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  چکیده
ـیاري از سیاسـت گـذاران قـرار          ـادرات مـورد توجـه بس با توجه به بحث رشد صادرات و رشد اقتصادي، موضوع تنـوع ص

ـان   . فزایش تعداد کاالهاي صادراتی و کاهش وابستگی بـه یـک منبـع درآمـدي اسـت     گرفته است که منظور از آن ا بـه بی
ـادراتی باشـد، گفتـه مـی        ـاي ص ـتري از کااله دیگر هرچه ترکیب و یا تمرکز کاالهاي صادراتی یک کشور در تعداد بیش

ـازي  متنوع اخیر يها سال در. شود که صادرات آن کشور متنوع تر است ـادرات  س ـال  رد کشـورهاي  در ص  کـه  توسـعه  ح
ـتفاده از      .است گرفته قرار گذاري سیاست اولویت در بوده اند متکی محصولی تک صادرات بر عمدتاً ـا اس ایـن پـژوهش ب
ـازي     ها دادهالملل و روش اقتصاد سنجی مبتنی بر  بین تجارت و جدید رشد يها تئوري ـأثیر متنـوع س ي تابلویی به بررسـی ت

ـادي کشـورهاي عضـو گـ      صادرات بر بهره وري کل عوامـل تول   1999- 2007روه دي هشـت طـی دوره   یـد و رشـد اقتص
ـادي  بـر بهـره وري کـل عوامـل و رشـد      صادرات سازي متنوع مثبت و معنادار تأثیر از حاکی تحقیق نتایج. پردازد می  اقتص
ـاد  جهـت  ایـران  جملـه  از بحـث  مـورد  کشورهاي شود می توصیه بنابراین. باشد می ـادي، ا پایـدار  توسـعه  و رشـد  ایج  قتص

  .دهند قرار نظر مد اقتصادي بهره وري و رشد بر موثر عوامل سایر کنار در نیز را صادرات سازي متنوع سیاست
  ي تابلوییها دادهمتنوع سازي صادرات، رشد اقتصادي، بهره وري کل عوامل تولید، رویکرد  :کلیدي کلمات
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  JEL:F1, O4, C2بندي طبقه
  مقدمه -1

نی واردات طرفـداران اسـتراتژي توسـعه صـادرات معتقدنـد کـه       برخالف استراتژي جایگزی
کشورهاي در حال توسعه تا آن جا که امکان دارد باید درآمـد صـادراتی خـود را افـزایش     

بدیهی است که تک محصـولی   .گذاري و مصرف نمایند داده و از محل آن اقدام به سرمایه
است آن مورد این کشورها  اساسی در مسألهبودن خاص کشورهاي در حال توسعه است و 

در  .ممکن است کاالي جایگزینی اختراع یا ابداع شود ها که در بلندمدت براي محصول آن
هم طبیعت این کاالها از نظـر اقتصـادي معمـوالً بـه نحـوي اسـت کـه نوسـانات          مدت کوتاه

داراي عرضـه و تقاضـاي کـم کشـش یـا بـدون        ، زیراایجاد می شود ها زیادي در قیمت آن
مربـوط  یگانه بودن این کاالها دلیل کم کشش بودن عرضه و تقاضا مسلماً به  .هستند کشش

 .باشـند  مـی می شود که اکثراً مواد خام معدنی، محصوالت کشاورزي، مواد غـذایی و غیـره   
کـه بارهـا ایـن     طور هماندارد،  ها کم کشش بودن تقاضا نقش بسیار مهمی در نوسان قیمت

با کشش کم باعث مـی شـود بـا انـدك      يتقاضا .جربه دیده ایممطلب را در مورد نفت به ت
بـه شـدت سـقوط     مـدت  کوتاهدر  ها افزایشی در عرضه نفت در بازارهاي بین المللی، قیمت

عکس این مطلب هم در مورد کاهش عرضـه و افـزایش سـریع قیمـت نفـت صـادق        .نمایند
ی کشـورهاي در حـال   مهم دیگري که در مورد قیمت محصوالت صادرات مسألهالبته  .است

عـده   .کاهش قیمـت و نـرخ مبادلـه مـی باشـد      مسأله ،وجود دارد) ها تک محصولی( توسعه
بر این عقیده هستند که نـرخ مبادلـه معمـوالً بـه      1راول پربیشزیادي از اقتصاددانان از جمله 

واقعیـت   ایـن نتیجـه اي از ایـن    .مـی باشـد  ضرر کشورهاي درحال توسعه مرتباً درحال تغییر 
نرخ افـزایش قیمـت کاالهـاي صـادراتی کشـورهاي      سال گذشته  50طول که اوالً در  ستا

کاالهـاي  زیرا  .بوده است ها کاالهاي وارداتی آنقیمت از نرخ افزایش کمتر درحال توسعه 

                                                
 

1 - R. Prebisch.  
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صادراتی کشورهاي درحال توسعه اکثراً مواد خام و محصوالت کشاورزي است که عمدتاً 
 هـا  در حالیکه کاالهاي وارداتـی آن  .تقاضا کم کشش هستندهم از نظر عرضه و هم از نظر 

اکثراً از نوع محصوالت ساخته شـده مـی باشـد کـه     ) کاالهاي صادراتی کشورهاي صنعتی(
ــاالیی هســتند  ثانیــاً قیمــت کاالهــاي صــادراتی   .عمومــاً داراي کشــش عرضــه و تقاضــاي ب

در  ،نوسانات زیـادي دارد کشورهاي درحال توسعه یعنی همان مواد خام و کشاورزي اکثراً 
حالیکه قیمت کاالهاي صادراتی کشورهاي پیشرفته که عمومـاً محصـوالت صـنعتی هسـتند     

   .نوسانات بسیار کمی دارند
واقعیــات ذکــر شــده معمــوالً دو مســئله را بــراي کشــورهاي درحــال توســعه بــه وجــود  

ي ارزي ها هزینهه اول این که درآمدهاي ارزي این کشورها به طور نسبی نسبت ب. آورند می
ي ارزي پیامـدهاي  ها هزینهاین کاهش درآمد ارزي نسبت به . یابد میرفته کاهش  رفته ها آن

را به دنبال دارد که در موارد زیادي باعـث ایجـاد    ها بسیار ناگوار کسري ممتد تراز پرداخت
دوم ایـن کـه   . هـاي هنگفـت بـراي بعضـی از کشـورهاي درحـال توسـعه شـده اسـت          بدهی
ها موجب ایجاد نوسان در درآمـدهاي ارزي کشـورهاي درحـال توسـعه      ات در قیمتنوسان

گردد و این نیز خود اثرات ناگواري از قبیل اختالل در برنامه و توسعه اقتصادي کشورها  می
هاي صادرات تک محصـولی در کشـورهاي    از این رو براي مقابله با زیان. را باعث می شود

 متنـوع  اخیـر  يهـا  سـال  در. ي صادرات مطـرح شـده اسـت   درحال توسعه، بحث متنوع ساز
 محصـولی  تـک  صـادرات  بـر  عمـدتاً  کـه  توسعه اي حال در کشورهاي در صادرات سازي
است و منظور از آن افـزایش تعـداد    گرفته قرار گذاري سیاست اولویت در بوده اند، متکی

یگـر هرچـه   بـه بیـان د  . کاالهاي صادراتی و کاهش وابستگی به یـک منبـع درآمـدي اسـت    
ترکیب و یا تمرکز کاالهاي صادراتی یک کشور در تعداد بیشـتري از کاالهـاي صـادراتی    

  .که صادرات آن کشور متنوع تر است شود میباشد، گفته 
 گروهـی  ي تجربه ، الملل بینزا و تجارت  درون نظریات رشد از استفاده با تحقیق این در

 يهـا  داده رویکـرد  گـروه دي هشـت و  شامل کشورهاي عضو  توسعه حال در کشورهاي از
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 کـل عوامـل تولیـد و رشـد     وري بهـره  بـر  صـادرات  سـازي  متنـوع  نقـش  بررسـی  به تابلویی،
آزمـون قـرار    و مـورد بررسـی   فرضیه زیـر  براي این منظور دو. شد خواهد پرداخته اقتصادي

  .گیرد می
ي گـروه د  کشـورهاي عضـو   تولیـد  عوامـل  کـل  وري بهـره  سازي صادرات بر متنوع -1

 .اثر است هشت بی

اثـر   گـروه دي هشـت بـی    کشـورهاي عضـو   اقتصـادي  رشد سازي صادرات بر متنوع -2
 .است

 عوامل شناخت و توسعه حال در کشورهاي در ویژه به اقتصادي رشد اهمیت به توجه با
کل عوامل  وري بهره بر صادرات سازي متنوع اثر شدن روشن با که است واضح آن، بر موثر

وتوسـعه   رشـد  جهت در مناسب کارهاي راه و ها سیاست اعمال به توان می ياقتصاد و رشد
   .پرداخت اقتصاد پایدار

به بررسی مطالعات تجربی انجام شده پرداختـه  ) 2(در ادامه تحقیق حاضر ابتدا در بخش 
مـدل مـورد   ) 4(مبانی نظري و ادبیات موضـوع و در بخـش   ) 3(سپس در بخش . شده است

به تجزیه و تحلیل نتـایج پرداختـه شـده و    ) 5(در بخش . شود میق بیان استفاده و روش تحقی
  .پردازد بندي و ارائه پیشنهادات می به جمع) 6(بخش 

 پیشینه تحقیق  -2

مورد بررسی قـرار   تحقیقمقاالت تحقیقاتی انجام شده در زمینه موضوع  ،در این قسمت
خارجی و داخلـی بـه شـرح زیـر     تحقیقات انجام شده در قالب دو گروه مطالعات  .گیرد می

  :است
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  مطالعات خارجی) 2-1
در مقاله تحقیقاتی خود عنوان کرد که کشـورها بایـد از داشـتن یـک سـبد      )1986( 1الو

صادراتی متمرکز در چند محصول اجتناب کنند زیرا باعث کاهش توانایی کشور در جبران 
د عملکرد توان میو  ودش میي صادراتی ها نوسانات موجود در درآمدهاي صادراتی و بخش

ي وي نشان داد که تمرکز صـادرات اثـر مثبـت و    ها یافته .را نیز تضعیف کند ها دیگر بخش
  . ثباتی درآمدهاي صادراتی دارد معناداري بر بی
سـازي صـادرات و رشـد     متنـوع «در مقاله تحقیقـاتی خـود بـا عنـوان    ) 2000( 2المرحوبی

ثبـاتی   کننده کاال، بی یاري از کشورهاي صادربیان کرد در بس »یک تحلیل تجربی: اقتصادي
درآمدهاي صادراتی منبع اصلی ناپایداري اقتصادي اسـت چـون تحـت یـک بـازار داخلـی       

به عبارت دیگر افـزایش ناپایـداري    .گذاري ریسک باالتري دارد ثبات و ناپایدار، سرمایه بی
گـذاري   ش سـرمایه ن است منجر به کاهثباتی در درآمدهاي صادراتی یک کشور ممک و بی
کشـور بـراي    91ي هـا  دادهوي بـا اسـتفاده از    .داردکه رابطه مستقیم با رشـد اقتصـادي    شود

نشان داد که یک رابطه مثبـت   ي تابلوییها دادهبا استفاده از روش و  1961-88دوره زمانی 
ــوع  ــین متنـ ــدار بـ ــود دارد و از    و پایـ ــادي وجـ ــد اقتصـ ــادرات و رشـ ــازي صـ ــی سـ  طرفـ

 . باالتراست گذاري سرمایه نرخ با همراه راتصاد سازي متنوع

 »متنـوع سـازي صـادرات و رشـد اقتصـادي     « در مقاله تحقیقاتی خودبا عنـوان ) 2008( 3حسه
ي تـابلویی  ها دادهوي با استفاده از مدل رشد سولو و رویکرد  .مرور جامعی بر این موضوع داشت

سازي صـادرات و رشـد درآمـد     نوعرابطه بین مت) GMM( 4پویا و روش گشتاورهاي تعمیم یافته

                                                
 

1 - Love,1986 . 
2 - AL-Marhubi,2000 . 
3 - Hesse,2008 . 
4 - Generalized Method of Moments . 
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ي وي نشـان داد کـه در   هـا  یافته .تخمین زد 1961- 2000کشور و در دوره زمانی  99سرانه را در 
کشـورهاي در حـال توســعه، تمرکـز صــادرات در تعـداد محــدودي کـاال کــه توسـط شــاخص       

  . گیري شده است، اثر منفی روي تولید ناخالص داخلی سرانه دارد هرفیندال اندازه
ــر هــا اثــر تنــوع صــادرات در بخــش ) 2004( 1فینســترا و کــی ي مختلــف صــادراتی را ب

کشـور در   34کشور بررسی کردند و بعد از تخمین تـابع تولیـد ترانسـلوگ بـراي      وري بهره
افزایش در میزان تنوع صـادرات هـر   % 10به این نتیجه رسیدند که  1982-1997دوره زمانی 

   .شود میکشور  وري بهرهافزایش در % 3. 1بخش منجر به 
 چه صادرات سازي متنوع« عنوان تحت خود تحقیقاتی مقاله در) 2006( 2لهنمانهرزر و 

 کاب تولید تابع از استفاده با »تجربی تحلیل یک دهد؟ می انجام اقتصادي رشد براي کاري
 در صـادرات  سـازي  متنـوع  بـر  مبتنـی  رشد فرضیه بررسی به زمانی سري رویکرد و داگالس

 جـانبی  اثـرات  دلیـل  بـه  صـادرات  سـازي  متنوع که کردند بیان ها آن. پرداختند شیلی کشور
 رشـد  روي دتوانـ  مـی  »صـادرات  حـین  یادگیري« و »عمل حین یادگیري« از جمله صادرات
 خطـا  تصـحیح  الگـوي  جوهانسـون،  یجمعـ  هـم  الگـوي  از استفاده با و بگذارد اثر اقتصادي

)ECM (پویا  مربعات حداقل الگوي و)DOLS( پرداختند نتایج تحلیل و بررسی به.  
نـوع سـازي   مت :از قهوه تـا میکروچیـپ  «نوان در مقاله تحقیقاتی خود با ع )2009( 3 ارفری

سازي صادرات کشور کاسـتاریکا   به بررسی متنوع »صادرات و رشد اقتصادي در کاستاریکا
ي بــه ســمت پرداخـت و نشــان داد کـه کاســتاریکا از صــادرات کاالهـاي اولیــه و کشـاورز    

اي و صنعتی مزیت نسبی بـه دسـت    ي کارخانهها صادرات کاالهاي صنعتی رفته و در بخش
آزمـون   چنـین  هـم ي گسترده و ها وي با استفاده از الگوي خود توضیح با وقفه .آورده است

سازي صادرات و رشد اقتصادي پرداخت  مدت بین متنوع علیت گرنجر به بررسی رابطه بلند

                                                
 

1 -Feenstra and Kee, 2004 . 
2 -Herzer and Lehnman, 2006. 
3- Ferreira, 2009.  
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سازي صادرات و  رسید که با وجود صادرات متنوع هیچ رابطه علی بین متنوعو به این نتیجه 
  . وجود ندارد 1965 -2006 رشد اقتصادي در کاستاریکا در دوره زمانی

 و صـادرات  سـازي  متنـوع « عنـوان  با خود تحقیقاتی مقاله در) 2010( همکاران و 1آریپ
 سـري  يهـا  روش و1980 -2007 سـاالنه  يهـا  داده از اسـتفاده  بـا » مـالزي  در اقتصادي رشد

 رشـد  و صادرات سازي متنوع بین رابطه بررسی به گرنجر علیت آزمون و یجمع هم زمانی،
 اثـر  صـادرات  سـازي  متنـوع  کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  آنهـا . پرداختند مالزي در اقتصادي
 متنـوع  اسـتراتژي  محور، صادرات اقتصاد یک در و دارد مالزي اقتصادي رشد در معناداري

  .شود صادراتی درآمدهاي باثباتی باعث تواند می صادرات سازي
و متنـوع سـازي    وري بهـره رشد، «در مقاله اي تحت عنوان ) 2010( و همکاران 2حمودا
بـا اسـتفاده از روش    1981-2000کشور قاره آفریقا در دوره زمانی  35با بررسی  »در آفریقا

بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه متنـوع سـازي         ي تابلویی و رویکرد الگوي رشد درون زاها داده
کل عوامل تولید، می تواند منجر به رشد اقتصادي  وري بهرهصادرات با اثر گذاري مثبت بر 

   .شود

  مطالعات داخلی ) 2-2
  :در راستاي مطالعه حاضرمطالعات محدودي در داخل کشور نیز انجام گرفته است

 رشــد و صــادرات ســازي متنــوع« عنــوان بــا خــود تحقیقــاتی مقالــه در) 1380( صــمدي
 صـادرات  سازي متنوع تاثیر و کشور نفتی غیر صادرات ترکیب ساختار » ایران در اقتصادي

-1377 يهـا  سـال  اطالعـات  اسـاس  بـر  وي. اسـت  کرده بررسی را کشور اقتصادي رشد بر
 الگـوي  و صـادرات  سـاختار  کننـده  بررسـی  شـاخص  چنـد  و صادراتی صنعت 17 از 1347

 سـازي  متنـوع  بـاالي  درجـه  وجـود  بـا  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  مربعات قلحدا رگرسیونی

                                                
 

1 -Arip et al., 2010. 
1-Hammouda et al., 2010  
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 کشـور  نفتـی  غیـر  صـادرات  ترکیـب  در مدت میان و مدت کوتاه ساختاري تغییر صادرات،
 چنـین  هـم . اسـت  بـوده  برخـوردار  مـدت  کوتاه نسبی ثبات از ترکیب این و است نداده رخ

  .است برانگیخته را اقتصادي رشد صادرات سازي متنوع
 سـازي  متنـوع  بـر  تحلیلـی «  عنوان با خود تحقیقاتی مقاله در) 1380( موسوي و پور تقی

-1378در دوره  »ایـران  مـورد : غیرنفتـی  ارزي درآمـدهاي  افـزایش  بـر  آن تاثیر و صادرات
 بــه اقــدام هیرشــمن تمرکــز و شــاخص) HS(نظــام هماهنــگ رقمــی دو ، بــا کــدهاي1358

 دهـد  مـی  نشـان  نتایج. اند کرده شده یاد دوره در کشور صادراتی کاالهاي تمرکز شناسایی
 و اسـت  بـوده  نزولـی  کشـور  صـادرات  کـل  براي شاخص این اول، برنامه شروع از پس که

 صـادراتی  کاالهـاي  از محـدودي  تعـداد  بـر  کشور صادراتی کاالهاي تمرکز کاهش بیانگر
 مـی  نتیجـه  اسـت،  ثابـت  صنعتی يها گروه براي شاخص روند که جا آن از چنین هم.  است

 يهـا  گـروه  از محـدودي  تعـداد  در هنـوز  کشور کاالهاي صنعتی صادرات بخش که گیرند
 بـر  صـادرات  سـازي  متنـوع  بررسـی تـأثیر   بـراي  درایـن تحقیـق  . اسـت  یافتـه  تمرکز کاالیی

 شـده  اسـتفاده  صـادراتی  تنـوع  دادن نشـان  به منظـور  هیرشمن شاخص از ارزي، درآمدهاي
) OLS( مربعـات  حـداقل  روش و یجمعـ  هـم  يهـا  تکنیک از هاستفاد با تخمین نتایج. است

 افــزایش موجــب صــنعتی کاالهــاي بــین کشــور صــادرات ترکیــب در تنــوع کــه نشــان داد
  .شود می کشور ارزي درآمدهاي

 سـازي  تنـوع  تـأثیر « عنـوان  بـا  خـود  تحقیقاتی مقاله در) 1383( خدادادي و اسالملوئیان
 مبادله رابطه بلندمدت روند بر صنعتی محصوالت به کشاورزي و اولیه کاالهاي از صادرات

 رابطـه  و مبادلـه  رابطه خالص شاخص بر صادرات به بخشیدن تنوع تاثیر بررسی به »ایران در
 بـه  و پرداختنـد  ایـران  در نفتـی  غیـر  صادرات و صنعتی صادرات يها بخش درآمدي مبادله
 اثـري  چه صادرات کل در صنعتی صادرات سهم افزایش که بودند سوال این به پاسخ دنبال

 رونـد  کـه  می دهـد  نشان نتایج. است داشته غیرنفتی و صنعتی صادرات مبادله رابطه روند بر
 کـل  و کشـاورزي  محصـوالت  و اولیـه  مواد صادرات صنعتی، صادرات مبادله رابطه خالص



  173/  ... وري کل عوامل تولید و رشد اقتصادي سازي صادرات بر بهره تأثیر متنوع 

 

 در سـازي  تنـوع  کـه  ییهـا  دوره در البتـه . اسـت  کاهشـی  مـدت  بلنـد  در غیرنفتـی  صادرات
 غیرنفتی صادرات و صنعتی صادرات مبادله رابطه خالص کاهشی روند بوده، بیشتر صادرات

 ایـران  در مبادله رابطه خالص بر سازي تنوع مثبت تأثیر دهنده نشان امر این. است شده کمتر
  .باشد می

 تنــوع اثــر بررســی« عنــوان بــا خــود تحقیقــاتی مقالــه در) 1388( همکــاران و معمــارنژاد
 بـا  »)1358-1385( اسـالمی  انقـالب  از پـس  يهـا  سـال  در ایـران  صادياقت رشد بر صادراتی

 و صادرات ترکیب بررسی براي متفاوت شاخص سه قالب در کشور صادراتی اقالم بررسی
 صادرات ترکیب که رسیدند نتیجه این به مربعات حداقل الگوي و سنجی اقتصاد يها روش

 و اسـت  شـده  اقتصـادي  رشـد  باعـث  دخو که بوده برخوردار تنوع باالي درجه از نفتی غیر
 بیـان  ایشـان . انـد  کـرده  حرکـت  همسـو  صـورت  بـه  اقتصادي رشد و صادرات سازي متنوع

 تـدوین  و داشـته  آن اعمـال  چگـونگی  بـه  بسـتگی  صـادرات  سـازي  متنـوع  نتایج که کردند
 رشـد  و درآمـد  افـزایش  ثباتی، بی کاهش تواند می صادرات بخش در مناسب يها سیاست

 .باشد داشته دنبال به را اقتصادي

سـازي صـادرات و    متنـوع « عنـوان  با خود تحقیقاتی مقاله در )1376( قطمیري و صمدي
 بـه  پرتفولیـو  الگـوي  از اسـتفاده  بـا  »کاربرد مدل پرتفولیو در برنامه ریزي صادرات غیرنفتی

 اللاسـتد  روش ایـن  از استفاده با آنان .اند پرداخته صادرات کشور سازي متنوع ریزي برنامه
 هسـتند  آنهـایی  قرار دارنـد،  اولویت در صادرات ریزي در برنامه که کاالهایی که کنند می
ثبـات   ایجـاد  در را نقـش  بیشـترین  یـا  و صـادراتی  واریانس درآمدهاي بر را اثر کمترین که

-1367 دوره رد صـادراتی  عمـده  کاالهاي اساس این تحقیق بر. اند داشته ارزي درآمدهاي
 تحقیـق  درایـن . اسـت  شـده  انجـام  صـادراتی  قیمت کاالهـاي  رشد میانگین با همراه ، 1342
 اسـت  معنـی  ایـن  به و است پرتفولیو واریانس ترین کشش پایین داراي ایران دستباف فرش

 خـود  بـه  شـده  یـاد  دوره در را سـهم  بـاالترین  درآمـدهاي ارزي  در ثبات عدم در ایجاد که
  .است داده اختصاص
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 و صـادرات  ثباتی بی« عنوان خود تحت تحقیقاتی مقاله زا در بخشی )1376( میرشجاعی
 محاسـبه  هیرشـمن بـه   تمرکـز  شـاخص  از استفاده با »عضو اوپک اقتصادي کشورهاي رشد

 چهار بخش به را کشور نفتی غیر صادرات وي کل. است پرداخته صادرات غیرنفتی تمرکز
دوره مورد نظر . کند یم تقسیم غیره و فلزي و کانی يها کلوخه صنعت، کشاورزي، و سنتی
 رونـد  1352 از قبـل  يهـا  سـال طول  در که دهد می نشان وي محاسبات. است 1371-1338

در  و. داشـته اسـت   افزایشـی  رونـد  هـا  سال این بعد از ولی است بوده نزولی تمرکز شاخص
 بـه  آن از پـس  ولـی  اسـت  شده بیشتر کشاورزي و سنتی بخش نقش انقالب اوایل يها سال

 سـنتی  بخـش  در تمرکـز  صـعودي  از رونـد  کشـور  صنعتی يها سیاست تشویق از پس مرور
 ثبـاتی  بـی  عوامـل  از یکـی  تمرکـز کـاالیی   کـه  گیـرد  مـی  نتیجـه  پایـان  در. شود می کاسته

   .رود می شمار به کشور صادرات

  ادبیات موضوع-3
ي بـرون گـرا در تجـارت خـارجی مطـرح مـی شـود و        هـا  توسعه صادرات در قالب سیاست

صادرات کاالهاي اولیه، نیمه ساخته و ساخته شده است که می تواند سـهم بسـیار   مربوط به 
به عـالوه مقابلـه بـا کسـري      .زیادي از تجارت خارجی و بازارهاي جهانی را به همراه آورد

، فراهم آوردن مزیت نسبی در تولید محصوالت صادراتی، حصول کـارایی  ها تراز پرداخت
، استفاده بهینه از امکانات موجود و بالقوه، افـزایش رقابـت   عوامل تولید وري بهرهو افزایش 

بین تولید کنندگان، بهبود کیفی محصوالت، استفاده از سـطوح بـاالي فـن آوري پیشـرفته،     
ارز آوري، جذب سرمایه گـذاري خـارجی و گسـترش بازارهـاي داخلـی از جملـه مزایـاي        

  . )1380،لیلیو میرج کمیجانی( گسترش و توسعه صادرات به شمار می رود
 وري بـا بهـره   صـنایع  و هـا  بخـش  از منـابع  تخصیص دادن تغییر سبب صادرات ي توسعه

 کـه  کنـد  می یی هدایتها فعالیت سوي به را منابع و می شود باال بهره وري با صنایع به پایین
 اقتصـادي  رشـد  و عوامـل تولیـد   کـل  وري بهـره  طریـق،  ایـن  از. دارنـد  را عملکرد بیشترین
 جدیـد  يها کشف به نیز اقتصاد، و تجاري تشکیالت صادرات، گسترش با. یابدمی  افزایش
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 مـی شـوند، بنـابراین    تشـویق  تولید ي بهترها شیوه و تکنولوژي بهبود و اقتصادي مدیریت در
 اقتصـادي  رشـد  بـراي  اصـلی  منـابع  بـه  گرفته می شـدند،  نادیده آن از پیش که ییها فرصت
  .می شوند تبدیل

ارت بین الملل، کشورهاي در حال توسعه بـه دلیـل برخـورداري از    تج نظریاتبر اساس 
ي اولیـه اقتصـادي منتفـع مـی     هـا  ي تولیـدي از تخصـص  هـا  ي نسبی و فراوانی نهـاده ها مزیت
ي مسـتقیم  ها ي تولیدي در این کشورها ورود سرمایه گذاريها هم چنین وفور نهاده .گردند

از اقتصاد دانان توسعه، تخصص گرایی در همین حال برخی  .خارجی را تشدید نموده است
را به لحاظ وابستگی شدید اقتصاد به کاالهاي صـادراتی مـورد انتقـاد قـرار داده      1بین المللی

معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کـاال بـراي یـک کشـور      ایشانبر این اساس  .اند
ما به دلیل غیـر قابـل   به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهاي صادراتی شده امنجر 

در صورت نوسانات شدید در قیمت، به بی ثباتی  ،پیش بینی بودن قیمت کاالهاي صادراتی
بـه عبـارت    .درآمدهاي صادراتی انجامیده و این امر اثر منفی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت

مـواد اولیـه و   ( دیگر در کشورهاي در حال توسعه، صادرات به عنـوان یـک نهـاده تولیـدي    
رفتار نموده و به لحاظ این که در اغلب ایـن کشـورها سـهم اعظمـی از واردات     ) سطه ايوا

آنان را کاالهاي سرمایه اي و واسطه اي تشکیل می دهد که به عنـوان یـک نهـاده تولیـدي     
و منابع تأمین مالی این نوع از واردات از محل درآمدهاي صادراتی تأمین  می گردد استفاده

ي هـا  ی درآمدهاي صـادراتی بـه اخـتالل در واردات ایـن نـوع از نهـاده      ، لذا بی ثباتشودمی 
 .)2،1983فـدر ( قـرار مـی دهـد    تـأثیر تولیدي منجر شده و به تبع آن رشد اقتصادي را تحت 

، کـه مشـابه اثـر    اسـت  بیثباتیدرآمدهایصادراتی دلیل مهمی براي تنوع بخشیدن به صـادرات 
که قیمـت کاالهـا اغلـب نوسـان دارد، چنـان چـه       از آن جا  .ستها پرتفولیو در بازار دارایی

                                                
 

1- International Specialization . 
2 - Feder,1983. 
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ایـن   .کشوري وابسته به صادرات کاال باشد از بی ثباتی درآمدهاي صـادراتی رنـج مـی بـرد    
 ي ریسک گریـز شـود و نـا   ها موضوع می تواند منجر به کاهش سرمایه گذاري توسط بنگاه

 .آور باشـد  دي زیـان مدت براي رشد اقتصا اطمینانی در سطح کالن را افزایش دهد و در بلند
مدت به ثبـات درآمـدهاي صـادراتی کمـک      سازي صادرات می تواند در بلند بنابراین متنوع

   .)2001، 2؛ بلینی و گرینوي1994، 1و اوستري گاش( کند
توسـعه اقتصـادي درجـه تنـوع و تخصـص در سـاختار        نظریهي اخیر در ها یکی از بحث

میت مبنی بر اهمیت تقسـیم کـار و تخصـص    از نظریه آدام اس .تولید و تجارت کشورهاست
، )HOS( 3ساموئلسـن -اوهلـین -در رشد و توسعه اقتصادي تا مدل تجارت بین الملل هکچر

ي نسـبی شـان در   هـا  موضع اقتصاد نئوکالسیک این بود که کشورها بایـد بـر حسـب مزیـت    
پـا و  اما بعد از جنـگ جهـانی دوم، بـا بازسـازي ارو     .تولید و صادرات تخصص داشته باشند

ي مطـرح شـده در زمینـه    هـا  افزایش استقالل کشورهاي مستعمره پیشین، یکی از اولین بحث
اقتصاد توسعه بحث مناسب بودن متنوع سازي اقتصاد براي رشـد و توسـعه اقتصـادي بـود و     

ایـده   .در صنعتی سازي و متنوع سازي صادرات مـورد توجـه قـرار گرفـت     ها مداخله دولت
توسعه که توسط  5»فشار شدید«و بحث ) 1950( 4سینگر -ربیشاصلی این بحث حاصل تز پ

اصلی بر اساس ایـن دیـدگاه بـود کـه      بحث .مطرح شد، می باشد) 1943( 6رودان-روسنتین
را نسـبت بـه    هـا  آن ،وابستگی کشورهاي درحال توسعه به تولید و صادرات کاالهـاي اولیـه  

تقاضـا  بـودن  کشـش   ثر از بـی متـأ  ي کاالیی، نوسانات قیمت و کاهش نرخ مبادلـه ها شوك
    .کند می، آسیب پذیر نسبت به درآمدبراي کاالهاي اولیه 

ي ساختاري توسعه اقتصادي، کشورها باید براي رسیدن بـه رشـد پایـدار،    ها بر طبق مدل

                                                
 

1 - Ghosh and Ostry,1994.  
2 - Bleaney and Greenaway,2001.  
3 - Heckscher-Ohlin-Samuelson.  
4 - Prebisch-Singer.  
5- Big Push Theory of Development.  
6 - Rosenstein-Rodan,1943.  



  177/  ... وري کل عوامل تولید و رشد اقتصادي سازي صادرات بر بهره تأثیر متنوع 

 

؛ 1979، 1چنـري ( صادراتشان را از محصوالت اولیه به محصوالت کارخانه اي تنوع ببخشند
سینگر این نوع تنوع صـادرات منجـر بـه کنـد      -با تحقیق پربیشمطابق  .)1989، 2سیرکوئین

 . سته به صادرات کاال هستندکه وابمی شود شدن کاهش رابطه مبادله در کشورهایی 

ي کارخانه اي ها ي رشد درون زا، بر اهمیت یادگیري از طریق عمل در بخشها در مدل
در همین راسـتا   .)1992، 3سویامامات( به عنوان عاملی موثر بر رشد اقتصادي تأکید شده است

ي جدیـد تولیـد،   هـا  روشمتنوع سازي صادرات می تواند منجر بـه سـرریز دانـش از طریـق     
 ي جدید بازاریابی و افـزایش سـود بـالقوه صـنایع جدیـد شـود      ها مهارت در مدیریت ، شیوه

اثـر   تولید یک مجموعه وسیع از محصوالت صـادراتی بـه عنـوان    .)2000، 4فرانتینوپینرز و (
 5آگوسـین  .پویاي متنوع سازي صادرات روي رشد درآمد سـرانه در نظـر گرفتـه مـی شـود     

که در آن کشـورها   کند میمدلی از متنوع سازي صادرات و رشد اقتصادي را ارائه ) 2007(
ي نسبی شـان را نیـز از طریـق تولیـد     ها ه اند در راستاي گسترش تکنولوژي، مزیتآن استتو

  . ت بیشتر افزایش دهندکاالهاي جدید و صادرا
مبناي نظري متنـوع سـازي صـادرات بـر پایـه مـدل رشـد درون زا ایـن اسـت کـه تنـوع            

باال و کاالهاي با مهـارت بـاال، منجـر بـه      فن آوريصادرات از کاالهاي اولیه به کاالهاي با 
رشد بیشتري می شود چون تجارت این قبیل کاالها نسبت به کاالهاي اولیه منجر بـه کسـب   

 رشد فن آوريیز ناشی از راثر سر .)2006، 6لهنمانهرزر و ( و اثر سرریز می شود وري هبهر
یـادگیري از طریـق عمـل و    ( و مهارت است که اثرات جانبی مثبتی بر رشـد اقتصـادي دارد  

نشـان دادنـد کـه    ) 2004( 7پـاتیلو بـه عنـوان مثـال مانگیسـتا و      .)یادگیري از طریق صـادرات 

                                                
 

1 - Chenery,1979.  
2 - Syrquin,1989.  
3 -Matsuyama, 1992. 
4 - Pineres and Ferrantino, 2000 . 
5 -Agosin,2007 . 
6 -Herzer and Lehnman, 2006 . 
5-Mengistae and Pattillo, 2004 . 
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بیشـتر   %17االهاي کارخانه اي به علت اثر یادگیري از طریق عمل، ي صادر کننده کها بنگاه
  . دارند وري بهرهي غیر صادراتی یا صادر کننده مواد اولیه ها از بنگاه

  روش تحقیق-4

 )ي تابلوییها دادهمدل (متدولوژي تحقیق -4-1

 تـاه کو يهـا  دوره در زمانی سري يها مدل از استفاده در موجود يها محدودیت به توجه با

 استفاده مختلف، کشورهاي و مقاطع تلفیق همچنین و آماري يها محدودیت همچون مدت
 مختلـف  يهـا  گـروه  و مقـاطع  در هـا  داده تلفیق براي مفید روشی تابلویی يها داده روش از

  :باشد می زیر به صورت تابلویی يها داده مدل کلّی صورت. می شود محسوب
 )1(                                                                                             yit = α + Xit + uit  

 t=1,2,…,Nو ) مثالً کشـورها (نشان دهنده واحدهاي مقطعی  i=1,2,…,Nکه در آن 
نیـز متغیـر    Xitو  tامـین واحـد مقطعـی در سـال      iمتغیر وابسته بـراي   yit .به زمان اشاره دارد

 مزایـاي . اخالل الگو است ءجز uitو  tامین واحد مقطعی در سال  iی براي مستقل غیرتصادف
 ایـن  در کـه  اسـت  ایـن  زمانی سري و مقطعی يها داده به نسبت تابلویی يها داده از استفاده

 میـان  همخطی رسد، می حداقل به تورش شود، می محدود واریانس ناهمسانی وجود روش
 تغییـرات  پویاي ي مطالعه منظور به ها دادهین حالتی از طرفی در چن ،گردد می کمتر متغیرها
 .نمود مطالعه را تري پیچیده رفتاري يها مدل توان می ها داده این با و ترند مناسب

 :است زیر مراحل شامل تابلویی يها داده از استفاده با مدل برآورد کلی طور به

 ها داده روي بر پایایی تشخیص آزمون -

 تابلویی يها داده به صورت مدل تخمین قابلیت آزمون -

 تصادفی اثرات یا ثابت اثرات تعیین آزمون -

  پارامترها برآورد -
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  مدل مورد استفاده در این تحقیق -4-2
، مـدل بهـره وري و رشـد اقتصـادي بـراي      )2010( 1حمـودا و همکـاران  با پیروي از الگوي 

متنـوع سـازي    یرتـأث  آن در کـه  مـی شـود   کشورهاي گروه دي هشت بـه گونـه اي تصـریح   
مـورد   در کنـار دیگـر عوامـل    هـا  آن رشـد اقتصـادي   و وري بهـره  بر کشورها این صادرات

 اسـاس  بـر ) 2010(پیشـنهادي حمـودا و همکـاران     الگوي رو، از این. می گیرد قرار ارزیابی
  :تصریح می شودبه صورت زیر  داگالس کاب تابع یک

 )2(                                                                                                 
itititit LKAy    

نیـروي کـار    Lموجودي سرمایه فیزیکـی و   Kکل عوامل تولید،  وري بهره Aکه در آن 
  . است

صوصــاً بــراي خ( در بیشــتر الگوهــاي رشــد کــه در زمینــه اقتصــاد بــاز مطــرح شــده انــد 
عوامل تولید ذکر شده است کـه   وري بهرهتوسعه  ،شد پایاعلت ر) کشورهاي درحال توسعه

سـرمایه  ءارتقااز طریق تجارت بین الملل، آموزش، تحقیـق و توسـعه و    وري بهرهاین توسعه 
بـازده نهـایی    به کاهش در به طوري که این عامل می تواند تمایل .انسانی به جریان می افتد

به عنوان موتـور رشـد   در این الگوها مل تولید کل عوا وري بهرهءارتقا .سرمایه را جبران کند
ــه شــده اســت و   ــا آنبســیاري از در در نظــر گرفت ــین الملــل   ه ــه خــاطرتجــارت ب ایجــاد  ب

گردیـده  کل عوامل تولید موتور رشد اقتصادي معرفـی   وري بهره ءو ارتقا فنیي ها پیشرفت
  . است

سـازي صـادرات بـر     متنـوع  تـأثیر ، در ابتدا به تصریح مدلی جهـت بررسـی   بر این اساس
طبـق  است که  آنعلت این امر  .پرداخته می شودکل عوامل در کنار سایر عوامل  وري بهره
کـل عوامـل    وري بهـره می تواند از طریق افـزایش  صادرات متنوع سازي ) 1990( 2رومرنظر

متنـوع سـازي    تـأثیر و یـا بـه عبـارت دیگـر      .قـرار دهـد   تـأثیر تولید، رشد اقتصادي را تحت 
                                                

 
1 - Hammouda et al., 2010.  
2 - Romer,1990 . 
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کـل عوامـل تولیـد صـورت      وري بهرهبر رشد اقتصادي از طریق ساز و کار انتقالی صادرات 
کل عوامل تولید بـا اتکـا بـه مبـانی      وري بهرهتصریح الگوي مناسب  لذا به منظور .می پذیرد

تابعی از سـرمایه  کل عوامل تولید  وري بهره) 2010( نظري و با پیروي از حمودا و همکاران
 .می شودجه باز بودن تجاري و متنوع سازي صادرات در نظر گرفته انسانی، توسعه مالی، در

به صورت در قالب یک تابع لگاریتم خطی  کل عوامل تولید وري بهرهبنابراین تصریح مدل 
  : خواهد بودزیر 

)3(                   ititititit fditopenhumandivTFP   lnlnlnlnln 43210  
عوامـل تولیـد را وارد   کـل   وري بهـره براي این که بتوان عوامل اثرگذار بر سطح اکنون 

در آن ) 3( و رابطـه شـود  لگـاریتم گرفتـه   ) 2( تابع تولید نمود، الزم اسـت از طـرفین رابطـه   
  :به دست می آید) 4( بدین ترتیب رابطه ي .گرددجایگذاري 

)4   ( ititititititit KLfditopenhumandivY   lnlnlnlnlnlnln 6543210   
ــد ناخــالص داخلــی،   lnYفــوق،  در روابــط تنــوع صــادرات،  lndivنشــانگر رشــد تولی

lnhuman  ،شاخص سرمایه انسانیlnl  ،نیروي کارlnk     ،موجـودي سـرمایه فیزیکـیlnfd 
 به) 4( و) 3( روابط .شاخص درجه باز بودن اقتصادي است lnopenتوسعه مالی و  شاخص

کـل عوامـل تولیـد و     وري بهـره بـر   سازي صادرات و دیگر عوامل متنوع تأثیر بررسی منظور
 ي تـابلویی تخمـین  هـا  دادهبا استفاده از رویکـرد   کشورهاي گروه دي هشت اقتصادي رشد
  . تجزیه و تحلیل شده است) 5( نتایج تخمین در بخش .شود می زده

  ي آماري مورد استفاده در تحقیقها دادهو  ها شاخص-4-3
و عوامـل تولیـد   کل  وري بهرهبر  سازي صادرات متنوع تأثیر ارزیابی منظور به مطالعه این در

  دوره عضــو گــروه دي هشــت طــی     کشــورهاي  تــابلویی  يهــا  دهدا از اقتصــادي  رشــد 
 توســعه حــال در جهــانی مقیــاس در کــه کشــورها ایــن. 1اســتفاده شــده اســت 2007-1999

                                                
 

  .نیجریه و مصر مالزي، ترکیه، پاکستان، بنگالدش، ایران، اندونزي، کشور هشت از عبارتند کشورها این - 1
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 از باشـند،  مـی  گـروه  خود اعضاي با مقایسه در نسبی يها تفاوت شوند، داراي می محسوب
و تجـارت متفـاوت و    دارند، ساختار تولید قرار مختلفی سطوح در یافتگی توسعه میزان نظر

 و هسـتند تحقیـق   نیـز  1اسالمی کنفرانس سازمان اعضاي از اینکه توجه به با و متنوعی دارند
  .با اهمیت خواهد بود ها آن اقتصادي وضعیت بررسی

تمرکـز صـادرات   /بـراي محاسـبه میـزان تنـوع     2مطالعه حاضر از شاخص نرمال هیرشمن
ي اقـالم صـادراتی معرفـی شـده توسـط      هـا  دادهاز طریق به کار گیري که  نمایداستفاده می 

  :سه رقمی و به صورت زیرمحاسبه می شود SITCطبقه بندي بین المللی آنکتاد تحت 

 )5(                                                                                              

N

N
P

NH

N

i i

11

12





   

آن که در
X
xP i

i ارزش صادرات کاالي  وi و  N
ixX

1
 .تعداد محصوالت است Nو 

ایـن شـاخص بیـان کننـده      یـک و مقدار نزدیک به  بودهمقدار این شاخص بین صفر و یک 
و مقادیر پایین تر این شاخص بیان کننـده تمرکـز پـایین     تمرکز شدید در کاالهاي صادراتی
افزایش این شاخص نشـان دهنـده افـزایش     و یا در واقع صادراتی و اقتصاد نسبتاً متنوع است

تمرکز در کاالهاي صادراتی و کاهش این شاخص بیان کننـده افـزایش تنـوع در کاالهـاي     
 .ن شاخص در رگرسیون منفی باشدبنابراین انتظار بر آن است که ضریب ای .صادراتی است

افـزایش تنـوع در کاالهـاي    را کـاهش و  افزایش تمرکز در صادرات، رشـد اقتصـادي   یعنی 
  . دهدافزایش می را صادراتی رشد اقتصادي 

 عوامـل  کـل  وري بهـره  سـطح  بـه  مربـوط در این تحقیق براي دستیابی به آمار مورد نیاز 

                                                
 

1 - Organization of the Islamic Conference. 
2 - Normalized-Hirschman Index. 



 هاي رشد و توسعه اقتصادي پژوهشی، پژوهش _فصلنامه علمی/  182
 

 

  : 1زیر استفاده می گردداز شاخص کندریک معرفی شده به صورت  تولید
 )6(                                                                                                    


tt

t
ti LK

YTFPA    

سـطح   Aنیـروي کـار و    Lموجـودي سـرمایه،    Kتولیـد ناخـالص داخلـی،     Yه در آن ک
   .استوری بهره

  :فرم خطی آن به دست می آید) 6( از طرفین رابطه با لگاریتم گیري
 )7(                                                                                  ttt LkaYTFP lnlnlnln    

بـا اسـتفاده از تخمـین تـابع      وي سرمایه و نیروي کـار هسـتند   ها کشش βو  αکه در آن 
کـل عوامـل تولیـد الزم     وري بهرهبراین براي دستیابی به شاخص بنا .تولید برآورد می شوند

) 7( در رابطــه βو  αاز  خمــین قــرار گرفتــه و مقــادیر بــرآوردي اســت تــابع تولیــد مــورد ت 
  . جایگزین گردد

شاخص نرخ ثبت نام در دوره متوسطه بـه عنـوان معیـاري بـراي متغیـر سـرمایه        همچنین
به عنوان معیـاري از درجـه بـاز     GDPاز ) ارداتصادرات به عالوه و(انسانی، سهم تجارت 

 تولیـد  از درصـدي  صـورت  بـه  بـانکی  بخـش  توسـط  شده مهیا مالی بودن اقتصاد، اعتبارات
داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی، کـل نیـروي کـار بـراي انـدازه گیـري متغیـر         ناخالص

بـه  ) PIM( 2مـی یروش موجـودي دا  محاسبه شده بهنیروي کار و موجودي سرمایه فیزیکی 
شـاخص  مربوط به ي ها داده. ي تصریح شده استفاده می شوندها در مدل عنوان متغیر سرمایه

ي توسعه ها متغیرها از لوح فشرده شاخص دیگري ها دادهو  3تنوع صادرات از سایت آنکتاد
  .جمع آوري شده اند )WDI( جهانی

                                                
 

که روش هاي سري زمانی، داده هاي مقطعـی، رگرسـیون داده هـا و روش     استاستفاده از این روش به این خاطر  - 1
تلف عات گذشته قادر به محاسبه سطوح مخمرزي به کار گرفته شده براي محاسبه رشد بهره وري عوامل تولید در مطال

  . بهره وري کل عوامل تولید نمی باشند
2 - Perpetual Inventory Method. 
3 - www.unctad.org. 
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  تجزیه و تحلیل نتایج -5

  ها هدادآزمون تشخیص مانایی بر روي ) 5-1

عوامل تولید و رشد اقتصـادي الزم   وري بهرهمتنوع سازي صادرات بر  تأثیرپیش از برآورد  
زیـرا نامانـایی متغیرهـا     .گـردد آزمون  ها است مانایی تمام متغیرهاي مورد استفاده در تخمین

ي تابلویی باعث بروز مشـکل رگرسـیون کـاذب مـی     ها دادهچه در مورد سري زمانی و چه 
ي هـا  دادهي سري زمانی مرسـوم اسـت، در مـورد    ها دادهخالف آن چه در مورد اما بر .شود

 ي دیکی فولر و دیکـی فـولر تعمـیم یافتـه    ها تابلویی نمی توان براي آزمون مانایی از آزمون
)ADF (    قـرار  آزمـون   مـورد  بهره جست، بلکه الزم است به نحـوي مانـایی جمعـی متغیرهـا

 ي تابلویی استفاده مـی ها دادهمختص ) LLC( 1ن و چوبرایاینمنظورازآزمون لوین، لی .گیرد

  . آمده است) 1( متغیرهاي مدل در جدول کلیهبراي  آننتایج  شود که

  نتایج آزمون ریشه واحد بر روي متغیرهاي مدل:1جدول
  Lny  Lndiv  Lnopen  Lnfd  Lnhuman  Lnk  Lnl  lnTFP  نام متغیر
  - 3569/4  - 8136/16  - 0066/10  - 42568/4  - 0591/13  - 5868/10  - 5260/5  - 0922/8  آماره

  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  0000/0  احتمال

  محققین محاسبات: عمنب

جدول فوق نتایج آزمون ریشه واحـد جمعـی شـامل رونـد را بـر روي متغیرهـاي مـورد        
بیـانگر نامانــایی  ین،لی و چـو  لـو فرضـیه صـفر آزمـون     .اسـتفاده در تخمـین نشـان مـی دهـد     

لذا چنان چه مقدار آماره محاسبه شـده بـزرگ تـر از مقـدار مربـوط بـه سـطح         .متغیرهاست
و بررسـی  ) 1( نتایج جدول .اطمینان رایج باشد، فرضیه صفر مبتنی بر نامانایی رد خواهد شد

صـفر مبنـی   نشان می دهد که فرضـیه   ها ي محاسبه شده و احتمال پذیرش آنها مقادیر آماره
 .کلیه متغیرهاي مدل مانا هسـتند  رد می شود، یعنی% 99اطمینان  بر نامانایی متغیرها در سطح

                                                
 

1 - Levin, Lin and Chu,2002   
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کاذب هراس از ی و جمع همبا حصول اطمینان از پایایی متغیرها دیگر نیازي به انجام آزمون 
  . می توان به انجام برآورد مدل پرداختوجود نداشته و بودن رگرسیون 

  کل عوامل تولید وري بهرهمتنوع سازي صادرات بر  تأثیرلیل تجزیه و تح) 2- 5

لیمـر اسـتفاده    Fي تلفیقی از آمـاره ي  ها دادهي تابلویی و ها دادهابتدا براي انتخاب بین روش
ي تلفیقی و اولویت آن نسـبت  ها دادهفرض صفر این آماره بیانگر انتخاب روش  .شده است

فـرض صـفر رد    )2( گـزارش شـده در جـدول   Fقدار با توجه به م .است ي تابلوییها دادهبه 
  . ي تابلویی استفاده کردها دادهشود؛ بنابراین می توان جهت برآورد از روش  می

قابل  ي تابلویی، مهمترین سوالها دادهپس از حصول اطمینان از برآورد مدل به صورت 
 کلـی  ورطـ ه ب؟تصـادفی  یـا  ثابت هسـتند  اثرات صورت این است که اثرات مقطعی به طرح
 اثـرات  روش: از عبارتنـد  کـه  دارد وجود روش دو ،تابلویی يها دادهي ها مدل تخمین براي
 بایـد  دو روش این از کدامیک ،ها داده از نمونه یک در تعیین آنکه. تصادفی اثرات و ثابت
   از یکـی  .صـورت مـی پـذیرد    خـود  خـاص  يهـا  آزمـون  از طریـق  گیـرد  قرار استفاده مورد
 فرضـیه  مـی باشـد کـه   ) χ (آماره کاي دو داراي  آزمون هاسمن ،ها مونآز این ترین رایج
هاسـمن   آزمـون  نتـایج  به توجه با. استدر مدل  تصادفی دال بر تأیید وجود اثراتآن  صفر

در سـطح خطـاي کمتـر از یـک      تصـادفی  اثرات بر وجود مبنی صفر فرضیه ،)2(در جدول 
 بـرآورد  تصـادفی  اثـرات در قالـب   مـدل  که است الزم بنابراین ،درصد قابل رد شدن نیست

   .شود
 وجـود اثـرات تصـادفی از آزمـون دیگـري بـه نـام ضـریب الگرانـژ          تأییـد براي بررسی 

)LM(بـراي بررسـی    1979بروش و پاگان این آزمون را در سـال   .نیز می توان استفاده کرد
ارائـه   فیتعیـین روش تخمـین بـر اسـاس اثـرات تصـاد       چنین همواریانس ناهمسانی و وجود 
فرضیه صـفر در آزمـون ضـریب الگرانـژ بیـان مـی دارد کـه الگـو داراي واریـانس           .کردند

دو جدول -دو آزمون ضریب الگرانژ از کاي-در صورتی که آماره کاي .همسانی می باشد
نتـایج آزمـون ضـریب     طبـق  .کوچک تر باشد الگـو داراي واریـانس ناهمسـانی نمـی باشـد     
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  رد در سـطح خطـاي کمتـر از یـک درصـد      فرضـیه صـفر   ) 2( در جـدول ه شده یاراالگرانژ 
بنـابراین براسـاس نتـایج     .نشان مـی دهـد مـدل اثـرات تصـادفی ارجحیـت دارد       کهمی شود 

متنـوع سـازي    تـأثیر آزمون هاسـمن و ضـریب الگرانـژ مـدل تصـریح شـده جهـت بررسـی         
  . شود کل عوامل تولید باید به روش اثرات تصادفی تخمین زده وري بهرهصادرات بر 

  کل عوامل وري بهرهلیمر، آزمون هاسمن و آزمون ضریب الگرانژ براي مدل  Fآماره : 2جدول
  آزمون ضریب الگرانژ  آزمون هاسمن Fآزمون   آزمون

4( 2x   59/217 = )1( 2x( =F  03/0 )7  ,53( =61/26342 آماره   

  محاسبات محققین: نبعم 

بـا  ) 3( لیمـر، الگـوي   Fبا توجه به نتایج آزمون هاسمن، آزمون ضریب الگرانژ و آماره 
کـل   وري بهـره جهت بررسی اثر متنوع سازي صـادرات بـر   استفاده از روش اثرات تصادفی 

ارائـه  ) 3( در جـدول  آننتـایج   تخمین زده شده است کهعوامل تولید در کنار دیگر عوامل 
  . ده استگردی

  کل عوامل تولید  وري بهرهخمین رابطه ي مربوط به تنتیجه : 3جدول
  )3( الگوي  متغیرهاي مستقل

  احتمال tآماره  ضریب
Lnhuman  1417/0  17/2  030/0  

Lnfd  0498/0-  10/2-  035/0  
Lnopen  0524/0  31/1-  192/0  

Lndiv  2974/0-  74/3-  000/0  
3182/02R  =  

  محاسبات محققین: منبع

 بررسـی ) 4-5( غیرهـاي موجـود در مـدل در بخـش    نتایج برآوردها به تفکیک متتحلیل 
  . شود می
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  متنوع سازي صادرات بر رشد اقتصادي تأثیرتجزیه و تحلیل ) 5-3
لیمر استفاده شـده   Fي تلفیقی از آماره ي ها دادهي تابلویی و ها داده براي انتخاب بین روش

فرض صفر مبنی بر انتخاب  )4( در جدولگزارش شده  Fاین جا با توجه به مقدار  در .است
ي تـابلویی در سـطح اطمینـان بـاالتر از     ها دادهي تلفیقی و اولویت آن نسبت به ها دادهروش 

  .ي تابلویی استفاده کردها دادهرد می شود؛ بنابراین می توان جهت برآورد از روش  99%

تصـادفی،   یـا  ثابـت  اثـرات  وجـود  تعیـین  منظور به هاسمن مونآز انجام از پس همچنین
 شـده  ردنیز در سطح خطاي کمتر از یک درصد  تصادفی وجود اثرات بر مبنی صفر فرضیه

   .شود برآورد اثرات ثابت صورت به مدل که است الزم و
  لیمر و آزمون هاسمن براي مدل رشد اقتصادي Fآماره : 4جدول

 Fآزمون آزمون هاسمن آزمون

  F )7و51( =2x  96/ 67 )6( = 3/719 آماره

  محققین محاسبات: منبع

جهـت بررسـی اثـر متنـوع     ) 4( لیمـر، الگـوي   Fبا توجه به نتایج آزمون هاسمن و آماره 
سازي صادرات بر رشد اقتصادي در کنـار دیگـر عوامـل بـا اسـتفاده از روش اثـرات ثابـت        

اطمینان از رفـع هرگونـه ناهمسـانی واریـانس، اثـرات ثابـت بـا        براي  .تخمین زده شده است
نتـایج تخمـین در    .بـرآورد شـده اسـت   ) GLS( استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته

  . آمده است) 5( جدول
  به رشد اقتصادي خمین رابطه ي مربوطنتیجه ت: 5جدول
  )4( الگوي  متغیرهاي مستقل

  احتمال tآماره  ضریب
Lnl 3102/1  58176/11  0000/0  
Lnk  2366/0  168928/6-  0000/0  

Lnhuman  1728/0  170824/3  0026/0  
Lnfd  0659/0-  345089/4 -  0001/0  

Lnopen 0847/0  903292/2  0054/0  
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Lndiv 2702/0-  886175/4 -  0000/0  

99/02R =  

  محققین محاسبات: منبع 
  تحلیل نتایج ) 5-4

  :به تفکیک متغیرهاي مدل در زیر بررسی شده است) 4( و) 3( رد الگوهاينتایج برآو
هیرشمن به عنوان معیـار انـدازه   نرمال ضریب شاخص ):lndiv( متنوع سازي صادرات

ضریب منفی این شاخص نشان می دهـد   .تمرکز صادرات منفی و معنادار است/گیري تنوع
تمرکـز در کاالهــاي صــادراتی   کـه بــا افــزایش مقـدار ایــن شــاخص و بـه عبــارتی افــزایش   

رشد اقتصادي کاهش می یابد و به عکس کـاهش مقـدار ایـن    کل عوامل تولید و  وري بهره
 وري بهـره شاخص و یا به عبارت دیگر افزایش تنوع در کاالهاي صـادراتی باعـث افـزایش    

یج و نتـا نظریـات  به دست آمده مطـابق بـا    نتایج .کل عوامل تولید و رشد اقتصادي می شود
یک درصد افزایش در تنوع صـادرات  تجربی و اهداف این تحقیق می باشد به گونه اي که 

درصـد افـزایش در   ) 27/0( کل عوامل تولیـد و  وري بهرهدرصد افزایش در ) 29/0( منجر به
از این نتایج می توان دریافت که متنوع  .رشد اقتصادي کشورهاي گروه دي هشت می شود

و بـه دنبـال آن باعـث افـزایش رشـد       TFPري باعـث رشـد   سازي صادرات به طـور معنـادا  
بنابراین اگر هدف یک کشور افـزایش رشـد اقتصـادي باشـد بـر اسـاس        .اقتصادي می شود

صـادرات  ي متنوع سـازي  ها نتایج تجربی این مطالعه می توان گفت که دنبال کردن سیاست
کشورهاي مـورد بحـث از    گرددبنابراین توصیه می  .را به هدفشان برساند ها کشورمی تواند 

جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادي، سیاست متنوع سازي صادرات را نیز 
   .در کنار سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادي مد نظر قرار دهند

کـل   وري بهـره مثبـت و معنـا داري بـر     تـأثیر ایـن متغیـر    ):lnhuman( سرمایه انسانی
بـه   .کشـورهاي گـروه دي هشـت در دوره مـورد بحـث دارد      رشد اقتصـادي عوامل تولیدو 

  موجـب طوري که یک درصـد افـزایش در سـرمایه انسـانی، بـا فـرض ثبـات سـایر شـرایط          
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درصـد افـزایش در رشـد    ) 17/0( کـل عوامـل تولیـد و    وري بهـره در  درصد افزایش)14/0(
نتـایج   و نظریـات نتیجـه بـه دسـت آمـده مطـابق بـا        .اقتصادي کشورهاي منتخب شده اسـت 

و می تواند بیان کننده حرکت این کشورها به سمت اقتصـادهاي دانـش محـور     بودهتجربی 
در واقع نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه و به تبع آن تحصیالت نوعی سـرمایه گـذاري    .باشد

در نیروي انسانی به حساب می آید و سرمایه گـذاري در منـابع انسـانی بـا بـاال بـردن سـطح        
می تواند کارایی استفاده از  ها ي آنها ي نیروي کار و افزایش قابلیتها و تخصص ها مهارت
بنـابراین سـرمایه    .ي مادي را باال برده و موجب ارتقاي کمی و کیفـی تولیـد شـود   ها سرمایه

انسانی می تواند به عنوان یـک ابـزار سیاسـتی مهـم در کشـورهاي گـروه دي هشـت مـورد         
ي بیشتري جهت توسـعه سـرمایه انسـانی صـورت     ها يبررسی قرار گیرد و باید سرمایه گذار

در واقع براي بازدهی بیشـتر نیـروي انسـانی، الزم اسـت تـدابیري بـه منظـور همگـانی          .گیرد
زهـاي  کردن آموزش و تحصیالت وارتقاي کیفی سطح آمـوزش و منطبـق کـردن آن بـا نیا    

ر مدل رشد اقتصـادي  دبا این حال ضریب مربوط به سرمایه انسانی  .بازار کار اندیشیده شود
متـر اسـت کـه ایـن     نسبت به ضریب دو عامل دیگر یعنی سـرمایه فیزیکـی و نیـروي کـار ک    

بـه   .عدم استفاده صحیح و تخصصی از نیروي انسانی تحصیل کـرده باشـد   د ناشی ازتوان می
این ترتیب یکی از عوامل مهم و اساسی در عدم کارایی، عدم استفاده از ظرفیت تولید و نیز 

بـر ایـن اسـاس     .تحول فن آوري را باید در عامـل مهـم سـرمایه انسـانی جسـتجو کـرد      عدم 
ت نیـروي  سرمایه انسانی بر رشد اقتصـادي بـه تحصـیال    تأثیرپیشنهاد می شود جهت افزایش 

، فرهنگ آموزش ضمن خدمت جهت ایجاد سـرمایه انسـانی مـاهر    انسانی اهمیت داده شود
روي انسانی و تغییر ترکیب نیـروي کـار بـه سـمت     گسترش داده شود، به تجربه و مهارت نی

  . نیروي کار ماهر اهمیت داده شود
مالحظـه مـی گـردد بـین درجـه بـاز        بر طبق نتـایج  ):lnopen( درجه باز بودن تجاري

کل عوامل تولید رابطه اي مثبـت وجـود دارد ولـی از نظـر آمـاري       وري بهرهبودن اقتصاد و 
ي آزادسازي اثر چشم گیري بـر تحـوالت   ها که سیاست لذا به نظر نمی رسد .معنادار نیست
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در کشورهاي گروه  ي باز تجاريها د سیاستبنابراین بای .اقتصادي این کشورها داشته است
ضـریب  ر اسـاس نتـایج،   بـ از طرفـی   .، بازنگري و اصالح قرار گیرنـد دي هشت مورد توجه

در الگـوي رشـد   ي به عنـوان معیـاري بـراي درجـه بـاز بـودن تجـار        GDPسهم تجارت از 
و نتـایج بـه دسـت آمـده در کشـورهاي       نظریـات مثبت و معنادار است که موافـق  اقتصادي 

بـه   GDPبه عبارت دیگر هرچه قدر سـهم تجـارت در    .توسعه یافته و در حال توسعه است
ولـی   .عنوان شاخص باز بودن تجاري افزایش یابد منجر به افزایش رشد اقتصادي مـی شـود  

بـه طـور    .درصد محدود مـی گـردد  ) 08/0( تجارت بر تولید تنها به سطحنسبت حجم  تأثیر
درصد افزایش )8/0( درصد افزایش در نسبت تجارت سطح تولید را تنها به میزان) 10( مثال

ي آزادسـازي اثـر چشـم گیـري بـر تحـوالت       هـا  لذا به نظر نمی رسد کـه سیاسـت   .می دهد
ي این کشـورها بایـد بـا اتخـاذ تـدابیر و      ها بنابراین دولت .اقتصادي این کشورها داشته است

ي وارداتی و صادراتی مناسب و حسـاب شـده، تـالش بـراي صـادرات کاالهـاي       ها سیاست
مهندسـی، بازاریـابی صـحیح،    -ساخته شده داراي ارزش افزوده باال، صادرات خدمات فنـی 

افـزایش   واردات مواد واسطه اي و اساسی صنایع، فراهم کردن بستر مناسب رقابت صنایع و
ي ارزي مناسـب جهــت  هـا  ، اتخـاذ سیاسـت  ، ایجـاد بازارهـاي مقصـد جدیـد    هـا  کـارایی آن 

 همچنـین  .را افـزایش دهنـد   تأثیردیگر این  يها و شمار زیادي از سیاست گسترش صادرات
 و پـولی  محتاطانـه  سیاسـت  آمیز، تبعیض غیر و باثبات ارزي نظام با ها سیاست این است الزم
  .باشد همراه اقتصادي هاي سیاست تخلف بدون و سالم مدیریت و مالی

در دوره مورد بررسی ارتباط منفی و معناداري بین توسعه مالی و  ):lnfd( توسعه مالی
بـه   .وجـود دارد  گـروه دي هشـت  رشـد اقتصـادي کشـورهاي    و کل عوامل تولید  وري بهره

 صـورت  بـه  بـانکی  بخـش  توسط شده مهیا مالی که یک درصد افزایش در اعتبارات طوري
   منجـر بـه  داخلی بـه عنـوان معیـاري بـراي شـاخص توسـعه مـالی         ناخالص تولید از درصدي

درصـد کـاهش در رشـد    ) 06/0( کـل عوامـل تولیـد و    وري بهـره در درصد کـاهش  )04/0(
به نظر می رسـد کـه    .در دوره مورد بررسی شده است گروه دي هشتاقتصادي کشورهاي 
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کــل عوامــل تولیــد در ماهیــت و شــیوه  وري بهــرهو علــت ارتبــاط منفــی بــین توســعه مــالی 
آزادسازي مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکل گیري بـازار مـالی منسـجم و بهـره     

ي مورد مطالعه منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاري از ها سالمند از مقررات است که در 
ارت دیگـر منفـی   بـه عبـ   .طریق تخصیص نابهینه منابع در کشورهاي مورد بحث شـده اسـت  

بودن این ضریب می تواند به این علت باشد کـه در بسـیاري از کشـورهاي درحـال توسـعه      
ي سرمایه گذاري کم و محدود بـوده و بسـیاري از   ها فرصت) گروه دي هشت( بحثمورد 

ي تحقیـق و توسـعه و   هـا  به جاي این که بـه فعالیـت   ها اعتبارات مالی مهیا شده توسط بانک
ي تخصیص یابند، صرف مخارج شخصی می شوند و در نهایت کمکی به پیشرفت تکنولوژ

ي سرمایه گـذاري را  ها بنابراین الزم است در این کشورها فرصت .نمی کنند وري بهرهرشد 
 .توسعه داده و انگیزه تخصیص منابع براي تحقیق و پژوهش و پیشرفت تکنولوژي ایجاد شود

ر رشـد اقتصـادیمی توانـد در ماهیـت و شـیوه      منفی توسعه مالی بـ  تأثیراز طرف دیگر علت 
آزادسازي مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکل گیري بازار مالی منسجم و بهره مند 

ي مورد مطالعه منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاري از طریق ها سالاز مقررات باشد که در 
یگـر هماننـد تجربـه    بـه عبـارت د   .تخصیص نابهینه منابع در کشورهاي دي هشت شده است

آمریکاي التین هنگامی که توسعه مالی و آزادسازي مالی بدون قاعده و انسجام الزم شکل 
گیرد به رغم آن که می تواند موجبات الزم براي افزایش حجـم سـرمایه گـذاري را فـراهم     

 و از این طریق دهد میکارایی سرمایه گذاري را کاهش  سازد، اما به دلیل عدم تعمیق مالی،
به عبارت دیگر کانـال اصـلی انتقـال اثـرات      .زمینه کاهش رشد اقتصادي را فراهم می سازد

ایش کـارایی سـرمایه گـذاري صـورت     مثبت از توسعه مالی به رشد اقتصادي، از طریـق افـز  
ي مربوط بـه آزادسـازي   ها بنابراین اگر در تدوین سیاست .گیرد تا حجم سرمایه گذاري می

شود، به رغم افزایش حجم سرمایه گذاري می تـوان شـاهد کـاهش    مالی به این مهم توجه ن
لذا آن چه می بایست مورد توجه سیاست گذاران اقتصادي قـرار گیـرد،    .رشد اقتصادي بود

تعمیق مالی است که زمینه الزم جهت تخصیص کـاراتر منـابع و در نتیجـه افـزایش کـارایی      
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ي بانکی کشورهاي ها شود که بخش از طرفی توصیه می .سرمایه گذاري را فراهم می سازد
ي ها ي خود تالش کنند اعتبارات را بیشتر به سمت طرحها مورد بررسی با بهینه کردن فعالیت

     .سرمایه گذاري مولد بخش خصوصی سوق دهند
مثبت و معنـاداري بـر    تأثیراین متغیر مطابق با نظریات و نتایج تجربی  ):lnl( نیروي کار

 دارد به طوري که یـک درصـد افـزایش در موجـودي     دي هشترشد اقتصادي کشورهاي 
درصد افزایش در رشـد اقتصـادي در دوره مـورد بررسـی شـده      ) 31/1( نیروي کار منجر به

ضریب مربوط به نیروي کار از ضریب دو عامل دیگر یعنی سـرمایه انسـانی    در ضمن .است
  . کشورهاي دي هشت دارد و سرمایه فیزیکی بیشتر است که داللت بر کاربر بودن تولید در

 تـأثیر ایـن متغیـر   مطابق با نظریـات و نتـایج تجربـی     ):lnk( موجودي سرمایه فیزیکی
دارد بـه طـوري کـه یـک درصـد       دي هشـت مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي کشورهاي 

درصد افـزایش در رشـد اقتصـادي در    ) 23/0( فیزیکی منجر به سرمایه افزایش در موجودي
   .سی شده استدوره مورد برر

بدیهی است که تجهیز نیروي انسانی با سرمایه بیشتر، عامل بسیار مهمی در ایجـاد زمینـه   
 .ي مناسب براي افزایش توان تولید داخلـی بـوده و رشـد بیشـتر تولیـد را محقـق مـی سـازد        

بنابراین پیشنهاد می شود که براي بهبود و افـزایش نقـش نیـروي انسـانی در تولیـد، سـرمایه       
بیشتري بر ماشین آالت و تجهیزات فیزیکی صورت گیرد که این امـر مـی توانـد از     گذاري

  . ي ناشی از مقیاس تحقق پذیردها طریق سرمایه گذاري مشترك و استفاده از صرفه
و بـا توجـه بـه ضـریب تعیـین مـدل،        هـا  بر اساس ضرائب کلیـه متغیرهـا و معنـاداري آن   

درصـد تغییـرات رشـد    ) 99/0( اند در حدود هآن استمتغیرهاي توضیحی ملحوظ در مدل تو
نتیجـه حـاکی از بـرازش خـوب مـدل       ایـن  .تولید ناخالص داخلی را توضـیح و تبیـین کننـد   

  . از آن استفاده کرد ها لذا می توان در سیاست گذاري .باشد می

 نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات -6

 کـل عوامـل تولیـد و    ريو بهـره سازي صـادرات بـر    متنوع تأثیرهدف تحقیق حاضر بررسی 
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مبتنی بـر   2007تا  1999ي ها سالرشد اقتصادي در هشت کشور عضو گروه دي هشت طی 
با توجه به نتایج تحقیق، کلیه متغیرها داراي عالمت منطبـق بـا    .ي تابلویی استها دادهروش 

 یشـینه تحقیـق  پنظري می باشند و در مقایسه با نتایج تحقیقات قبلـی کـه در بخـش    انتظارات 
متنـوع  و معنـادار  مثبـت   تـأثیر  تأییـد بررسی شده اند می توان گفت مطالعه حاضر نیز دال بر 

و رشـد اقتصـادي در کشـورهاي گـروه دي     تولیـد  کل عوامـل   وري بهرهسازي صادرات بر 
  . از جمله ایران می باشدهشت 

بر اساس نتایج به دست آمده، کشورهاي در حال توسعه اي که تک محصولی هستند و 
ا در تعداد محدودي از کاالهاي صادراتی تمرکز دارند باید به صـورت قاطعانـه بـه صـنایع     ی

صـادرات  را توسـعه داده و از وابسـتگی بـه     صنایع خودصادراتی توجه کرده و سعی نمایند 
صــادرات کاالهــاي ســاخته شــده و محصــوالت صــنعتی در  .تــک محصــولی رهــایی یابنــد

و ثانیـاً در   باشـد  هـا  اند منبـع رشـد اقتصـادي بـراي آن    کشورهاي در حال توسعه اوالً می تو
ولیکن در سیاسـت توسـعه بخـش     .واقع شودبسیار موثر  ها برطرف کردن نیازهاي ارزي آن

کنتـرل و برنامـه ریـزي بایـد در نظـر گرفتـه شـود         سازوکار بازار در کنارصادرات اصول و 
در نتیجـه رشـد و توسـعه     وگرنه صادرات در بازارهاي بین المللی شکست خواهد خـورد و 

از این رو در راسـتاي گسـترش و متنـوع سـازي کاالهـاي       .حاصل نخواهد شد نیزاقتصادي 
آگاهی از ساختار بازارهاي جهانی از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا حضـور   ،صادراتی

بـه   در یک بازار رقابتی به علت سهولت ورود با هزینه پایینی همراه بوده ولیکن هزینه ورود
بـه ایـن منظـور     .بـد ي باالیی را مـی طل ها هزینهبازارهاي در طیف رقابت ناقص تا انحصاري 

، بررسـی  ي کشوري پویاها ي تولیدي و صادراتی در بخشها در توانمندي عالوه بر کنکاش
ساختار بازار جهانی نیـز جهـت دسـتیابی بـه بازارهـاي صـادراتی مناسـب و از سـوي دیگـر          

بـه هرحـال در    .می باشداز اهمیت باالیی برخوردار  ها ولید این بخشدستیابی به فن آوري ت
کشورهاي تک محصولی بـه علـت عـدم ثبـات درآمـدهاي ارزي توسـعه بخـش صـادرات         

مسلماً اگر این استراتژي به نحو صـحیحی انجـام گیـرد رشـد و توسـعه       .اجتناب ناپذیر است
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ت عمـده اي کـه کشـورهاي درحـال     البته از اشکاال .داشتهم به دنبال خواهد را اقتصادي 
توسعه براي صادرات محصوالت صنعتی خود در بازارهاي جهانی با آن مواجـه مـی شـوند    
این است که باید با محصوالت کـامالً مرغـوب تـر و ارزان تـر کشـورهاي صـنعتی رقابـت        

بنابراین توصیه می شود در کشورهاي درحال توسـعه از جملـه ایـران سـاختار تولیـد       .نمایند
محصـوالت   اخلی برخی محصوالت به شیوه ي مناسب تغییر داده شود به گونه اي که ایند

توان رقابت در بازارهاي جهانی را داشته باشـند و افـزایش تولیـد داخلـی موجـب گسـترش       
 صـادرات  و تولیـد  در کـه  داشـت  توجـه  باید شده ذکر موارد کنار در .شود ها صادرات آن

 ایفـا  را اي عمـده  نقـش  فنـی  دانـش  و نـوآوري  خالقیت، ،باال کیفیت با و صنعتی کاالهاي
 در رقابـت  جهـت  صـنعتی  و شـده  سـاخته  کاالهـاي  صـادرات  افزایش منظور به لذا. کند می

 بیشـتري  گذاري سرمایه بایست می هشت دي گروه اسالمی کشورهاي در الملل، بین اقتصاد
 و محـیط  ،چنـین  هـم .  گیـرد  صـورت  متخصـص  و مـاهر  کار نیروي تربیت و انسانی منابع بر

 راستا، این در. گردد همفرا خالقیت و نوآوري کارآفرینی، تقویت و رشد براي الزم فضاي
 و هشـت  دي کشـورهاي  میـان  تجـاري  يهـا  یکپـارچگی  ایجـاد  و بازرگـانی  يهـا  همکاري
 و هـا  تکنولـوژي  مبادلـه  و یکـدیگر  فنی يها دانش از استفاده راستاي در آنها اصلی شرکاي
 ،چنـین  هـم . دهـد  مـی  افـزایش  کشـورها  ایـن  بـراي  را اقتصـاد  از ناشی يها صرفه ،ها فناوري

 از کارآمـد  و مدرن فنآوري با صنعتی و اي سرمایه کاالهاي تولید امکان عدم که ازآنجایی
 صـحیح  مـدیریت  با قادرند کشورها این است، هشت دي کشورهاي يها ضعف ترین عمده

 يهـا  روش تکنولـوژي،  خارجی، تجارت طریق زا فنآوري شکاف کردن پر براي کارآمد و
 مناسـب  يها سیاست اتخاذ دیگر طرف از. کنند منتقل را دانش نهایت در و اقدام نموده فنی
  .کند کمک صادرات تنوع سیاست شدن اجرا بهتر به تواند می نیز تجاري باز

زمـه  به طور کلی نتایج متنوع سازي صادرات بستگی به چگونگی اعمـال آن داشـته و ال  
و در ایـن راسـتا، تعقیــب    .ي مناسـب در بخـش صــادرات مـی باشـد    هـا  آن تـدوین سیاسـت  

که منجر بـه تنـوع تولیـد و صـادرات      توصیه می گرددي اقتصادي و غیراقتصادي ها سیاست
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 در عین حال براي هرچه بهتر و موثرتر اجرا شـدن سیاسـت متنـوع سـازي و گسـترش      .شود
عوامـل   کـل  وري بهـره  ارتقـاء  بـه دنبـال آن  نندگان و و ایجاد انگیزه براي صـادرک  صادرات

در کشورهاي مورد بحث از بر اساس نتایج تحقیق حاضر،  چنین همو و رشد اقتصادي تولید 
 :ارائه می گردددر دو گروه پیشنهادت خاص و عام جمله ایران پیشنهادات زیر 

  پیشنهادات خاص) 6-1
 کـل  وري بهـره  ارتقـاي  جهت یرانا جمله از بحث مورد کشورهاي شود می وصیهت -1

 صـادرات،  توسـعه  راهبـرد  بـر  عـالوه  اقتصـادي  پایـدار  توسـعه  و رشـد  ایجاد وتولید  عوامل
 کـل  وري بهـره  بـر  مـوثر  عوامـل  سـایر  کنـار  در نیـز  را صادراتی اقالم سازي متنوع سیاست
 اتیصـادر  صـنایع  بـه  قاطعانـه  صـورت  بـه  و دهند قرار نظر مد اقتصادي رشد و تولید عوامل
 محصـولی  تـک  صـادرات  بـه  وابسـتگی  از و داده توسعه را ها آن نمایند سعی و کرده توجه

 صـادراتی،  گیري جهت داراي صنایع در گذاري سرمایه هدف این به نیل براي. یابند رهایی
 صـادراتی  قابلیـت  افزایش و داخلی تولیدات کیفیت افزایش منظور به کشور صنایع نوسازي
 یـا معافیـت   تخفیـف ( صـادراتی  کننـدگان  تولید و صادرکنندگان براي هانگیز ایجاد کاالها،
 بهبـود  متخصـص،  و مـاهر  کـار  نیـروي  تربیـت  ،)ي نقدي، بیمـه صـادرات  ها ، کمکمالیاتی
 مناسـبی  يهـا  سیاسـت  تواننـد  مـی  نـوین  يها آوري فن از استفاده با داخلی تولیدات کیفیت

  گردند تلقی
 رشـد  بـه  دسـتیابی  و تولید عوامل کل وري بهره شافزای براي تحقیق، نتایج اساس بر -2

 در گـذاري  سـرمایه  زیرا است، نیاز مورد نیز انسانی ي سرمایه در گذاري سرمایه اقتصادي،
 آن کـردن  کارآمد و کار نیروي تخصص و مهارت سطح بردن باال با تواند می انسانی منابع

 اسـتفاده  کـارایی  بـاالبردن  تولیـد،  کمـی و کیفـی   ارتقاي موجب آن، يها قابلیت افزایش و
کمیت و کیفیت برتر تولیدات مـی توانـد   . شود آنها بهینه کارگیري به و مادي يها ازسرمایه

 پیشـنهاد  اسـاس  ایـن  بـر . زمینه رقابت کاالهاي صادراتی در بازارهاي جهانی را فراهم آورد
 حصـیالت ت بـه  اقتصـادي  رشـد  و وري بهـره  بـر  انسانی سرمایه تأثیر افزایش جهت شود می
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 فرهنـگ  شود و از طـرق هدفمنـد کـردن نظـام آمـوزش رسـمی،       داده اهمیت انسانی نیروي
 سـرمایه  ایجـاد  جهـت و امکان یـادگیري ضـمن کـار را بـراي افـراد       خدمت ضمن آموزش

 بـه  کـار  نیـروي  ترکیب تغییر و انسانی نیروي مهارت و تجربه به و فراهم آورده ماهر انسانی
لذا همکاري کشورها در تربیـت نیـروي انسـانی و     .شود داده اهمیت ماهر کار نیروي سمت

 .انتقال دانش فنی می تواند به عنوان یک سیاست مناسب تلقی شود

 و تـدابیر  اتخـاذ  نظیـر  تجـاري  بـاز  مناسـب  يهـا  سیاسـت  اتخـاذ  بـا  شـود  مـی  توصیه -3
 کاالهـاي  صـادرات  بـراي  تـالش  شـده،  حسـاب  و مناسب صادراتی و وارداتی يها سیاست

 صـحیح،  بازاریـابی  مهندسـی، -فنـی  خدمات صادرات باال، افزوده ارزش داراي شده ختهسا
 افـزایش  و صنایع رقابت مناسب بستر کردن فراهم صنایع، اساسی و اي واسطه مواد واردات
ي ارزي مناسـب جهــت  هـا  جدیـد، اتخـاذ سیاسـت    مقصـد  بازارهـاي  ایجـاد  ،هـا  آن کـارایی 

 را تجاري باز يها سیاست اثربخشی دیگر، يها تسیاس از زیادي شمار گسترش صادرات و
 .داد افزایش

 رشـد  بـه  رسـیدن  در فیزیکـی  سـرمایه  موجـودي  اهمیـت  و تحقیـق  نتـایج  به توجه با -4
 تشویق غیرضروري، قوانین کاهش ، اقتصادي ریسک کاهش جهت ییها سیاست ،اقتصادي

 مناسب بستر کردن اهمفر گذاري، سرمایه يها موقعیت شناساندن و خارجی گذاران سرمایه
 باعـث  نـد توان مـی  الزم، تسـهیالت  اعطـاي  و داخلـی  يهـا  سـرمایه  فـرار  از جلوگیري جهت

 وري بهـره  ارتقـاي  نتیجـه  در و آن وري بهـره  افـزایش  و فیزیکی سرمایه موجودي گسترش
تجهیز نیروي انسانی با سرمایه بیشتر، عامل بسیار مهمی همچنین  .شوند اقتصادي رشد و کل

جاد زمینه ي مناسب براي افزایش توان تولید داخلی بوده و رشد بیشتر تولیـد را محقـق   در ای
بنابراین پیشنهاد می شود که براي بهبود و افزایش نقش نیـروي انسـانی در تولیـد،    . می سازد

یـرد کـه ایـن امـر     سرمایه گذاري بیشتري بـر ماشـین آالت و تجهیـزات فیزیکـی صـورت گ     
ي ناشـی از مقیـاس تحقـق    هـا  گذاري مشترك و اسـتفاده از صـرفه   تواند از طریق سرمایه می

 .پذیرد
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  پیشنهادات عام ) 6-2
 اقتصـادي  رشـد  بـر  صـادرات  سـازي  متنـوع  مثبـت  تـأثیر  وجود با و نتایج به توجه با -1

 پـایین  نسـبتاً  کشورها این در صادرات تنوع ضریب ایران، جمله از توسعه درحال کشورهاي
 از. نیسـتند  برخـوردار  کشـورها  دیگـر  بـه  نسـبت  رشـد  باالي نرخ از همچنان کشورها این و

 باشد کشورها این در صادراتی کاالهاي نامناسب ترکیب تواند می موضوع این دالیل جمله
 بنـابراین . دهـد  مـی  تشکیل پایین افزوده ارزش با و اولیه کاالهاي را ها آن ي عمده سهم که

 سازي متنوع سیاست اتخاذ بر عالوه ایران هجمل از توسعه درحال کشورهاي شود می توصیه
 توجه نیز باال و قابل رقابت افزوده ارزش با کاالهاي و صنعتی صادرات افزایش به صادرات
 فنی دانش و نوآوري خالقیت، صنعتی، کاالهاي صادرات و تولید در که جا آن از نمایند و

 ساخته کاالهاي صادرات افزایش منظور به شود می توصیه لذا کند، می ایفا را اي عمده نقش
 و انسـانی  منـابع  بر بیشتري گذاري سرمایه الملل، بین اقتصاد در رقابت جهت صنعتی و شده

 رشد براي الزم فضاي و محیط ،چنین هم.  گیرد صورت متخصص و ماهر کار نیروي تربیت
 .گردد فرآهم خالقیت و نوآوري کارآفرینی، تقویت و

 باالي درجه از که شود توجه کاالهایی به صادراتی االهايک سازي متنوع سیاست در -2
 کشور رقابتی توان افزایش امر این به توجه. برخوردارند خارجی بازارهاي در پذیري رقابت

 ایران جمله از توسعه درحال کشورهاي در شود می توصیه بنابراین. داشت خواهد دنبال به را
 این که اي گونه به شود داده تغییر مناسب ي هشیو به محصوالت برخی داخلی تولید ساختار

ــد  را جهــانی بازارهــاي در رقابــت تــوان محصــوالت ــه دســت آورن ــابراین اســتفاده از . ب بن
ي نوین تولید و بسته بندي مناسب کاالها ها ي پیشرفته، روشها ي روز، دستگاهها تکنولوژي

 .ي مناسبی تلقی گردندها می توانند سیاست

ي بهره مندي هرچه بیشتر از سیاست متنوع سازي صادرات به سرمایه کشورها باید برا -3
ي تولیـد و بـه خصـوص    هـا  هزینـه بپردازند، به گونه اي کـه   ها گذاري در توسعه زیرساخت

ي حمل و نقل را کاهش داده و امکان حضور در بازارهاي جهانی و بازارهاي رقابتی ها هزینه
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و ابزارهاي ارتباطی پیشرفته  ها دستیایی به سیستم توسعه سیستم حمل ونقل و .را فراهم آورند
براي رسیدن بـه ایـن هـدف یکپـارچگی منطقـه اي و       .الزمه ورود به بازارهاي جهانی است

ي انتقال کاال در بین کشـورها و  ها هزینهمی تواند  ها همکاري کشورها در توسعه زیرساخت
 . هانی را تسهیل سازددر بازارهاي جهانی را کاهش داده و ورود به بازارهاي ج

 صـادراتی،  بازارهـاي  جغرافیـایی  گسترش با صادرات، سازي متنوع سیاست کنار در -4
 صـادرات  مقـدار  تـوان  بـازار مـی   نیازهاي با کاال ساختن و متناسب مناسب بازاریابی توسعه

 صـادرکنندگان و واحـدهاي   کـه  گـردد  می پیشنهاد بنابراین. داد افزایش را جدید کاالهاي
 یـا  کمیته تشکیل به اقدام) صادرات توسعه مرکز مانند(دولتی  يها سازمان کمک با ديتولی

بـازار   نیازهـاي  از آگاهی براي اطالعات مبادالت و بازاریابی تحقیقات انجام جهت اتحادیه
 مصـرف  نظـرات  شـناخت  و مصـرفی  يهـا  الگـو  از آگـاهی  از آن جـا کـه  همچنین  .بنمایند

 شـده  شـناخته  صـادرات  پیشـبرد  عوامـل در  تـرین  عمده از ها نآ سلیقه از اطالع و کنندگان
 از رسـانی  اطـالع  مراکـز  و اطالعـاتی  بانک ایجاد ،زمینه این در اطالعات کسب براي است

 .رسد می نظر به ضروري اینترنت يها شبکه از استفاده و خصوصی شرکتهاي و دولت طرف
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