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    :چکیده

و توسعه اقتصادي از اهداف كالن اقتصادي هر كشور است و براي رسيدن به رشد اقتصادي عوامل زيادي تأثيرگذار  رشد   

كشور همان قدر مهم است كه باز بودن تجارت وري صادرات است. تركيب صادرات يك باشند كه از جمله اين عوامل بهرهمي

سازي صادرات بر رشد اقتصادي بين المللي )آزاد سازي تجاري( اهميت دارد. بر اين اساس مقالة حاضر به بررسي اثر متنوع

اثر  از روش گشتاورهاي تعميم يافته پرداخته است. نتايج حاكي از با استفاده 9002-9002هاي كشورهاي حوزه منا براي سال

 .باشدسازي صادرات بر رشد اقتصادي كشورهاي اين منطقه ميمثبت متنوع

 (.GMMمتنوع سازي صادرات، رشد اقتصادي، كشورهاي منا، گشتاورهاي تعميم يافته)  ها:کليدواژه

 JEL: 55 .O43.F23Cبندي طبقه 
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 قدمهم -1
هاي در حال توسعه شده است. در بويژه در كشور در مطالعات اقتصادي تاكيد زيادي بر رشد اقتصادي مبتني بر صادرات

الگوي توسعه اقتصادي در "فرضيه ديگري مبني بر اينکه  ،"كنندتر رشد ميسريع انگركشورهاي برون"كنار اين فرضيه كه 

ي بر نيز بيان شده است. فرضيه توسعه اقتصادي مبتن "باشدارتباط با تغيير ساختاري صادرات و افزايش تنوع صادرات مي

نگر يکي نيست. منظور از متنوع سازي صادرات افزايش تعداد كاالهاي صادراتي و سازي صادرات لزومآ با فرضيه برونمتنوع

هر چه تمركز كاالهاي صادراتي كشور در تعداد بيشتري از كاالهاي صادراتي  .باشدكاهش وابستگي به يك منبع درآمدي مي

رود اگر كشوري بتواند تركيب صحيح و متنوعي از صادرات را تشويق كند، انتظار مي .هد بودسازي بيشتر خوامتنوع متبلور شود،

در اين صورت، تمام و يا بخش زيادي از نوسانات قيمت در يك زير مجموعه از كاالهاي موجود در سبد صادراتي آن كشور، از 

ب، آن كشور در تأمين مالي واردات و بازپراخت شود. به اين ترتيطريق زير مجموعه ديگري از سبد كاالهاي صادراتي جبران مي

هاي خارجي خود با عدم اطمينان كمتري مواجه خواهد شد. بر اين اساس متنوع سازي كاالهاي صادراتي اغلب به عنوان بدهي

 .ثباتي درآمدهاي ارزي، توصيه شده استراه حلي براي رهايي اين كشورها از روند كاهش قيمت كاالهاي صادراتي و بي

سازي صادرات به داليل مختلفي از جمله رشد درآمدهاي ارزي، مورد توجه بسياري از سياستگزاران، بويژه در متنوع

سازي از طريق افزايش ارزش افزوده در فرايند توليد و بازاريابي و همچنين از طريق باشد. متنوعكشورهاي در حال توسعه، مي

 ات، ممکن است رشد درآمدهاي ارزي و نهايتآ رشد اقتصادي را ا فزايش دهد.جايگزيني كاالهاي ساخت داخل به جاي وارد

 مراحلتمدن به نگاهي است. اقتصاددانان بحث مورد مقوالت جمله از نيز انساني سرمايه ديگر، طرف از

 و )دانش انساني سرمايه به فيزيکي( كار و بازو )قدرت ساده كار نيروي از انسان نقش كه دهدمي نشان بشري

 دنبال به همواره هاملت كه طوري به است، يافته تکامل آيد، مي شمار به توليد عامل مهمترين مهارت(كه

، هستند، خود انساني نيروي كيفيت ارتقاي  آموزش و ماهر كار نيروي گرو در بيشتر توليد كه معتقدند زيرا

نساني نيروي نقش از جديد ادبيات در حقيقت، (. در2631)مردوخي است ديده  عنوان به توليد فرايند در ا

نان بر  .شودمي ياد است، برخوردار بااليي وري بهره از كه انساني سرمايه عامل امروزه بسياري از اقتصاددا

 6(؛ رومر2221) 9وري است )لوكاسكننده بهرهاين باورند كه سرمايه انساني يکي از مهمترين عوامل تعيين

وري و رشد اقتصادي پرداخته و اثر مثبت ه بررسي نقش اين عامل بر بهره((. مطالعات بسياري نيز ب2220)

 ((.9004) 3(؛ بلوم و ديگران2221) 5(؛ آستريا2222) 4اند)باروآن را مورد تأييد قرار داده

و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در كشورهاي منطقه منا   سازي)عدم تمركز( صادراتهدف مقاله حاضر، بررسي اثر متنوع

محاسبه شده است.  9002_9002باشد. براي اين منظور شاخص تمركز هيرشمن براي كشورهاي اين منطقه و براي دوره مي
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بر رشد اقتصادي  گشتاورهاي تعميم يافته به بررسي اثر شاخص مذكور هاي پانل مبتني بر روشدر اين مقاله با استفاده از داده

 شود. پرداخته مي

در بخش دوم مقاله، مباني نظري الگوي تحقيق مورد بررسي و تبيين قرار گرفته است و  بخش سوم اين مقاله به بررسي 

سازي صادرات بر رشد اقتصادي و پيشينه تحقيق اختصاص يافته است. نتايج حاصل از تصريح و ادبيات تجربي تاثير متنوع

 كنيم. گيري ميشود. در بخش پنجم از مباحث مذكور نتيجهدر بخش چهارم ارايه مي برآورد الگو

 مبانی نظری -2

به دليل ارتباط نزديك رشد اقتصادي و رفاه جوامع، بسياري از اقتصاددانان به دنبال شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادي 

شود. پر واضح است كه صادرات به بررسي آن پرداخته مياز جمله اين عوامل تركيب صادرات يك كشور است كه باشند كه مي

سازي صادرات مورد توجه بسياري از سياستگذاران يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر رشد اقتصادي است. امروزه متنوع

درآمدي  باشد. منظور از متنوع سازي صادرات افزايش تعداد كاالهاي صادراتي و كاهش وابستگي به يك منبعاقتصادي مي

هاي متفاوتي از متنوع سازي صادرات ارائه گرديده است. به عنوان مثال در برخي از باشد. البته در مطالعات مختلف، تعريفمي

( متنوع سازي به مفهوم توسعه تركيب صادرات كشور از 2221( و فرانتيسنو گوتيرز )2224مطالعات از قبيل الونگ و سيگل )

( 2212صنعتي بيان شده است، اين در حالي است در گروه ديگري از مطالعات همچون هيرش و لئو ) كاالهاي اوليه به كاالهاي

( متنوع سازي به صورت عدم تمركز تركيب صادراتي كشور در تعداد محدودي از كاالهاي صادراتي 2210بين و نگوئين )و مك

 ر تعداد بيشتري از كاالهاي صادراتي متبلور شود،بيان شده است. به اين ترتيب، هر چه تمركز كاالهاي صادراتي كشور د

 سازي بيشتر خواهد بود. متنوع

گرايي است ادبيات موجود گواه آن است كه تنوع كاالهاي توليدي و صادراتي يك كشور متأثر از سرريز دانش و تخصص

حاكي از آن است كه الگوي تخصص ((. گذشته از اين، شواهد 9001)2(، هاسمن و ديگران9003)  1(، ردريك9000) 1)آمابل

( نشان داده است كه 9000) 20گرايي يك كشور به اندازه درجه باز بودن تجاري آن در تجارت بين المللي اهميت دارد. فاربرگر

اند حضور خود را در عرصه كاالهايي با تکنولوژي باالتر )مثل الکترونيك( باال ببرند، نسبت به كشورهايي كه سعي كرده

 اند.وري باالتري را تجربه كردهي ديگر رشد بهرهكشورها

اند كه مطابق نتايج حاصله نه تنها هاي رشد صادرات انجام دادهاي را بر روي پويايي( مطالعه2222) 22گرينوي و همکاران

صادي نقش داري بين صادرات و رشد وجود دارد، بلکه تركيبات و ساختار صادرات نيز در شدت رشد اقترابطه مثبت و معني

اي دارد. عالوه بر اين، شناسايي عوامل تعيين كننده الگوهاي صادراتي به منظور بهبود عملکرد اقتصادي ضروري تعيين كننده
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است. به عنوان مثال، براي كشورهاي در حال توسعه، صادرات منبعي براي مبادالت خارجي، راهي براي حداكثر كردن اندازه 

  ((.9000)26(، الل 9009) 29باشد )پائولينوهاي جديد و سرريز دانش ميالي براي تکنولوژيگرايي و كاناقتصاد و تخصص

هاي هاي نسبي و فراواني نهادههاي تجارت بين الملل، كشورهاي در حال توسعه به دليل برخورداري از مزيتبراساس تئوري

 هاي توليدي در اين كشورها ورود سرمايهدهگردند. همچنين وفور نهاهاي اوليه اقتصادي منتفع ميتوليدي از تخصص

گرايي بين المللي را به هاي مستقيم خارجي را تشديد نموده است در همين حال برخي از اقتصاددانان توسعه تخصصگذاري

يي بين گرادهند. بر اين اساس اينان معتقدند كه تخصصلحاظ وابستگي شديد اقتصاد به كاالهاي صادراتي مورد انتقاد قرار مي

المللي در كاال براي يك كشور منجر به وابستگي شديد اقتصاد آن كشور به درآمدهاي صادراتي شده اما به دليل غيرقابل 

ثباتي درآمدهاي صادراتي انجاميده و اين امر بيني بودن قيمت كاالهاي صادراتي در صورت نوسانات شديد در قيمت به بيپيش

ذاشت. به عبارت ديگر در كشورهاي در حال توسعه صادرات به عنوان يك نهاده توليدي )مواد اثر منفي بر كل اقتصاد خواهد گ

اي و اي( رفتار نموده و به لحاظ اين كه اغلب اين كشورها سهم اعظمي از واردات آنان را كاالهاي سرمايهاوليه و واسطه

د و منابع تأمين مالي اين نوع از واردات از محل دهگردد، تشکيل مياي كه بعنوان يك نهاده توليدي استفاده ميواسطه

هاي توليدي منجر ثباتي درآمدهاي صادراتي به اختالل در واردات اين نوع از نهادهگردد، لذا بيدرآمدهاي صادراتي تأمين مي

 دهد. شده و به تبع آن رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي

اقتصادي از هر منبعي كه ناشي شود در نهايت منجر به كاهش رشد اقتصادي  ثباتي(، نشان دادند كه بي2225رمي و رمي )

هاي متفاوتي اند كانالي مبادله بر رشد اقتصادي پرداختهخواهد شد. در مطالعات مختلفي كه به بررسي اثر نوسانات رابطه

 كند. ي مبادله، رشد اقتصادي را متأثر ميمعرفي شده است كه از طريق آنها نوسانات رابطه

ي مبادله در كشورهاي فقير، منجر به كاهش مخارج عمومي شده (، معتقدند كه نوسانات رابطه9001) 24بلتمن و همکاران

تر كشورهاي فقير به درآمدهاي ناشي از صادرات مواد اوليه دهد. با توجه به اين كه بيشو در نهايت رشد اقتصادي را كاهش مي

ي نوسان در درآمدهاي صادراتي آنها بوده و منجر به كاهش مخارج عمومي ي مبادله به منزلهابطهثباتي راند، بيبه شدت وابسته

ي مبادله از طريق ايجاد نااطميناني، (، وجود نوسانات شديد در رابطه2223) 25شود. به اعتقاد ايچنگريندر اين كشورها مي

 دهد. ها شده و رشد اقتصادي را كاهش ميز پرداختهاي خارجي و در نتيجه تشديد مشکل تراسبب كاهش ورود سرمايه

انداز و در نتيجه انداز سبب كاهش پسي مبادله از طريق كاهش بازدهي پسثباتي رابطه(، نشان داد كه بي2221) 23مندوزا

ي مبادله با ثباتي رابطه(، معتقد است كه نوسانات متغيرهاي اقتصادي از جمله بي9000) 21شود. دنگذاري و رشد ميسرمايه

 كنند: تحت تأثير قرار دادن متغيرهاي زير، رشد اقتصادي را متأثر مي

 گذاري هاي توليد يا سرمايهالف( انباشت نهاده

 ب( تکنولژي توليد و كارايي 

ي رود اگر كشوري بتواند تركيب صحيح و متنوعي از صادرات را تشويق كند، در اين صورت، تمام و يا بخش زيادانتظار مي

از نوسانات قيمت در يك زير مجموعه از كاالهاي موجود در سبد صادراتي آن كشور، از طريق زير مجموعه ديگري از سبد 
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هاي خارجي خود با عدم شود. به اين ترتيب، آن كشور در تأمين مالي واردات و بازپراخت بدهيكاالهاي صادراتي جبران مي

ساس متنوع سازي كاالهاي صادراتي اغلب به عنوان راه حلي براي رهايي اين اطمينان كمتري مواجه خواهد شد. بر اين ا

 ثباتي درآمدهاي ارزي، توصيه شده است. كشورها از روند كاهش قيمت كاالهاي صادراتي و بي

 مطالعات انجام شده -3

در بر خي  .است گرفتهآن بر متغيرهاي اقتصادي در سطح جهان صورت  سازي و تاثيرتحقيقات متعددي در ارتباط با متنوع

سازي توليد را به عنوان عامل تاثيرگذار بر متغيرهاي كالن اقتصادي در نظر برخي ديگر متنوعدر  سازي صادرات واز آنها متنوع

 .اندگرفته

تحليل را براي  ماركوويتز هاي مدل پورتفوليوبر مبناي تحليل سازي مبادالت تجاريمدل متنوع ايدر مطالعه ،(2212)21الو

موجب ثبات درآمدهاي ي سازي صادرات را تا جايمتنوع وي. كرده است درآمدهاي ارزي ارائه بر نوسانات سازي صادراتمتنوع

درآمد صادراتي  نوسانات در غير اينصورت، داند كه سهم كاالها در تركيب صادرات كشور يکسان باشد،حاصل از صادرات مي

 ا كاهشركل درآمدهاي حاصل از صادرات سازي كاالهاي صادراتي، نوسانات هد كه متنوعديابد. همچنين نشان ميافزايش مي

 (2614 ت هر يك از كاالها با همديگر ارتباط مثبتي داشته باشد )كازروني و حريقي،ناآنکه نوسا به شرط دهد،مي

ورد مدل انحصار كا مل براي آبر كشوري را با وريسازي صادرات و بهرهمتنوع در پژوهشي ،(9001) 22كيفينسترا و لويي

در اين مطالعه از تابع ترانسلوگ استفاده گرديده و تنوع نسبي صادرات نيز  .اندانجام داده (2210-9000كشور طي دوره ) 41

نين كل افزايش حاصل از تنوع چميزان تنوع صادراتي دو برابر شده است. هم طي دو دهه مذكور، .باشدداراي اثر مثبت مي

درصد از كشورهاي 95دهد كه -نتايج مدل برآوردي نشان مي دهد.درصد افزايش مي 6/6وري را به طور متوسط هبهر تي،صادرا

OECD باشد مي يوري درون كشورهداراي تغييرات بهر. 

ا ثبات سازي صادرات كاالها ببا استفاده از يك الگوي چند كااليي به بررسي ارتباط بين متنوع (2212) 90نگوين بين ومك

 و بي ثباتي الدليل ضعيف بودن رابطه مثبت بين تمركز كا آنها معتقدند كه مطالعات قبلي،. درآمدهاي صادرات پرداختند

 اند:     درآمدهاي صادراتي را ناشي از دو ويژگي كشورهاي در حال توسعه ذكر كرده

)به دليل مثبت بودن . كنندجهت تغييير ميدرآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كاالها در اين كشورها با هم در يك -2

 كواريانس درآمدهاي صادراتي كاالها(

 تخصص پيدا كنند. اين كشورها اغلب تمايل دارند تا در كاالهايي كه قيمت آنها نسبتاً با ثبات هستند،-9

،پراكندگي زياد و يا باال بودن به عقيده آنها . اندبين و نگوين دليل سومي را ذكر كردهعالوه بر دو ويژگي پيش گفته ،مك

ي صادراتي كشور، دليل ديگري براي ضعيف بودن رابطه مثبت بين تمركز هادرجه بي ثباتي درآمدهاي صادراتي هر يك از كاال

رابطه بين تمركز و  ،واريانس درآمد صادراتي هر يك از كاالها بيشتر باشد هكاالها و بي ثباتي درآمدهاي صادراتي است. هر چ

كل درآمد صادراتي كشور را افزايش خواهد داد به شرط آنکه  سازي،به احتمال زياد متنوع ،شود بنابراينيم ترثبا تي ضعيفبي

 سازي در كاالهايي انجام شود كه درآمد صادراتي آن كاال باثبات باشد.متنوع
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اي بر رشد اقتصادي اردات كاالهاي سرمايهصادرات مواد اوليه و و ،تاثير صادرات كاالهاي صنعتي (،9005و ديگران ) 92هرزر

دهد كه صادرات صنعتي و واردات نتايچ اين پژوهش نشان مي .اندمورد مطالعه قرار داده 2230-9002كشور چين را طي دوره 

د رش وري عوامل توليد را ارتقا داده و برسطح بهره ،هاي پيشرفته شدهعلوم و تکنولوژي ،اي موجب انتشار دانشسرمايه

 اري بر رشد اقتصادي نداشته است.ي داما صادرات مواد خام و اوليه تأثير معن .داري را داشته استااقتصادي تأثير مثبت و معن

اقتصادي انجام گرفته ولي  سازي صادرات بر متغيرهاي كالندر خصوص رابطه متنوع در داخل كشور مطالعات اندكي

 وري صورت نگرفته است.صادرات و بهرهاي در خصوص تنوع هتاكنون هيچ مطالع

هاي كااليي در ايجاد ثبات تنوع صادرات غيرنفتي و نحوه تاثير هر يك از گروه (،2610پور و موسوي آزاد كسمايي)تقي

سازي آنها براي بررسي متنوع .اندمورد بررسي قرار داده (2652-11هاي ارزي غيرنفتي را طي سالهاي )پرتفوليوي درآمد

گروه كااليي از صادرات غيرنفتي استفاده  40از تابع تجمعي صادرات  ،از نظر درجه تنوع هاي كاالييت و تعيين گروهصادرا

هاي كااليي به سبد صادراتي كشور برخي گروه حاكي از آن است كه در طول سالهاي بعد از برنامه اول توسعه، نتايچ، .اندكرده

 ها محصوالت پتروشيمي،بيشترين اين گروه .انددرجه تنوع در رتبه بهتري قرار گرفتههااز نظر اضافه شده است كه اين گروه

هاي كه گروه دهداين معيارها نشان مي ،و صنايع غذايي هستند. همچنين فلزات اساسي صنايع شيميايي، هاي نفتي،فرآورده

 اند.قرار گرفته هاي بعديدر رتبه كااليي در بخش كشاورزي و صنايع دستي از نظر درجه تنوع

فزايش درآمدهاي اسازي صادرات و تاثير آن بر بر متنوعتحليلي  اي ديگر،در مقاله (،2610آزادكسمايي)پور و موسويتقي

از نظر درجه  هاي كاالييسازي صادرات و تعيين گروهبراي بررسي متنوع .اندارزي غيرنفتي را براي ايران مورد كاوش قرار داده

 .انداستفاده كرده ((HSهاي سنتي بودن گروه كااليي ونسبت تمركز هيرشمن با استفاده از كدهاي دو رقمي تنوع از شاخص

كاالهاي  اين شاخص براي كل صادرات كشور نزولي بوده و بيانگر كاهش تمركز دهد كه پس از شروع برنامه اول،نتايچ نشان مي

از نرخ واقعي ارز،  است. در تخمين معادله صادرات غير نفتي كه تابعي صادراتي كشور بر تعداد محدودي از كاالهاي صادراتي

سازي دهند كه متنوعبا استفاده از روش همجمعي نشان مي باشد،و شاخص هيرشمن مي OECDتوليد واقعي كشورهاي 

 گردد.بين كاالهاي صنعتي، موجب افزايش درآمدهاي ارزي كشور مي تركيب صادرات كشور

با استفاده از  ثباتي صادرات در رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك،تحت عنوان بي (،2613له ميرشجاعي)در بخشي از مقا

قبل  ياهدهد كه در طول سالشاخص تمركز هيرشمن به محاسبه تمركز صادرات غيرنفتي پرداخته و محاسبات وي نشان مي

هاي اوايل انقالب نقش بخش در سال افزايشي داشته و وندر ها،روند شاخص تمركز، نزولي بوده ولي بعد از اين سال 2659 از

در بخش  از روند صعودي تمركز، هاي صنعتي كشور،اما به تدريج پس از تشويق سياست كشاورزي و سنتي بيشتر شده است.

 رود.شمار ميثباتي صادرات كشور به يکي از عوامل بي كااليي، گيرد كه تمركزوي در پايان نتيجه مي .شودسنتي كاسته مي

نخست ساختار تركيب صادرات  سازي صادرات و رشد اقتصادي پرداخته،موضوع متنوع ه(، در تحقيقي كه ب2612صمدي )

صنعت  21در (2641-11) سازي صادرات بر رشد اقتصادي را طي دوره زمانيمتنوع غيرنفتي را بررسي كرده و سپس تأثير

ه است. وي براي انجام پژوهش از چند شاخص معرف ساختار صادراتي به همراه كشور )با اقالم عمده صادراتي (آزمون كرد

سازي رخ داده سود جسته و طبق برآورد نشان داده كه در تركيب صادراتي كشور درجه بااليي از متنوع الگوهاي رگرسيوني،

 اند.ت كردهها در راستاي يکديگر حركسازي صادرات و رشد اقتصادي در اغلب سالهمچنين متنوع است.
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در ايران را مورد ارزيابي  سازي مبادالت تجاري و تأثير آن بر رشد اقتصاديدر مقاله خود متنوع (،2614كازروني و حريقي )

الت به عنوان جانشيني قوي دبه بررسي تأثيرگذاري تنوع مبا هاي تا حدي درونزادر اين تحقيق با استفاده از مدل .اندقرار داده

اقدام شده  (2652-12نظير سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي بر رشد اقتصادي در دوره ) در كنار عوامل ديگري از تنوع توليد

استفاده گرديده كه نتايج به دست آمده از اين  از شاخص تنوع فينسترا به منظور شناسايي تنوع توليد در دوره ياد شده، .است

هاي جنگ داراي نوسان بوده و بيشترين دوره كاهش آن مربوط به سال كشور،شاخص مؤيد اين نکته است كه تنوع در مبادالت 

با وارد كردن متغيرهاي سرمايه انساني و سرمايه فيزيکي در مدل و با روش همگرايي بلند مدت  در مرحله بعد، باشد.مي

از وجود بردارهاي همگراي ت حاكي بدست آمده نتايج. هاي مورد بررسي آزمون گرديددر سال رشد اقتصادي تأثيرگذاري آنها بر

  .دهدمثبت متغيرهاي مدل را بر رشد اقتصادي نشان مي بلند مدت است كه آثار

 روش برآورد -4

 روش گشتاورهای تعميم یافته  -4-1

هاي روش تحقيق اين مقاله تحليلي و از نوع اقتصاد سنجي است. در اين مطالعه به منظور ارزيابي از روش برآورد داده

هاي تركيبي استفاده شده است. استفاده از روش ( بر پايه دادهGMM)99پويا يا در واقع روش گشتاورهاي تعميم يافتهتابلويي 

هاي دهد كه پويايي تغييرات نيز بررسي شود. به كار بردن روش تركيبي، مزيتتركيبي به جاي روش مقطعي اين امکان را مي

هاي همراه با هاي فردي و وجود اطالعات بيشتر، حذف تورشن ناهمسانيديگري نيز دارد كه از جمله آنها در نظر گرفت

 تر، با كارآيي باالتر و هم خطي كمتر است. هاي دقيقي آن تخمينهاي مقطعي است كه نتيجهرگرسيون

 های تابلویی پویا الگوی داده 4-1-1

تورش دار  OLSي شود تخمين زنندهدر اين الگوها همبستگي متغير وابسته تأخيري در سمت راست با جزء خطا سبب مي

هاي تركيبي پويا نيز تورش دار است. لذا يکي در يك مدل داده GLSو ناسازگار شود. همچنين تأثيرات تصادفي تخمين زننده 

گيري از معادله اصلي براي حذف تأثيرات مقطعي و سپس استفاده از تخمين هاي معمول براي حل اين مشکل تفاضلحلاز راه

( است. براي برآورد الگو از طريق اين روش الزم است ابتدا متغيرهاي ابزاري الزم براي برآورد الگو مشخص GMMهاي )هزنند

 اند. شوند. متغيرهاي ابزاري اين الگو مقادير متغير وابسته تأخيري و متغيرهاي توضيحي

 (2 ) 

 

 كه در آن: 

y رشد :GDP  سرانه واقعي 
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Xبه غير از رشد اي از متغيرها: مجموعه( ي توضيحيGDP است.   سرانه واقعي )تأخيري 

 به ترتيب نشان دهنده كشور و زمان هستند.  tو  iانديس 

 : جزء خطاست 

 : تأثيرات مشاهده نشده هر كشور 

كنند كه در آن از تفاضل معادله تفاضلي زير را پيشنهاد مي GMM(، براي برآورد الگو به روش 2222 ) 96آرالنو و باند

 مرتبه اول متغيرها به عنوان متغيرهاي ابزاري جهت برآورد استفاده شده است:

(9) 

 

گيري، تأثيرات ويژه هر كشور حذف شده اما يك تورش جديد ايجاد شده در اين معادله، هر چند از طريق عمل تفاضل

( همبستگي ( با تفاضل متغير وابسته تأخيري يعني )جديدي يعني )است. چرا كه جزء خطاي 

 دارد. لذا با فرض: 

 الف( همبستگي پياپي در اجزاي خطا وجود ندارد 

 زا هستند. به صورت ضعيف برون Xب( متغيرهاي متوضيحي 

 توان بيان كرد: شرايط گشتاوري زير را مي

t = 6 و ... و t 9 و        for = 0                         

t = 6 و ... و t 9 و        for = 0                        

(،  2222هاي معادله تفاضلي تعريف شده، آرالنو و باند)زنندهبراساس شرايط گشتاوري بيان شده براي برآورد تخمين

شود كه اجزاي خطا در طول زمان و فرض ميي اول كنند. در مرحلهاي را پيشنهاد مي( دو مرحلهGMMهاي )تخمين زننده

هاي به دست آمده از مرحله اول بدون براي تمام كشورها در واريانس مستقل و همسان هستند و در مرحله دوم از باقي مانده

كوواريانس  -دست آوردن تخمين سازگاري از ماتريس واريانسدر نظر گرفتن فروض مستقل بودن و همسان بودن براي به

اي بسيار ي يك مرحلهاي به طور مجانبي نسبت به تخمين زنندهشود. بنابراين تخمين زننده دو مرحلهآنها استفاده مي انسواري

 كارآتر خواهد بود. 

بيش از حد  توان با آزمون سارگان مورد تأييد قرار داد كه در واقع آزمون شناسايي  محدوديتاعتبار فرضيات باال را مي

تر باشند، بايد تعداد مشاهدات ها از نقطه نظر پايداري قابل اطميناندله است. براي اين كه نتايج در اين مدلمشخص بودن معا

به اندازه كافي بزرگ باشند، زيرا احتمال دارد در اين روش موقعي كه تعداد مشاهدات كوچك است، به دليل تورش زياد متغير 

 (. 949002پلنتايج با مشکل مواجه شود )بوند، هافلر و تم
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 آزمون ریشه واحد -4-2

براي  از جمله موضوعاتي كه الزم است قبل از برآورد الگو مورد بررسي قرار گيرد، موضوع مانايي سري زماني متغيرهاست.

هاي تابلويي نيز، مسئله رگرسيون كاذب همانند الگوهاي  سري زماني مصداق دارد. بنابراين كاربردهاي آزمون الگوهاي داده

هاي تابلويي براي تضمين صحت و اعتبار نتايج ضروري بوده و الزم است آزمون ريشه واحد همگرايي در الگوهاي دادهريشه 

 تك متغيرهاي وابسته و مستقل و جمله پسماند الگو صورت گيرد تا از وجود همگرايي اطمينان حاصل گردد. واحد براي تك 
جهت  93ايم، پسران و شين كه در اين مطالعه از آزمون 95لويي وجود داردهاي تابچندين آزمون ريشه واحد در الگوي داده

 شود. بررسي پايايي متغيرها استفاده مي

تك مقاطع است كه ابتدا براي تك  91(ADFفولر تعميم يافته ) -(، آزمون ديکي2221اساس آزمون ايم، پسران و شين )

شود. فولر تعميم يافته محاسبه مي -هاي ديکيود و سپس ميانگين آمارهشهاي تلفيقي )براي هر متغير جداگانه( انجام ميداده

 شود. صورت زير نشان داده ميابتدا براي هر متغير رابطه به

                                                                )6(
 

itZ داراي توزيع يکنواخت و  شود تواند صفر، يك، يا اثر ثابت و روند زماني باشد. فرض ميجزء دترمينستيك است و مي

 . در اين صورت: ها، iمستقل و براي تمام 

 

 شود: صورت زير محاسبه ميهاي تابلويي بهالگوي داده براي  tدر اينجا آماره 

(4) 

 

 شود: و سپس فرض مي

(5) 

                                                     

( 5تك مقاطع محاسبه و ميانگين آنها براساس رابطه ) فولر تعميم يافته براي تك -به عبارت ديگر، به سادگي آزمون ديکي

 شود.محاسبه مي

                                                            
ناپارامتري،  هاي پارامتري و، آزمون (   (Levin & lin1992لين -، آزمون لوين(  (Pedroni 1997,1999ها عبارتند از آزمون پدرونياين آزمون 95 

 (.(Kao 1999 95و آزمون مبتني بر پسماند كااو
26 .IM, Pesaran & Shin (1997) 
27  Augmented Dicky-Fuller 
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 ارائه الگو -5

گذاري شود. برخي از اين متغيرها عبارتند از: سرمايهاستفاده مي Xدر مطالعات تجربي از متغيرهاي گوناگوني براي بردار 

گذاري وري صادرات، جمعيت، مخارج دولت، متغيرهاي جغرافيايي، سرمايهفيزيکي، سرمايه انساني، باز بودن تجاري، بهره

جه به مورد مطالعه در اين )خريد و فروش( نرخ ارز، نهادها و كيفيت سياست كالن اقتصادي، كه با تو91مستقيم خارجي، تفاوت

 :تحقيق به شکل زير است

 

 

اثرات سرمايه انساني،  HCو صادرات  متنوع سازيشاخص  HH، سرانه واقعي GDP، رشد كه در آن 

 جزء خطا است. اثرات ثابت زمان  و ثابت مقطع، 

 شاخص تمرکز صادرات -5-1

صادرات خود را بر روي محصوالت مختلف  توزيع كرده شاخص تمركز صادرات نمايانگر آن است كه يك كشور تا چه حد، 

 (.UNCTAD,2008است)

شود، استفاده شده كه به صورت زير محاسبه مي 92هيرشمن -گيري تمركز صادرات از شاخص تمركز هرفيندالبراي اندازه

 است: 

 

ف را به كل صادرات آن هاي كااليي مختلاين شاخص نشان دهنده مجموع توان دوم نسبت سهم صادرات كشور از گروه

باشد، به نحوي كه هر چقدر يك سازي شده و دامنه تغييرات آن بين صفر و يك ميدهد. اين شاخص نرمالكشور نشان مي

كشور صادرات خود را بر روي محصوالت بيشتري توزيع كرده باشد مقدار اين شاخص به صفر بيشتر نزديك بوده و مقدار يك 

 باشد.صادرات مي نشان دهنده حداكثر تمركز

 سرمایه انسانی -5-2

در بسياري از مطالعات، نيروي انساني تحصيل كرده به عنوان متغير جانشين سرمايه انساني استفاده شده است. در مطالعه 

هاي ثبت نام در مدارس به عنوان جانشين متغير سرمايه انساني در نظر گرفته شده است. در مطالعه كو، (، نرخ2222بارو)
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(، نيز نرخ ثبت نام در مدارس در مقطع متوسطه به عنوان سرمايه انساني در نظر گرفته شده است. 2224هافماميستر ) هاپمن و

 با توجه به توضيحات فوق، در اين مطالعه نيز از نرخ ثبت نام در مدارس در مقطع متوسطه و راهنمايي  استفاده شده است.

 نتایج تجربی -6

 هامعرفی داده -6-1

هاي توسعه ها از اطالعات آماري شاخصاست و آمار و داده 9002-9002ي ي منا طي دورهرهاي منطقهحوزه مطالعه كشو

زماني  دوره طي تمركز صادرات  شاخص تحليل و برآورد به مطالعه از بخش اين دراند. ( استخراج گرديدهWDI) 60جهاني

 شود.پرداخته مي 9002-9002

 

 منا کشورهای تمرکز صادرات  شاخص  1نمودار  

 

 تحقيق هاییافته  :منبع

نشان داده شده است.  9002و9002سال  دو منطقه منا در كشورهاي براي شاخص تمركز صادرات نمودار فوق، نتايج در

 كاهش منطقه منا برخي از كشورهاي در صادراتي تمركز بررسي، مورد دوره طي شود، مي مالحظه فوق نمودار در كه همانطور
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ثباتي اقتصاد در است. اين نتايج بيانگر بي يافته نيز افزايش حتي ديگر برخي در و نداشته چنداني تغييرات برخي در يافته،

 كشورهاي اين منطقه است.

 برآورد الگو  -6-2

 آزمون ریشه واحد  6-2-1

 

 نتایج آزمون ریشه واحد -1جدول

 prob statistic تفاضل مرتبه اول prob statistic متغيرها در سطح

gdppc 0.0145 -2.1848 ∆ gdppc - - 

hhi 0.5696 0.17537 ∆ expy 0.0000 -4.28921 

hc 0.9963 2.67624 ∆ hc 0.0007 -3.19697 
 تحقيق هاييافته  :منبع

 

نامانا  GDPPPCبه غير از  %22مشخص است، تمام متغيرهاي سطح، در سطح معناداري باال همان گونه كه از نتايج جدول 

 مي باشند، ولي با يك بار تفاضل گيري در اين سطح معناداري، مانا مي شوند. 

شود كه ضرايب متغيرهاي به كار رفته در معادله در سطح و بعضي ديگر در تفاضل مرتبه ( مشاهده مي2جدول ) به توجه با

گيرد. در صورتي كه جمله اخالل موجود در قرار ميباشند. بنابراين جمله اخالل معادله، مورد آزمون ريشه واحد اول مانا مي

 (.62،9006توان الگوها را برآورد كرد )اندرسمعادله داراي ريشه واحد نباشد، بدون نگراني از وجود ريشه واحد مي

 

 اخالل جمله روی بر واحد ریشه آزمون نتایج -2جدول 

 صفر probاحتمال پذیرش  جمله اخالل

 LLC B ADF PP 

𝑒1 00/0 00/0 00/0 00/0 

 هاي تحقيقمنبع: يافته

 عدم نشانگر جدول نتايج  به اثر تمركز صادرات  بر رشد اقتصادي است. مربوط معادله اخالل جمله   𝑒1( 9در جدول )

 .الگو است اخالل جمله در واحد ريشه وجود

 

                                                            
31 Enders 



 

 برآورد الگو -3جدول
Prob t-Statistic Std. Error coefficient Variable 
0.0000 -123.9306 0.010305 -1.277103 DGDPPC(-1) 

0.0000 5.413294 0.575601 3.115900 DHHi 

0.0000 23.25653 0.020636 0.479926 DHC 

Effects Specification 

Cross-section fixed (first differences) 

Adjusted R-squared          0.769733 
Instrument rank                 18.00000 
J-statistic                             14.58790 
Sargan Test                           0.48148 

  هاي تحقيقمنبع: يافته

ᵡ آماره آزمون سارگان نيز كه از توزيع
2

هاي بيش از حد مشخص برخوردار است، با درجات آزادي برابر با تعداد محدوديت 

-كند. در نتيجه اعتبار نتايج جهت تفسير تأييد ميبر همبسته بودن پسماندها با متغيرهاي ابزاري را رد ميآزمون صفر مبني 

 شوند.

باشند و از متغيرهاي مربوطه، سرمايه شود، ضرايب داراي عالمت مورد انتظار نميطور كه در جدول باال مشاهده ميهمان

  hhiي مدل دارد واين اثر بر رشد اقتصادي مثبت است اما اثر متنوع سازي صادرات اثر مورد نظر را بر متغير وابسته hc انساني 

شود با تئوري سازگار نيست  و اين اثر بر رشد اقتصادي مثيت است. به عبارت ديگر، كه با شاخص تمركز صادرات سنجيده مي

منا است. دليل اين امر وابستگي شديد اقتصاد سازي صادرات بر رشد اقتصادي كشورهاي منطقه نتايج نمايانگر اثر منفي متنوع

يابد، رشد اقتصادي اين كشورها به طوري كه هرگاه قيمت نفت در بازارهاي جهاني افزايش مياكثر اين كشورها به نفت است. 

ص تمركز شود و در نتيجه شاخيابد و به دنبال آن سهم محصوالت نفتي در سبد صادراتي اين كشورها بيشتر مينيز افزايش مي

 يابد. صادرات اين كشورها نيز افزايش مي

 جمع بندی و مالحظات -7

پردازان رشد اقتصادي است. اين شناخت عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي پايدار و پيوسته، از اهداف اقتصاددانان و نظريه

شناسايي اثر تنوع صادرات بر رشد داند به دنبال اي كه صادرات را موتور رشد و توسعه پايدار ميپژوهش بر اساس نظريه

 باشد.اقتصادي در كشورهاي منطقه منا مي



 

طور كه در تفسير مدل توضيح داده شد، اثر متنوع سازي صادرات بر نرخ رشد اقتصادي در اين كشورها منفي است همان

اين كشورها باال است رشد  كه دليل آن وابستگي اقتصادي اين كشورها به نفت است. از آنجا كه سهم نفت در سبد صادراتي

ثباتي اقتصاد داخلي اين كشورها شده است. بنابراين اقتصادي اين كشورها با قيمت نفت گره خورده است. و اين امر باعث بي

توانند با افزايش سهم صادراتي ساير گروه كاالها از وابستگي اقتصادشان به نفت كاسته و به دنبال ثبات اين كشورها مي

 يشتر و رشد پايدار باشند.اقتصادي ب

ي پاياني آن، فقط گامي است رو به ي شروع مطالعات انجام گرفته در اين زمينه است و نه نقطهالبته تحقيق حاضر نه نقطه

گيري از نتايج اين مطالعه و مطالعات قبلي به بررسي ابعاد جلو در اين زمينه و اميد آن است كه محققان و پژوهشگران با بهره

 تر در اين زمينه بپردازند. دهگستر
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