات آشور باعث مي

افزايش يابد و در شرايطي آه آزادي تجاري برقرار باشد، موازنة پرداختهاي هر آشوري 
مسكوك با توجه به سطح توسعه اقتصادي هر آشور المللي  يعني توزيع بين. متعادل خواهد بود

ديويد هيوم با اين آه مخالف مكتب سوداگري در مورد حفظ مازاد تجاري . گيرد صورت مي
وي . داند است، تجارت خارجي را موتور رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي و سياسي مي

آز سياسي ناشي از رشد معتقد است آه ارتباط ذاتي ميان رشد آزادي سياسي جامعه و عدم تمر
به طور خالصه او معتقد بود آه آزادي سياسي از آزادي اقتصادي . تجارت و توليد وجود دارد

گيرد و از نظر آدام اسميت اين اظهارهيوم به قدري اهميت داشت آه بارها آن را  سرچشمه مي
  . تكرار نموده است

ور منسجم در آتاب ثروت ملل  به ط١٧٧٦آدام اسميت بحث منافع تجارت آزاد را در سال 
نظريه مزيت مطلق آدام اسميت هنوز از اولين مطالبي است آه در تجارت . خود عنوان آرد

به نظر اسميت اگر يك آشور بتواند آااليي را ارزانتر از آشور . شود الملل تدريس مي بين
شد، نفع هر دو ديگر توليد نمايد و آشور دومي نيز قادر به توليد ارزانتر آاالي ديگري با

آند، تخصص يابد و  آشور در اين است آه هر آدام در توليد آااليي آه ارزانتر توليد مي
ديويد ريكاردو آه مشتاق بود نشان دهد آه به نفع بريتانياست . آاالها بين دو آشور مبادله شود

، آه در صدور مصنوعات تخصص پيدا آند و در عوض مواد غذايي را از خارج وارد نمايد
مطابق اين نظريه حتي موقعي آه يك آشور همه آاالها را . يافت به نظريه مزيت نسبي دست

آند، هنوز تجارت خارجي براي آن آشور و سايرين  گرانتر از ساير آشورها توليد مي
در چنين حالتي هر آشور در آااليي آه در آن عدم مزيت مطلق آمتري دارد، . سودآور است

و اين گل . آن آاال و صدور آن بنمايد د مبادرت به توليد و تخصص درمزيت نسبي دارد و باي
هاي ريكاردو باعث شد آزادي  نوشته. هاي تجارت آزاد در قرن نوزدهم است سرسبد آموزه

آنكه خود بداند،  ريكاردو بي. اي در سياست اقتصادي انگلستان بشود تجارت هدف جا افتاده
» آارگاه جهان«بريتانيا به صورت . رشد را يافته بودتوجيه نظري راه حل بلند مدت مسأله 

  .آرد درآمد و غالب احتياجات غذايي خود را از خارج وارد مي
بعد از اسميت و ريكاردو نوبت به جان استوارت ميل رسيد تا با نظريات خود دامنه بحث 

ثر ا«جان استوارت ميل اثرات تجارت را به . در آارآيي و مزيت نسبي را گسترش دهد
به عقيده وي تجارت بين الملل به آارايي بيشتر . تقسيم نمود» اثر غير مستقيم «و » مستقيم 

گردد آه ميل آنرا مزيت اقتصادي مستقيم تجارت  عوامل توليد در سطح بين المللي منجر مي
اما به عقيده ميل اثرات غير مستقيم تجارت از اهميت بيشتري . دانست خارجي مي

_____________________________________________________________________ 
3. Price- Specie flow   
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٥  ناريا يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ

 از مهمترين اثرات غير مستقيم تجارت عبارت است از تمايل هر بخش به يكي. برخوردارند
به عبارت ديگر تجارت بين الملل با بسط و گسترش بازار آاال و خدمات . بهبود فرآيند توليد

  . شود منجر به ارتقاء سطح فرآيند توليد مي
بر نقش فراواني  نوشته بود 2اي آه استادش الي هكشر  با استفاده از مقاله1برتيل اوهلين

براساس اين نظريه آشورها . المللي پرداخت اي و تجارت بين عوامل توليد در تجارت منطقه
آنند آه عوامل توليد آن را فراوانتر در اختيار دارند و آاالهايي را وارد  آاالهايي صادر مي

ب تجارت به اين ترتي. آنند آه عوامل توليد آن را به طور نسبي آمتر در دسترس دارند مي
المللي موجبات نوعي تعادل در قيمت عوامل توليد ميان آشورهاي مختلف در تجارت با  بين

در » اي و بين المللي تجارت منطقه«اوهلين اين فرضيه را در آتاب . آند يكديگر را فراهم مي
  .  اوهلين معروف گرديد– مطرح نمود آه بعدها به فرضية هكشر ١٩٣٣سال 

را » تجارت بين الملل و برابري قيمت عوامل توليد« آتاب ١٩٤٨ال  در س3پل ساموئلسون
وي در آن آتاب از . نوشت و در آن از شرايط الزم براي دفاع از تجارت آزاد سخن گفت

 در يكي از مشهورترين مقاالت 4اما واسيلي لئونتيف.  اوهلين طرفداري نمود-فرضية هكشر
 منتشر شد، نشان داد آه ١٩٥٤آه در سال » يتوليد داخلي و تجارت خارج«خود تحت عنوان 

 است تا سرمايه بر، در حالي آه آاالهاي جانشين واردات 5صادرات آمريكا بيشتر آاربر
 اوهلين در تناقض -آمريكا بيشتر سرمايه بر بود و اين موضوعي است آه با نظريه هكشر

ت متحده آمريكا آه داراي مطابق نظريه هكشر ـ اوهلين، آشورهايي شبيه اياال. گرفت قرار مي
 متخصص شده و اين آاالها را 6فراواني نسبي سرمايه هستند، در توليد آاالهاي سرمايه بر

معماي «اين آشف لئونتيف اصطالحًا . آنند و آاالهاي آاربر را وارد خواهند آرد صادر مي
  . ام شودناميده شد و باعث گرديد تا مطالعات فراواني در شرح و بسط آن انج» لئونتيف

  
  مخالفين تجارت آزاد. ٢ـ١ـ٢

. بر نظريات تجارت بين الملل آه به نافع بودن تجارت آزاد براي تمام آشورها تأآيد دارند
فريدريك ليست مكتب آدام اسميت و طرفدارانش را به عنوان . انتقاداتي وارد شده است 

آلي است آه  ان فكرايدهآند و معتقد است آه آزادي تجارت در جه رد مي» مكتب جهان شمول«
به نظر او، هر آشور بايد با وضع تعرفة گمرآي و حتي . تنها در آيندة دور قابل دسترس است

فريدريك ليست . ممنوعيت ورود آاالهاي خارجي، به تقويت بنيانهاي توليدي خود بپردازد

_____________________________________________________________________ 
1. Bertil G. Ohlin 

2. Eli Heckcher 

3. Paul A. Samuelson 

4. Wassily W. Leontief 

5. Labor intensive 

6. Capital intensive 
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٦  یداوج نيهاش و یودهم مساقلاوبا

زي صحبتي نكرد، اما بحث صنعت نوپا دقيقًا همان چي» 1صنعت نوپا«هرگز از اصطالح 
وي . آند است آه او در ذهن داشته چرا آه او مشخصًا آشاورزي را مشمول حمايت تلقي نمي

انجمن پنسيلوانيا براي «را به سفارش » رئوس اقتصاد سياسي آمريكا« آتاب ١٨٢٧در سال 
و در سال . آه در آن زمان سازماني مدافع سياستهاي حمايتي بود، نوشت» حمايت از توليدات

  .را منتشر آرد» ظام ملي اقتصاد سياسين« آتاب ١٨٤١
هانس ولفگانگ سينگر در زمينة رابطة مبادله، تحقيق جامعي انجام داد و ثابت آرد آه 

 مبادله به زيان آشورهاي صادر آننده مواد اوليه در  برخالف تصور حاآم در آن زمان رابطة
  . حال تغيير است

نيويورك نة انجمن اقتصاددانان آمريكا در  در اجالس ساال١٩٤٩او اين نظر را ابتدا درسال 
جهتي  ١٩٤٩ تا ١٨٧٠از نظر سينگر سير تاريخي رابطه مبادله مواد اوليه طي سالهاي . اعالم آرد

باشد  نزولي داشته است و اين معلول روابط آشورهاي صنعتي و آشورهاي در حال توسعه مي
 بين الملل اتفاق نيفتد ادامه خواهد و اين حالت در صورتيكه تغييرات اساسي در صحنه اقتصاد

 نيز رابطه ١٩٧٣ تا سال ١٩٤٩دهد آه از سال  بررسي او در سالهاي بعد نشان مي. يافت
مبادله بازرگاني بين آاالهاي اوليه صادره توسط آشورهاي در حال توسعه و واردات آاالهاي 

به سازمان اوپك و قيمت  ١٩٧٣البته اين ادعا بعد از سال . صنعتي سير قهقرايي داشته است
اگر نفت را به عنوان يك مورد خاص از محاسبات مستثني آنيم، . آند نفت بستگي پيدا مي

  . يابد  ادامه مي١٩٨٢توان گفت آه اين سير نزولي در رابطه مبادله تا سال  مي
، اقتصاد دان ديگري به نام رائول پربيش نيز با مطالعه اقتصاد ممالك ١٩٥٠در اوايل دهة 

به طوري آه . آمريكاي التين به نتايجي رسيد آه شبيه نتايج به دست آمده توسط سينگر بود
بعدها . اند نام برده»  سينگر -پربيش«برخي از متون اقتصادي از اين نظريه با عنوان نظرية 

 به اين جمع پيوست و نظرات اين سه در مورد 2نيز اقتصاد دان ديگري به نام گونار ميردال
سينگر يك بار ديگر در سال .  توسعه، دو دهة تمام حاآم بر اقتصاد توسعه بودتجارت و
هاي  هاي خود سياست  به مسأله تجارت وتوسعه پرداخت و در مقاالت و سخنراني١٩٨٨

. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را در زمينه ترويج تجارت آزاد مورد انتقاد قرار داد
ت آزاد براي آشورهاي در حال توسعه فقط در صورتي مناسب او معتقد است آه سياست تجار

در غير اين صورت سياست تجارت آزاد به . است آه شرايط بين المللي براي آن مساعد باشد
  . زيان آشورهاي در حال توسعه تمام خواهد شد

  
  تأثير رشد اقتصادي بر تجارت خارجي. ٢ـ٢

_____________________________________________________________________ 
1. infant industry 

2. Gunnar Myrdal 
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٧  ناريا يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ

» بررسيهاي نظري محض: قتصاديتجارت بين الملل و رشد ا«درآتاب  1هري جانسون
 مباحث مبسوطي را پيرامون تأثير رشد اقتصادي بر تجارت بين الملل ارائه ١٩٥٨در سال 
يا ناشي از رشد ) فيزيكي( تواند ناشي از رشد عوامل توليد رشد اقتصادي مي. داده است

 وري و پيشرفت فني باشد آه در هر صورت منجر به افزايش سطح توليد و رشد بهره
گذارد  اما اينكه رشد اقتصادي چه تأثيري بر حجم تجارت خارجي مي. شوند اقتصادي مي

  : بستگي به دو اثر مختلف دارد آه عبارتند از
  )اثر توليدي( نرخ رشد توليد آاالهاي صادراتي و نرخ رشد توليد آاالهاي وارداتي. ١
يابد  ادي افزايش ميالگوي مصرفي آشور، هنگامي آه درآمد ملي از طريق رشد اقتص. ٢

 )اثر مصرفي(
موافق تجارت است، اگر رشد محصول آاالي صادراتي آشور نسبت به » اثر توليدي«

رشد محصول آاالي وارداتي بيشتر باشد و در حالت عكس اثر توليدي ضد تجارت است و 
  . اگر رشد محصول آاالي صادراتي و وارداتي برابر باشد اثر توليدي خنثي است

موافق تجارت است اگر رشد مصرف آاالهاي وارداتي آشور نسبت به » فياثر مصر«
رشد مصرف آاالهاي صادراتي بيشتر باشد و در حالت عكس اثر مصرفي ضد تجارت است 

  . و اگر رشد مصرف آاالي صادراتي و وارداتي برابر باشد اثر مصرفي خنثي است
ه اثر خالص مصرف و توليد طور کلي تغييرات حجم تجارت در فرآيند رشد بستگي به ب
توانند نمايانگر اين  به عبارت ديگر هر کدام از دو اثر مصرف و توليد به تنهايي نمي. دارد

شود موافق تجارت، ضد تجارت و يا خنثي  مسأله باشند که رشدي که در اقتصاد پديدار مي
مورد توجه ) اثر خالص توليد و مصرف( بلکه ضروري است که اين دو اثر با يکديگر ،است

اگر توليد و مصرف هر دو موافق تجارت باشند، حجم تجارت به تناسب محصول . قرار گيرد
اگر توليد و مصرف هر دو ضد تجارت باشند، حجم . از رشد سريعتري برخوردار خواهد بود

تجارت به تناسب رشد محصول از رشد کندتري برخوردار خواهد بود و ممکن است مطلقًا 
 توليد موافق تجارت و مصرف ضدتجارت باشد و بالعکس، تغييرات در حجم اگر.  يابدکاهش

در شرايطي که توليد و مصرف هر . تجارت بستگي به اثر خالص اين دو نيروي متضاد دارد
  . دو خنثي باشند، نرخ رشد تجارت با نرخ رشد محصول يکسان خواهد بود

قتصادي بر روي رابطة مبادله باشد، تأثير رشد ا آنچه از اهميت بااليي برخوردار مي
هاي جهاني تأثير  در چنين صورتي به دليل آنكه آشور بزرگ بر قيمت. باشد  ميکشور بزرگ

هاي  در قيمت رشد اقتصادي, )Price Maker(دارد و به اصطالح تعيين آننده قيمت است 
 طرف از. ثابت منجر به افزايش حجم تجارت آشور و آاهش رابطة مبادله آشور خواهد شد

_____________________________________________________________________ 
1. Harry G. Johnson 
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٨  یداوج نيهاش و یودهم مساقلاوبا

، رابطة 1هاي ثابت منجر به آاهش حجم تجارت گردد ديگر اگر رشد اقتصادي در قيمت
  . گويند» تأثير رابطة مبادله«تأثير مزبور را . مبادله آشور ميل به بهبود دارد

 در يك چارچوب دو آشور و دو آاال ١٩٥٨ در سال 2 و باگواتي١٩٥٥جانسون در سال 
توانست به طور آلي بهبود رشد   خرابي رابطه مبادله ميوضعيتي را معرفي آردند آه درآن

باگواتي .اقتصادي را خنثي نمايد يا حتي منجر به آاهش رفاه اقتصادي و درآمد ملي شود
  .خوانده و در مطالعات بعدي خود آن را توسعه داد»3رشد نامبارك« وضعيت مزبور را 

باشد؛ به اين معني آه بر » رگ بز« تواند رخ دهد آه آشور  رشد نامبارك در شرايطي مي
وابسته ) آن آاال( حال اگر آشور مزبور به شدت به تجارت . رابطة مبادله تأثير گذار باشد

باشد، تخريب اساسي در رابطة مبادله آشور مزبور منجر به آاهش رفاه و درآمد ملي 
آه رشد نامبارك نماييم  هاي جانسون و باگواتي به اين واقعيت برخورد مي در بررسي. شود مي

در اين . آند هاي اقتصادي مطلوب استفاده نمي پيوندد آه آشور از سياست زماني به وقوع مي
رغم آنكه رشد اتفاق افتاده است، آشور وابسته به تقاضاي آشورهاي طرف تجارت  حالت علي

خواهد بود و در صورتي آه آشورهاي طرف مبادله تمايل به واردات آاال از اين آشور 
اشته باشند، آاهش رابطه مبادله، رشد و توسعه آشور را به شدت تحت تأثير منفي قرار ند

 .تواند از اين وضعيت جلوگيري آند اي مناسب مي يك سياست تعرفه. خواهد داد
  
   تحليلي بر سياستهاي بازرگاني. ٣

 هاي مختلف در چارچوب ارتباط متقابل ميان تجارت خارجي و رشد و با توجه به تئوري
توسعه اقتصادي، گروهي از اقتصاددانان مدافع تجارت آزاد و گروهي ديگر مخالف تجارت 

  4.آزاد هستند
   استراتژي توسعه صادرات. ٣ـ١

را » استراتژي توسعه صادرات«، » سياستهاي بازرگاني«در اآثر آتابهاي مربوط به 
ش صادرات آشور و هر اقدامي را آه سبب گستر. دانند مربوط به نظرية تجارت آزاد مي

دانند؛ در صورتي آه در نظرية تجارت آزاد  شود، جزو استراتژي توسعه صادرات مي
اين در حالي است آه يكي از ابزارهاي سياست توسعه . هرگونه سياست حمايتي نفي شده است

هاي  صادرات تشويق صادرات توسط پرداخت يارانه به صادر آنندگان يا قائل شدن تخفيف

_____________________________________________________________________ 
 قافتا دريگ تروص هيامرس هب ليامتم يكيزيف يداصتقا دشر .ربراآ يالاآ هدننآرداص روشآ رد هآ ينامز رد تيعضو نيا .١
  .دتفا يم

2. Jagdish Bhagwati 

3. Immiserizing Growth 

 يرظن هب دوخ هعلاطم دروم روشآ صاخ طيارش نتفرگ رظن رد اب بلغا ، ناناد داصتقا هآ دومن هراشا زين هتكن نيا هب دياب هتبلا .٤
 راشتنا زا سپ لاس ود تيمسا مادآ لاثم يارب .تسا  هدوب توافتم ناشياه هتفگ اب ناشلمع دراوم يضعب رد و دنا هديسر صاخ
 .دنآ يريگولج الاآ قاچاق زا ات دش راآ هب تسد تعرس هب و دش بوصنم دنلتاكسا كرمگ تسرپرس ناونع هب ،» للم تورث«باتآ
 !دوب هدرآ مالعا » يعيبط ريغ « تاررقم عضو رب عورشم ضارتعا ار قاچاق ،للم تورث باتآ رد هكنآ لاح
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٩  ناريا يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ

ايجاد » استراتژي توسعه صادرات«از ابزارهاي ديگر . خش صادرات استمالياتي در ب
  .مناطق آزاد تجاري، اتحاديه گمرآي، بازار مشترك و اتحاديه اقتصادي است

شود؛ در حالي آه تجارت  جالب است آه تمامي اين ابزارها به تجارت آزاد نسبت داده مي
عضو اتحاديه يا بازار مشترك آزاد مورد تشويق اين استراتژي فقط مخصوص آشورهاي 

آشورهايي آه در اغلب موارد همگن و براي مثال همه توسعه يافته يا همه صادر . باشد مي
اآثر آشورهاي مدافع استراتژي . آننده محصوالت صنعتي و وارد آننده مواد خام هستند

اپن با براي مثال ژ. اند توسعه صادرات بر واردات محصوالت آشاورزي تعرفة سنگين بسته
اينكه هيچ مزيت نسبي در توليدات آشاورزي ندارد با حربة تعرفة سنگين از آشاورزان خود 

مورد » استراتژي توسعه صادرات  «ابزار ديگري آه توسط آشورها به نام . حمايت مي آند
از اين ابزار نيز به منظور فزوني صادرات . گيرد، آاهش ارزش پول است استفاده قرار مي

اين درحالي است آه از نظر اصول اقتصاد آالن، استفاده از اين سياست . شود ياستفاده م
. بدون توجه به اثر آن بر موازنة پرداختها و ساير تأثيرات منفي مانند تورم اشتباه است

اي  اي و سرمايه همچنين بايد توجه داشت اين سياست منجر به گراني واردات آاالهاي واسطه
  .د نقش دارند، خواهد شدآه خود در فرآيند تولي

اي آه بايد متذآر شد اين است آه آشورهاي توسعه يافته با به وجود آوردن سازمان  نكته
آشورهاي غير « و» آشورهاي عضو«  ،جهان تجارت را به دو جهان  1تجارت جهاني

اي است آه آشورهاي مؤسس و  مكانيزم سازمان تجارت جهاني به گونه. تقسيم آردند» عضو
برند و با هم در مورد ميزان  ايي آه زودتر به اين سازمان بپيوندند، منفعت بيشتري ميآشوره

رسد اين سازمان به منظور تجارت آزاد بين المللي  به نظر مي. آنند تعرفه هر آاال مذاآره مي
تأسيس شده است، در صورتي آه مكانيزم آن به نوعي است آه منافع ناشي از آم آردن ميزان 

آند و منجر به رشد اقتصادي بيشتر  به آشورهاي مؤسس و پيشگام سرازير ميتعرفه را 
به عبارت ديگر از اين سازمان براي شكستن محدوديتهاي . شود آشورهاي توسعه يافته مي

البته بايد در نظر داشت آه سازمان تجارت جهاني با حذف موانع غير .  استفاده شده است2رشد
وجبات افزايش حجم تجارت خارجي و رشد اقتصادي را فراهم ها، م اي و کاهش تعرفه تعرفه
هاي زياد به عضويت آن  آورد و به همين دليل آشورهاي غير عضو مايلند با پرداخت مي

يك نمونه بارز براي پيوستن به سازمانت . درآيند تا در بلندمدت از اين شرايط بهره گيرند
  . راي عضويت خود پرداختهاي معتنابهي ب تجارت جهاني، چين است آه هزينه

  
   استراتژي جايگزيني واردات. ٣ـ٢

_____________________________________________________________________ 
1. WTO 

2. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, Meadows, 

Donella H. 1972. 
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١٠  یداوج نيهاش و یودهم مساقلاوبا

برخي از اقتصاد دانان توسعه آه به مطالعه وضعيت آشورهاي در حال توسعه 
تحت اين استراتژي ، آشور با . پرداختند استراتژي جايگزيني واردات را پيشنهاد آردند

نمايد تا  ، واردات را محدود مياي و غير آن استفاده از انواع حمايتها و محدوديتهاي تعرفه
  . نهد افزايش توان توليد داخلي آاالي مشابه خارجي را بنا

تخريب رابطة مبادله در : توان به موارد زير اشاره آرد از علل اتخاذ اين استراتژي مي
  . و تعادل در تراز پرداختها1آشورهاي در حال توسعه، حمايت از صنايع نوزاد

مانند (رها در استفاده از اين استراتژي موفق نبوده است هر چند تجربه اآثر آشو
توان نتيجه گرفت آه استراتژي جايگزيني  ، با اين وجود نمي)آشورهاي آمريكاي التين

واردات استراتژي اشتباهي است؛ زيرا اوًال اآثر آشورهايي آه از اين استراتژي استفاده 
ا مشكالت اقتصادي و همچنين سياسي دست اند، آشورهاي بزرگ با جمعيت باال بوده و ب آرده

اند و ثانيًا در حالي آه انتخاب ابزار و نحوة اجرايي اين استراتژي در  به گريبان بوده
 استفاده از _آشورهاي مختلف ـ آه اآثرًا با مداخله افراطي دولت در بازار همراه بوده است

توان فلسفة اصلي آن را به سرعت  اين استراتژي را بعضًا نامقبول معرفي نموده است؛ اما نمي
اند  رغم جمعيت بسيار زياد توانسته ثالثًا بعضي از آشورها مانند هندوستان علي. زير سؤال برد

اتخاذ اين سياست در فرآيند صنعتي شدن هند نقش . با اتخاذ اين سياست تا حدودي موفق باشند
افزوده صنعتي اين آشور با رقم بسزايي ايفا کرده است؛ به طوري که نرخ رشد ساالنه ارزش 

)  درصد٥/٣( حتي باالتر از رشد اقتصاد کشور ١٩٦٠-٧٥ درصد در فاصله سالهاي ٢/٤
  2.بوده است

  
  استراتژي جايگزيني صادرات. ٣ـ٣

، شامل آره جنوبي، تايوان، هنگ آنگ ، »3آشورهاي تازه صنعتي شده«موفقيت 
ي فراواني در خصوص عوامل رشد سنگاپور مالزي و اندونزي، سبب گرديد آه بحثها

دولت نقش ) براي مثال آره جنوبي( اما در برخي از اين آشورها. صنعتي آنها صورت گيرد
اي در فرآيند توسعه صنعتي ايفا آرده و تجربه اين آشور اين ديدگاه را آه آزاد  تعيين آننده

  . آند د ميسازي همه جانبة واردات و تعديل اقتصادي سبب اين توسعه گرديده را ر
الگوي اين آشورها، آه راهبرد صادرات آاالهاي صنعتي را اختيار آرده و از مزيت 
 4فراواني منابع انساني بهره بردند از الگوي توسعه صادارت متمايز تلقي شده و گستاو رانيس

وجه تسميه اين نامگذاري از آنجاست آه صادرات . ناميده است» جايگزيني صادرات«آن را 
 صنعتي آاربر، موتور توسعة اين آشورها و جايگزين صادرات محصوالت آاالهاي

توان ميان آن دسته از کشورهايي که به صادرات  بدين ترتيب مي.آشاورزي آاربر شده است
_____________________________________________________________________ 
1. Infant Industry 

 ٤٤ هحفص،١٣٧٦،مود دلج،عيانص ترازو، "يتعنص تارداص هعسوت يژتارتسا .٢
3. Newly Industrialized countries (NICs) 

1. Giustav Ranis 
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١١  ناريا يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ

اند و کشورهايي که توسعه صادرات را با توليد و صدور  کاالهاي صنعتي کاربر پرداخته
به عبارت ديگر در اين عرصه دو .اند، تمايز قايل شد کاالهاي ابتدايي و مواد خام تعقيب کرده

يکي، توسعه صادرات کاالهاي ابتدايي و مواد اوليه و ديگري، : ديدگاه قابل بررسي است
در استراتژي جايگزيني صادرات،صادرات کاالهاي . توسعه صادرات کاالهاي صنعتي آاربر

شوند اما در استراتژي  وليه ميصنعتي کاربر، جانشين صادرات کاالهاي ابتدايي و مواد ا
مواد اوليه کشاورزي و معدني , توسعه صادرات، تشويق صادرات شامل کاالهاي ابتدايي

  .1شود مي
  
   مدلهاي عّلي اقتصاد سنجي. ٤

مشهور ترين . شود براي بررسي ارتباط عّلي بين دو متغير از مدلهاي عّلي استفاده مي
آزمون عّليت گرنجر است ولي آزمونهاي عّلي ديگري آزمون عّليت در ادبيات اقتصاد سنجي، 

در اين مقاله از ميان مدلهاي عّلي . آنند نيز وجود دارند آه ارتباط عّلي متغيرها را بررسي مي
دو مدل عّلي هماهنگ با تئوري اقتصادي به آار رفته است آه عبارتند از مدل گرنجر و مدل 

  .باشند هسياو آه از نوع مدلهاي عّلي پارامتري مي
 
   مدل عّلي گرنجر. ٤ـ١

آند و استفاده از اين ضريب براي نشان دادن   لزومًا بر عّليت داللت نمي2ضريب همبستگي
هاي قوي است آه  اقتصاد سنجي پر از همبستگي. رابطه عّلي بين دو متغير، گمراه آننده است
گي مثبت بين حقوق توان از همبست براي مثال مي. بي معنايي و عدم صحت آنها آشكار است

و يا همبستگي مثبت و قوي بين نرخ مرگ و مير در  معلمان و مصرف الكل در انگلستان
 3!هايي آه مراسم آنها در آليساي انگلستان صورت گرفته است، ياد آرد انگلستان و ازدواج

ه طور معنايي آنها آمتر ب دهند آه بي هايي را مورد بررسي قرار مي اما اقتصاد دانان همبستگي
  .آشكار مشخص است
در اين روش ابتدا بايد .  روشي را براي آزمون عّليت ابداع نمود١٩٦٩گرنجر در سال 
 توضيح داده شود و سپس بايد Yتواند توسط مقادير گذشته   جاري مي Yديد آه چه مقدار از

 به X؟ اگر تواند اين توضيح را بهبود بخشد يا نه  ميXببينيم آه آيا افزودن مقادير با وقفة 
دار   با وقفه از لحاظ آماري معني X آمك آند يا به عبارت ديگر اگر ضرايبYبيني  پيش

  . استY علت گرنجري Xشود  باشند، گفته مي
  :شكل دو متغيرة مدل عّلي گرنجر به صورت زير است

_____________________________________________________________________ 
 .دراد ديآأت ماخ تفن زا ريغ يياهالاآ رودص هب "يتفنريغ تارداص" و "يتارداص شهج" تاحالطصا زا هدافتسا ام روشآ رد .٢
 رب رظان يگنهرف ،يعامتجا ،يداصتقا موس همانرب رد نآ زا هدافتسا و دوش يمن هدهاشم للملا نيب تراجت تايبدا رد لوا حالطصا
  .درادن تارداص ينيزگياج اي تارداص هعسوت يژتارتسا ود زا كيچيه رب يا هژيو ديآأت يتفنريغ تارداص و تسا تارداص تيمها

3. Correlation coefficient 

1. Eviews 4 User’s Guide, Quantitative Micro Software,2002,P.222. 
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١٢  یداوج نيهاش و یودهم مساقلاوبا
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 علت  Xون اول، فرضيه صفر مورد آزمون در مدل گرنجر اين است آه در رگرسي

  : نيست؛ به عبارت ديگرX علت گرنجري Y نيست و در رگرسيون دوم، Yگرنجري 
  

0...: 21 ==== qoH βββ  
  

  :باشد شود آه به صورت زير مي  استفاده مي1 والدFبراي آزمون فرضية باال از آمارة 
  

)12/(
/)(
−−

−
=

qTRSS
qRSSRSSF

u

uR  

  
   مجموع مربع RSSu وH0 هاي با محدوديت  مجموع مربع باقيماندهRSSRآه 
 طول وقفه متغير عّلي است و به  q تعداد مشاهدات وH0 ، Tهاي بدون محدوديت  باقيمانده

  .آند  را مقايسه ميH0هاي با و بدون محدوديت   باقيمانده  مجموع مربعFعبارت ديگر آماره 
 AIC2هاي يك و دو از معيار   در رگرسيونY وXبراي تعيين تعداد وقفه متغير هاي

  : شود شود آه به صورت زير تعريف مي استفاده مي
)/()/2( TRSSLogTKAIC +=  

  
 .باشد   تعداد متغيرها ميK تعداد مشاهدات وTها،  مجموع مربع باقيماندهRSSآه
  . هاي متفاوت، تعيين آننده تعداد وقفه بهينه است  در رگرسيونAICآمترين

از لحاظ آماري ) در معادله اول(  با وفقه X رد شود، ضرايب Hoچنانچه فرضية 
 است؛ اما نوع رابطه هنوز مشخص Y علت گرنجري Xتوان گفت آه  دار بوده و مي معني
∑بردن به نوع رابطه از  به منظور پي. نيست iβ 0. شود استفاده مي〉∑ iβ  به معني
∑〉0 است؛ اما y به xمستقيم از  رابطة iβ به معني رابطه معكوس از x به yاست  .

و هم متغيرهاي با وقفه  X الزم به ذکر است از آنجايي که در اين الگو هم متغيرهاي با وقفه
Yبنابراين امکان تفسير تک تک ضرايب .  وجود دارند؛ همخطي بين متغيرها احتمال دارد

توان اهميت عالمت مجموع ضرايب  رغم وجود همخطي احتمالي، مي يوجود ندارد؛ ولي عل
 Xتواند جهت رابطه   ميXبنابراين جمع ضرايب وقفه . را سنجيدY بر روي Xمتغيري مانند 

 1 ,4 ,3. را نشان دهدYو 

_____________________________________________________________________ 
2. The Wald statistics 

3. Akaike's Information Criterion 

1. An Introduction to applied econometrics (time series approach), Kerry Patterson, 2000,P.P.537-538. 

2. Applied econometric time series, Walter Enders,1995, P.P.315-316. 
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١٣  ناريا يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ

  
  مدل عّلي هسياو. ٤ـ٢

 FPE))2مدل عّلي هسياو ترآيبي از آزمون عّليت گرنجر و شرط خطاي پيش بيني نهايي
شود ولي؛  در اين مدل دو معادلة رگرسيون مدل عّلي گرنجر در نظر گرفته مي. آآايك است

  . شود  به صورت زير استفاده ميFPEبراي آزمون عّلي از معيار
FPE = [ (T + L + q ) / ( T-L-q-1)] / ( RSS/T(  

 متغير وابسته  تعداد وقفهL تعداد مشاهدات، Tها،  مجموع مربع باقيماندهRSSدر معادله باال
  . هستند) ٢(و ) ١(تعداد وقفه متغير مستقل در معادالت رگرسيون  qو

شود آه يكي معيار خطاي    محاسبه ميFPEبراي آزمون عّلي دو معيار خطاي پيش بيني
 H0بيني با محدوديت  و ديگري معيار خطاي پيش  ) H0  ( FPEr بيني بدون محدوديت پيش

)FPE r,s )خطاي پيش بيني بدون محدوديت اگر معيار .  استH0 آوچكتر ازمعيارخطاي 
پذيريم بدين؛ معني آه   را ميH0باشد، فرض  )  < H0) FPEr FPE r,s بيني با محدويت پيش

 آوچكتر يا مساوي معيار H0محدوديت بيني با  ارتباط عّلي وجود ندارد و اگر معيار خطاي پيش
به عبارت . شود  رد ميH0فرض باشد ) H0) FPEr ≥  FPE r,s بيني بدون محدوديت  خطاي پيش

  . ديگر مي پذيريم آه ارتباط عّلي وجود دارد
 
  ها و نتايج مدل تجزيه و تحليل داده. ٥

براي بررسي ارتباط بين تجارت خارجي و رشد اقتصادي از مدلهاي آمي عّلي آه در 
متغيرهاي اصلي به همگي نرخ رشد , متغيرهاي مدل.قسمت قبل ذآر گرديد، استفاده شده است

  :باشند، آه عبارتند از   مي١٣٣٨-١٣٨٢ در دورة ١٣٧٦هاي ثابت سال  قيمت
rgdp = رشد توليد ناخالص داخلي 
rgdpno =  رشد توليد ناخالص داخلي بدون ارزش افزوده بخش نفت  
rgdpnoserv = رشد ارزش افزوده صنايع و معادن و آشاورزي 
rtrade =   رشد مجموع صادرات و واردات آل آشور(رشد حجم تجارت خارجي ) 
rtradeno =  رشد تجارت خارجي بدون صادرات نفت 
rexport =  رشد صادرات 
rexportoil = رشد صادرات نفتي  
rexportno =رشد صادرات غير نفتي  

                                                                                                                                            
 رد يداصتقا دشر و تارداص دشر نيب سوکعم هطبار دوجو هب شور نيا زا هدافتسا اب )١٩٩١( نارگيد و ييوکسا نمهب .٣
  .دنباي يم تسد هئوگاراپ و روداولاسلا ،ورپ روشک هس

4. Final Prediction Error 
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١٤  یداوج نيهاش و یودهم مساقلاوبا

rimport =  رشد واردات 
 Fمارةدر اين جدول به ترتيب فرضية صفر آ. آمده است) ١(نتايج مدل گرنجر در جدول 

، )Dep( ، تعداد وقفة متغير وابسته )Probability( والد F، احتمال آمارة  (F- Statistic (والد
گزارش شده  )Sum(bi)( و جمع ضرايب متغير مستقل )Cas() عّلي(تعداد وقفة متغير مستقل 

 فرضية صفر ٣٦ مورد از ٩ درصد ٥ والد برابر Fداري احتمال آمارة  در سطح معني. است
)  مورد٢٧( گانه٣٦اما در بقيه موارد . دهند دار عّلي را نشان مي ل مذآور ارتباط معنيجدو

الزم به ذکر است . يا به عبارت ديگر ارتباط عّلي وجود ندارد. پذيريم فرضية صفر را مي
در )  مورد٩(ايم  جمع ضرايب متغير مستقل در مواردي آه ارتباط معني دار عّلي را پذيرفته

ده است آه همگي مثبت و نشان دهنده ارتباط عّلي از نوع رابطه مستقيم جدول مشخص ش
  . است

در اين جدول به ترتيب فرضية صفر شرط . آمده است) ٢(نتايج مدل هسياو در جدول 
بيني نهايي بدون  ، شرط خطاي پيش)Ho) FPEr,sبيني نهايي با محدوديت  خطاي پيش
 و )Cas(، تعداد وقفة متغير مستقل)Dep(بسته ، تعداد وقفة متغير وا)Ho)  FPErمحدوديت 

همان طور آه در جدول مشاهده .  گزارش شده است)Sum(bi)(جمع ضرايب متغير مستقل 
به عبارت . شود  فرضية صفر جدول مذآور، فرضية صفر رد مي٣٦ مورد از ١٦شود در  مي

ورد، فرضية صفر قابل  م٢٠اما در . پذيريم دار عّلي را مي ديگر در اين موارد ارتباط معني
جمع ضرايب متغير مستقل در مواردي . پذيريم دار عّلي را نمي قبول است؛ يعني ارتباط معني

در جدول مشخص شده است آه به جز يك )  مورد١٦(ايم دار عّلي را پذيرفته آه ارتباط معني
معكوس و در دهد در يك مورد ارتباط عّلي از نوع رابطه  مورد بقيه مثبت هستند آه نشان مي

  .  مورد ارتباط عّلي از نوع رابطه مستقيم وجود دارد١٥
تري را  دهد آه مدل گرنجر دامنة محدود مقايسه نتايج مدل عّلي گرنجر و هسياو نشان مي

همچنين در . گيرد در بر مي) پذيرش ارتباط عّلي(نسبت به مدل هسياو براي رد فرضية صفر 
دهد، مدل هسياو نيز ارتباط عّلي را تاييد  عّلي را نشان ميتمام مواردي آه مدل گرنجر ارتباط 

رسد آه معيار تعيين تعداد وقفه  همچنين به نظر مي. اما برعكس آن صادق نيست, کند مي
تر از معيار  رودمناسب آه در مدل گرنجر به آار مي) AICمعيار اطالعاتي آآايك (متغيرها 

است آه در مدل هسياو به آار ) FPEبيني  شمعيار خطاي پي(تعيين تعداد وقفه متغيرها 
 با بررسي معيارهاي 1»خيم و ليو«اي  در اين ارتباط شايان ذکر است که در مقاله. رود مي

مختلف تعيين وقفه به اين نتيجه رسيدند که امکان تعيين وقفه صحيح با استفاده از معيارهاي 
AIC و FPEاين مقاله اشاره شده است که همچنين در. نسبت به ساير معيارها بيشتر است 

مقايسه نتايج مدل گرنجر و هسياو و وقفه هاي . داراي مزيت است FPE نسبت به  AICمعيار 
  نسبت به AICدهد که امکان تعيين وقفه صحيح با استفاده از معيار  متغيرهاي آنها نشان مي

FPEبيشتر است .  
_____________________________________________________________________ 
1. Which lag length selection criteria should we employ? ,Venus Khim ,Sen Liew , Economics Bulletin, 2004. 
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١٥  ناريا يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ

صادرات غير نفتي علت «شود فرضية صفر   ديده مي٢و١همان طور آه در جداول 
البته در مدل گرنجر (شود  رد مي» گرنجري توليد ناخالص داخلي بدون نفت و خدمات نيست

اما جمع ضرايب متغير مستقل در مدل )  درصد است٥ بيش از ٠٠٠٢/٠سطح احتمال حدود 
به عبارت ديگر مدل گرنجر ارتباط .  است-٠٣٧/٠گرنجر نزديك به صفر و در مدل هسياو 

دهد آه اين   ضعيف مثبت اما مدل هسياو ارتباط بسيار ضعيف منفي را نشان ميبسيار
در مدل گرنجر . موضوع ناشي از معيارهاي مختلف تعيين وقفه در مدل گرنجر و هسياو است

داراي يك وقفه و متغير مستقل داراي سه وقفه ) rgdpnoserv( متغير وابسته اين فرضيه 
  .وابسته، سه وقفه و متغير مستقل، يك وقفه دارداما در مدل هسياو متغير . است

 براي FPE و در مدل هسياو از معيار  AICبا توجه به آنکه در مدل گرنجر از معيار 
 مزيت دارد وهمچنين مقايسه FPE نسبت به  AICتعيين تعداد وقفه استفاده مي شود و معيار 

گرنجر با ادبيات اقتصادي نتايج مدل گرنجر و مدل هسياو که نشان مي دهد نتايج مدل 
طور آلي نتايج مدل گرنجر قابل اعتماد تراز مدل هسياو  بنابراين به, هماهنگي بيشتري دارد

  . رسند به نظر مي
  
  تحليل نتايج مدلهاي عّلي از آزمون تأثير تجارت خارجي بر رشد اقتصادي. ٥ـ١

ر رشد اقتصادي، در نتايج مدلهاي علي گرنجر و هسياو از آزمون تأثير تجارت خارجي ب
شود، تأثير  همان طور آه در جداول مذآور مشاهده مي.اند  ارائه شده٢و١بخش اول جدول 

مثبت واردات بر رشد اقتصادي، رشد اقتصادي بدون نفت و رشد اقتصادي بدون نفت و 
 آه, شود تأييد مي) رشد جمع ارزش افزوده بخشهاي صنايع و معادن و آشاورزي( خدمات 
اي از آل واردات است آه از طرف  اي و سرمايه نسبت باالي واردات آاالهاي واسطهدليل آن 

جمع . اي است اي و سرمايه ديگر نشانة وابستگي اقتصاد آشور به واردات آاالهاي واسطه
بدون واردات براي متغير وابسته رشد اقتصادي، رشد اقتصادي ) عّلي(ضرايب متغير مستقل 
 در مدل ١٧٩/٠  و١٦/٠ ،٠٠٤/٠شهاي صنايع و معادن و آشاورزي به ترتيب نفت و رشد جمع افزوده بخ

 در مدل هسياو است آه نشانة وابستگي باالي بخشهاي ٢٣٣/٠ و ١٦/٠ ، ٠٠٤/٠گرنجر و 
اي  اي و سرمايه به واردات آاالهاي واسطه) آشاورزي و صنايع و معادن( توليدي آشور 

  . است
اط معني دار عّلي از صادرات نفتي به رشد اقتصادي را نتايج مدلهاي گرنجر و هسياو ارتب

. آنند دهند؛ اما تأثير مثبت صادرات نفتي بر رشد اقتصادي بدون نفت را تأييد مي نشان نمي
جالب آنكه با حذف خدمات از رشد اقتصادي بدون نفت، مدل گرنجر اين تأثير مثبت را نشان 

دهد آه صادرات نفتي تأثير مثبت معني  ان ميبه عبارت ديگر نتيجة مدل گرنجر نش. دهد نمي
دار بر خدمات دارد وتأثير مثبت معني دار بر جمع ارزش افزوده بخشهاي آشاورزي و 

در عين حال مدل هسياو تأثير معني دار %). ٥در سطح معني داري( صنايع و معادن ندارد
ادن را نشان مثبت صادرات نفتي بر جمع ارزش افزوده بخشهاي آشاورزي وصنايع و مع
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١٦  یداوج نيهاش و یودهم مساقلاوبا

هاي دولتي در اين دو بخش باشد آه با استفاده از  گذاري تواند ناشي از سرمايه دهد آه مي مي
اند؛ اما به هر حال تأثير آن به اندازة آافي نبوده است آه مدل  منابع مالي نفتي تأمين شده
  .دهد آن را نشان % ٥گرنجر در سطح معني دار

آدام از مدلهاي عّلي ديده  شد اقتصادي در نتايج هيچتأثير مثبت صادرات غير نفتي بر ر
از صادرات غير نفتي بر % ٠٥در مدل گرنجر ارتباط عّلي معني دار در سطح . شود نمي

. شود رشد اقتصادي، رشد اقتصادي بدون نفت و رشد اقتصادي بدون نفت و خدمات ديده نمي
صادرات غير )  ر حد صفرد( تأثير بسيار ضعيف مثبت % ٠٥٠٢داري  اما در سطح معني

مدل عّلي . شود هاي صنايع و معادن و آشاورزي ديده مي نفتي بر رشد جمع ارزش افزوده
دار عّلي از صادرات غير نفتي بر رشد اقتصادي و رشد اقتصادي بدون  هسياو ارتباط معني
ش اما تأثير بسيار ضعيف منفي صادرات غير نفتي بر رشد جمع ارز. دهد نفت رانشان نمي

  .دهد هاي صنايع و معادن و آشاورزي را نشان مي افزوده
به طور آلي نتايج مدلهاي عّلي گرنجر و هسياو تأثير صادرات غير نفتي بر رشد اقتصادي 

اما نتايج مدلها تأثير بسيار ضعيف صادرات . دهند و رشد اقتصادي بدون نفت را نشان نمي
توان ناشي  دهد آه دليل آن را مي ا نشان ميغير نفتي بر رشد اقتصادي بدون نفت و خدمات ر

  .از طيفي از مشكالتي آه سد راه صادرات غير نفتي آشور هستند، دانست
داري تقويت نشده است تا  اما اين آه صادرات غير نفتي طي چهل سال اخير به شكل معني

 بخش اول در. بر رشد اقتصادي تأثير مثبت داشته باشد، بايد يك دليل ساختاري داشته باشد
مرور ادبيات موضوع عنوان شد آه ديويد هيوم با استفاده از نظريه مقداري پول نشان داد آه 

هاي  شود قيمت ورود يك جريان طال به دنبال فزوني صادرات بر واردات آشور باعث مي
چنين سازو آاري در اقتصاد . داخلي باال برود و لذا صادرات آاهش و واردات افزايش يابد

شود آه يك جريان ارز وارد  به اين صورت آه صادرات نفتي سبب مي. نيز وجود داردايران 
برحسب ارز خارجي و در شرايط نظام تک نرخي ( هاي داخلي باال رود آشور شود و قيمت
بنابراين از اين نظر صادرات . و لذا صادرات آاهش و واردات افزايش يابد) ارز تعادل بازار

 نفتي شده است و موجبات تضعيف صادرات غير نفتي را فراهم نفتي جانشين صادرات غير
  .آورده است

 عّلي هسياو تأثير تجارت خارجي بر رشد اقتصادي، رشد اقتصادي بدون نفت و  نتايج مدل
اين تأثير مثبت در وهلة اول به دليل . دهد رشد اقتصادي بدون نفت و خدمات را مثبت نشان مي

اي است آه بر رشد اقتصادي بدون نفت و خدمات تأثير  رمايهاي و س واردات آاالهاي واسطه
مثبت دارد و در وهلة دوم به دليل صادرات نفتي است آه بر ارزش افزودة بخش خدمات تأثير 

داري از تجارت خارجي به رشد  با اين وجود مدل عّلي گرنجر ارتباط عّلي معني. مثبت دارد
ت تجارت خارجي بر رشد اقتصادي بدون نفت و دهد؛ ولي تأثير مثب اقتصادي را نشان نمي

به عبارت ديگر با حذف ارزش افزوده . دهد رشد اقتصادي بدون نفت و خدمات را نشان مي
نفت و در مرحله بعدي با حذف ارزش افزوده خدمات از رشد اقتصادي، تأثير مثبت تجارت 
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١٧  ناريا يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ

خش خدمات و واردات صادرات نفتي بر ارزش افزوده ب( خارجي و اجزاء اصلي تأثير گذار 
  .شود نمايان مي) بر ارزش افزوده بخشهاي آشاورزي و صنايع و معادن

  
  هاي عّلي از آزمون تأثير رشد اقتصادي بر تجارت خارجي تحليل نتايج مدل. ٥ـ٢

هيچگونه ارتباط عّلي از متغيرهاي %)٠٥داري  در سطح معني(گرنجر  نتايج مدلهاي عّلي
اين در . دهند تغيرهاي مربوط به تجارت خارجي را نشان نميمربوط به رشد اقتصادي به م

 عّلي هسياو ارتباط عّلي مثبت از رشد اقتصادي به واردات و از رشد  حالي است آه مدل
دهد و وجود ساير ارتباطات عّلي  اقتصادي به تجارت خارجي بدون صادرات نفتي را نشان مي

  .آند را رد مي
گونه ارتباط عّلي را  به عنوان مدل مرجع بپذيريم، هيچدر مجموع ، اگر مدل گرنجر را 

اما اگر نتايج مدل هسياو را نيز در نظر بگيريم، تأثير مثبت رشد اقتصادي . توان پذيرفت نمي
لكن ما تأثير مثبت رشد اقتصادي بر صادرات غير نفتي را . توان پذيرفت بر واردات را مي

  .توانيم بپذيريم نمي
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١٨  یداوج نيهاش و یودهم مساقلاوبا

  گيري جهجمع بندي و نتي.٦
  .آند نكات ذيل مهمترين نتايج مقاله را تلخيص مي

 و زيان تجارت آزاد  المللي توجه داشته موافقان تجارت آزاد بيشتر به آارآيي اقتصادي بين. ١
در اين ديدگاه شرايط . دهند براي يك آشور در حال توسعه مانند ايران را مد نظر قرار نمي

گيرد  يط اقتصادي هر آشور، مورد مالحظه قرار نمياقتصادي جهاني با عطف توجه به شرا
 .و فرض بر حاآميت تجارت آزاد است

شود آه يك جريان ارز وارد آشور شود و  در اقتصاد ايران صادرات نفتي سبب مي. ٢
 يلداعت زرا يخرن کت ماظن طيارش رد و يجراخ زرا بسحرب(هاي داخلي باال رود  قيمت

 يتفن تارداص رظن نيا زا نياربانب .دباي شيازفا تادراو و شهاآ تارداص اذل و )رازاب
 هدروآ مهارف ار يتفن ريغ تارداص فيعضت تابجوم و تسا هدش يتفن ريغ تارداص نيشناج
  .تسا
 رب يجراخ تراجت ريثات لوا .دومن ميسقت يلآ شخب ود هب ناوت يم ار يّلع ياهلدم جياتن .٣
 دشر ريثات ،يّلع ياهلدم جياتن  .يجراخ تراجت رب يداصتقا دشر ريثات ،مود و يداصتقا دشر
 تبثم ريثات زا يشان تبثم يّلع طابترا نيا .دننک يم دييات ار يداصتقا دشر رب يجراخ تراجت
 زا يشان و،يزرواشک و نداعم و عيانص ياهشخب هدوزفا شزرا عمج دشر رب تادراو دشر
 ريثات ,اما جياتن .تسا تامدخ شخب هدوزفا شزرا دشر رب يتفن تارداص دشر تبثم ريثات
 ياهلدم جياتن مود شخب رد.دننک يمن دييات ار يداصتقا دشر رب يتفن ريغ تارداص دشر تبثم
 دشر تبثم ريثات وايسه لدم اما ؛دهد يمن ناشن ار يّلع طابترا هنوگ چيه ،رجنرگ لدم و يّلع
 تارداص دشر رب يداصتقا دشر تبثم ريثات جياتن .دهد يم ناشن ار تادراو دشر رب يداصتقا
 .دننک يمن دييات زين ار يتفن ريغ

 و تارداص هعسوت يژتارتسا هآ ميسر يم رظن نيا هب جياتن هب هجوت اب و همتاخ رد
 جياتن.دشاب رمث رمثم ناريا داصتقا يارب دناوت يمن يتفن ريغ تارداص هعسوت يژتارتسا
 دشر تبثم ريثات نينچمه و يداصتقا دشر رب يتفن ريغ تارداص دشر تبثم ريثات يّلع ياهلدم
 داصتقا زين تادراو ينيشناج يژتارتسا .دننک يمن دييات ار يتفن ريغ تارداص دشر رب يداصتقا
 دشر رب تادراو دشر تبثم ريثات ،يّلع ياهلدم جياتن دناسر دهاوخن بولطم هجيتن هب ار ناريا
 هب دياب نياربانب .دننک يم دييات ار يزرواشک و نداعم و عيانص ياهشخب هدوزفا شزرا عمج
 و تادراو هب يگتسباو :دناهرب يگتسباو ود زا ار ناريا داصتقا هآ ديشيدنا يا يژتارتسا
 ديلوت دشر رب يتفن تارداص دشر تبثم ريثات يّلع ياهلدم جياتن .يتفن تارداص هب يگتسباو
 عمج دشر رب يتفن تارداص دشر تبثم ريثات اما ؛دنهد يم ناشن ار تفن نودب يلخاد صلاخان
 روط هب جياتن نياربانب .دننک يمن دييات ار يزرواشک و نداعم و عيانص ياهشخب هدوزفا شزرا

 دييات ار تامدخ شخب هدوزفا شزرا دشر رب يتفن تارداص دشر تبثم ريثات اهنت ينمض
   .دننک يم

 ار تارداص ينيزگياج و تادراو ينيزگياج يژتارتسا نامزمه ذاختا داهنشيپ ،جياتن نيا
 نيزگياج ربراآ يتعنص ياهالاآ تارداص ،ييوس زا ات ؛دزاس يم ريذپ ناكما ناريا دروم رد
   .دباي شهاآ تادراو هب يگتسباو تدش ،رگيد يوس زا و هدش يتفن تارداص
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١٩  ناريا يداصتقا دشر و يجراخ تراجت هطبار يبرجت نومزآ

   عبانم تسرهف
 و يراج ياه تميق هب ناريا يلم ياهباسح )١٣٨١( ناريا يمالسا يروهمج يزآرم كناب .١

  .ناريا يمالسا يروهمج يزآرم كناب :نارهت  ؛١٣٧٦و١٣٦٩ تباث ياه تميق هب
 ساسارب يداصتقا دشر و يجراخ تراجت نيب طابترا يسررب )١٣٧٧( نيهاش ،يداوج .٢

 هب دشرا يسانشراآ همان ناياپ ؛يتادراو راتخاس رب ديآأت اب ١٣٤٥- ٧٥ يلصف ياه هداد
 .نارهت هاگشناد داصتقا هدكشناد ،يودهم مساقلاوبا رتآد ييامنهار
 و تاعلاطم هسسؤم ؛يداصتقا هعسوت و يراجت ياهتسايس )١٣٨٠( دومحم ،يلسوتم .٣

 .يناگرزاب ياهشهوژپ
 .زيرلگ نسح همجرت ؛ناهج گرزب ناناد داصتقا )١٣٧٥( كرام ،گالب .٤
 و تاعلاطم هسسؤم ؛ناريا يداصتقا دشر نالآ ياهدربهار )١٣٨٠( مساقلاوبا،يودهم .٥

 .يناگرزاب ياهشهوژپ
 :نارهت اهتسايس و اهيروئت ،رصاعم للملا نيب طباور )١٣٧٤( اضريلع ،يدرجورب يميحر .٤

 .يمالسا دازآ هاگشناد يملع راشتنا زآرم
 .ينرشن : نارهت ؛يناگرزاب ياهتسايس و هيرظن :للملا نيب تراجت )١٣٧٠( داوج ،ميقم روپ .٧
 .٤٤٠ .ص،مود دلج،عيانص ترازو )١٣٧٦( يتعنص تارداص هعسوت يژتارتسا .٨
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