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  تجاری در ایرانین راهبردهایبیت
 **ریحانه گسکری/ *علیرضا اقبالی

 

 نویسندگان قصد دارند خط      ،در این مقاله   :چکیده
گذاری دولت در بخش خارجی اقتصاد       مشی سیاست 

ن نمایند و   ییبرا با توجه به اطالعات آماری موجود ت       
تشخیص دهند که اقتصاد چه نوع استراتژی را دنبال          

 ،صادرات غیر نفتی   از دو متغیر     ،هزمینن  در ای . نماید می
ارزش  و ، صادراتۀبه عنوان شاخص استراتژی توسع    

 به عنوان استراتژی جایگزینی       ، بخش صنعت   ۀافزود
 استفاده شده و اثرات این دو بر رشد                ،واردات

 با کمک   ،گذاری اقتصادی درکنار شاخصی از سرمایه    
مدل .  شده است       برآوردمدلهای اقتصادسنجی     

ای است   شده در این مقاله برگرفته از مدل پایه          هارائ
که سالواتوره برای کشورهای در حال توسعه ارائه           
 ،نموده است که پس از متناسب کردن آن برای ایران          

خصوص ه  بـ  با استفاده از روشهای اقتصادسنجی        
ـ مباحث همگرایی   و نتایج   شده برآورد  پارامترها      

 ، در پایان  ،ندگاننویس. مورد تفسیر قرار گرفته است     
گرای  استراتژی تجاری ایران را یک استراتژی درون       

 .اند آمیخته تشخیص داده
 

 صنعت،  ۀصـادرات نفتـی ، ارزش افـزود       :  کلـیدواژه 
ــتراتژی    ــادرات، اس ــویق ص ــی واردات، تش جایگزین

 .تجاری، اقتصادسنجی، همگرایی

 تجارت و سیاستهای تجاری در ایران . 1
  از انقالب               سیاستهای تجاری قبل 1-1

آنچـه مسـلم اسـت بخـش تجـارت بسیار زودتر از             
تصـادی ایران و اغلب     قبخـش صـنعت در سـاختار ا       

این مسئله در    .کشـورهای جهـان شـکل گرفته است       
که بخش   طوریه  ، ب دارد قابل توجهی    ۀایـران  پیشین   

 چـه از نظـر مـیزان و چه از نظر            ،تجـارت در ایـران    
: 1372کاتوزیان،   ( داشته است   بـر اروپا برتری    ،قدمـت 

 ).13ـ12

 به نظر ،بـا توجـه بـه اطالعـات و اسناد موجود               
 دارای تراز   رسد که ایران در عهد قاجاریه عمدتاً       مـی 

 در این   ).8: 1376جمال زاده،    (تجـاری منفی بوده است    
 صـادرات ایران را اقالمی چون       ، بخـش اعظـم    مـیان 

ابریشم، پوست،   ،پنـبه، میوه، فرش، طال و نقره، برنج       
گزارش هیئت بازرگانی    (داد ل می ـتـریاک و پشـم تشکی     

 ). 243ـ221: 1376، بریتانیـا اعزامـی بـه جنوب شرقـی ایـران
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز آبادان*
 کارشناس ارشد دانشگاه آزاداسالمی، مرکز آبادان**
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دود یک ـکه حمی دهد ریخ اقتصـاد ایـران  نشـان       تـا 
قـرن بعـد نـیز صـادرات از حدود اقالم فوق خارج             

ـ      ونگـردید    ن اضـافه و تریاک از آن       ه آ  فقـط نفـت ب
به مخالفـت بـا ورود کاالهای خارجی        .  شـد  حـذف 

 میـان  اقتصـاد ملـی از دیرباز در      مـنظور حمایـت از      
 روشنفکران ایرانی وجود داشته     تحصـیل کـردگـان و    

ــال زاده،  (اســت ــی از ۀ اندیشــ).37ـ16: 1376جم  رهای
 کاالهای خارجی و اتکا به تولیدات داخلی از         ۀسـلط 

به عصر پهلوی نیز    و  عصـر مشـروطه وجـود داشت        
 دولــت اقــدام بــه ، رضاشــاهۀدر دور. منــتقل گــردید

در .  کرد عددگذاری  و احداث کارخانجات مت      سرمایه
ــن دوره ــه ،ای ــزایش جمعیــت   ب ــم اف ــد و درآو رغ م

 که  ، حجم صادرات غیر نفتی ایران     ،تقاضـای داخلـی   
 ثابت  ، فرش بود  وعمدتـاً کاالهـای بخش کشاورزی       

 نشان  ، از درآمدهای نفتی   نظر صرف ، این مسئله  .ماند
دهـد که سیاستهای حمایتی توانسته بود واردات         مـی 
. به سمت کاالهای داخلی سوق دهد     تـا حدودی،     ،را

بر عملکرد بخش   توان   کـه نمـی   اشـت   بـاید توجـه د    
اطالق   »استراتژی«خارجـی اقتصـاد در عهد قاجار          

دولـت به مفهوم اقتصادی در آن دهه        اصـوالً    و   کـرد 
 رضاشاه  ۀ این  استراتژی در دور     .وجود نداشته است  

 سیاســت ۀ ریشــ،بــه عــبارت دیگــر. یــن گــردیدیتب
 رضاشاه  ۀجایگزینـی واردات بـرای اولین بار در دور        

 و با   )179ـ174: 1373لی خو،   خلی (گرفـت  در ایـران پـا    
 نظیر گسترش   ،گذاریهای زیربنایی  توجـه بـه سـرمایه     

ای و راه آهن،  زمینه برای         حمـل و نقل جاده     ۀشـبک 
فراهم گذاری در تولید کاال و خدمات بیشتر         سـرمایه 
 .گردید
 قـانون انحصـار تجارت      ، دولـت  1309درسـال         

 ربه مرو  این قانون    هرچند. ردک تصویب   راخارجـی   
 امـا تفکـر جایگزینی      قـدرت خـود را از دسـت داد،        

ــود    ــاکم ب ــه ح ــور همیش  ۀدر دور. واردات در کش
جهانی در حین جنگ     و) پهلوی دوم (محمدرضا شاه 

 نـیز اسـتراتژی تجارت خارجی به        آنو پـس از     دوم  
هر چه از سالهای پایانی     . صـورت سـابق برقـرار بود      
گذشت شدت جلوگیری    جنگ جهانی دوم بیشتر می    

دنبال روی کار   ه  ب. دشمی   واردات خارجـی کمـتر       از
دن صنعت  شآمـدن دولـت  ملی دکتر مصدق و ملی           

، نفت خیز نفـت و خـروج انگلیسـیها از مـناطق نفتی            
انگلستان و دیگر کشورهای صنعتی آن روز صادرات        

ـ . کـردند تحـریم   را  نفـت  ایـران       دلـیل ملی شدن    ه  ب
 نفت و تیرگی روابط توقف صادراتصـنعت نفت و     

ـ  دولت دکتر . دش قطع  عمالًا غرب، درآمدهای نفتی ب
 واردات از  مصدق سیاست تشویق صادرات و کنترل     

 در پیش گرفت و برای      را ارز   افـزایش قیمت  طـریق   
ـ       فروش توقفرغـم   به( بازرگانـی    ۀاولیـن بـار موازن

 تراز بازرگانی ابتدا    ،درآن زمان . سبب گردید  را) نفت
واردات نیز مـتعادل و سـپس بـه مـازاد صـادرات بر         

 در سالهای   ).106ـ104: 1379خامه ای،    (مـنجر  گـردید    
ــی     ــدق و ط ــتر مص ــت دک ــرنگونی دول ــس از س پ

و  )1341 تا 1335( اقتصادی دوم    ۀای توسع ــ ه بـرنامه 
جایگزینی واردات   نیز سیاست   )1346تا   1341(  سوم
کشورهای جهان سوم     در )1960دهه  ( در آن زمان  که  

 ۀ برنام هدف. مه یافت  ادا مچـنان ه بـود، ه   درایـج شـ   
ــتاژ و جایگزینــی واردات  ،ســوم  ایجــاد صــنایع مون

در طی این   . دوام بود  کاالهـای مصـرفی بـادوام و بی       
ــرنامه  در ،د وشــ اقتصــاد ازحالــت رکــود خــارج ،ب
 درصد بود، رشد    5/5کـه رشـد اقتصاد جهانی        حالـی 
 چهــارم ۀبــرنام.  درصــد رســید10 ســوم بــه ۀبــرنام

 ۀدر حقیقـت مکمل برنام     ) 1351تـا   1347( اقتصـادی 
های صنایع اصلی و   پروژهآن در کهسـوم توسعه بود   

سازی اراک   مـادر همچون ذوب آهن اصفهان، ماشین      
د و در ش مجان ژاپـن ا  ـو تـبریز و پتروشـیمی ایـران    
ل توجهی  ــگذاریهای قاب  بخش خصوصی نیز سرمایه   

ســازی و  در بخشــهای کاغذســازی، نیشــکر، ماشــین
عمده برنامه  .  صورت گرفت  تولـید وسـایل خانگـی     
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و خدمات  کـید بـر تولید و جایگزینی واردات کاال          أت
 به  توجهی بی ، از سوی دیگر   ، اما .در داخـل کشـور بود     

 د بـرای اولین بار در تاریخ کشور       شـ صـادرات سـبب     
 .رددسهم صادرات غیر نفتی در کل کشور یک رقمی گ       

  همانند نـیز    ) 1356 تـا  1352(  پـنجم    ۀاسـاس بـرنام   
 قیمت نفت در نوامبر سال      ناگهان قبلـی بود که      ۀمبـرنا 

 یعنی چهار   ، دالر در هـر بشکه     25/11 بـه رقـم      1972
 باال  ).BP.1995( رسید ،برابـر قیمـت نفـت در سال قبل        

به طوری ب تعدیل  برنامه شد، موجرفتـن قیمت نفت    
ایران مطابقت    برنامه دیگر با واقعیتهای اقتصاد     کـه این  

واردات  موانع و محدودیتهای به این ترتیب، ،نداشت و
 کشـور ایران را     ،1356در پایـان سـال      . از مـیان رفـت    

در  این سالها    . رف دانست  صِ ۀتـوان یک واردکنند    مـی 
 .دش دیگر  سیاست تجاری خارجی خاصی دنبال نمی

 
  سیاستهای تجاری پس از انقالب 2ـ1

 دوران انقالب و پس از آن       ۀ ماهـ  هشـت  بحـرانهای 
 هشت سفارت آمریکا و  جنگ       گیری بحران گروگان 

ریزی فرصت و     به نظام برنامه   سـاله بـا عـراق عمالً      
 ۀاستراتژی برنام .  نداد ه طراحی و اجرای برنام    مجال

) 1372تا   1368( اقتصادی کشور    ۀ اول توسع  ۀپنج سال 
 ۀتلفیقـی نامشـخص از جایگزینـی واردات و توسع         

ــود  ــتعدد و بعضــاً . صــادرات ب ــرخهای م  ایجــاد ن
ص اداری از جملـه موانـع  صادرات       مشـکالت خـا   

 زیاد بود که سیاست     یقدربه  حجم مشکالت   . بـود 
 نیز یک سال    1372سـازی نرخ ارز در سال        یکسـان 

مشکالت متعدد اقتصادی سبب گردید     . دوام نیافـت  
های دوم و سوم پس    ی از اعمال برنامه   حکه دیگر شب  
    .        ایجاد گردد،1380تا  1372 های طی سال،از انقالب

 
 )1991 ( مروری بر مدل سالواتوره.2

  کشور در  41، بانک جهانی    1987 سال   ۀدر گزارش توسع  
بندی  طبقه ،گیری تجاری   برحسب جهت  ،توسعه را   حال

 Salvatore. Dominick and Thomas (نموده است 

Hatcher, 1991:1-25(.      در  شاخصهای مورد بررسی
، ثر حمایت ؤعبارت بودند از نرخ م       این گزارش    

بندی  مثل طرحهای سهمیه  (اعمال کنترلهای مستقیم     
های  و صدور مجوز برای واردات، ایجاد انگیزه           

 در  .)اری اضافی نرخ ارز    ذصادراتی، میزان ارزشگ   
پاشیدگی نظام برتون وودز،     دلیل ازهم ه   ب ،عین حال 

و تورم دو رقمی در سطح جهان        و کهای نفتی، رکود  وش
رف کشورهای در حال    المللی از ط   بحران بدهیهای بین  

 تا  1963 سالهای     در ، طی دو دوره    ،توسعه بررسیها 
 .  صورت گرفت،1985 تا 1973 و 1973
ی از کشــورها تعــدادتحقــیقات نشــان داد کــه       

بانک . گـیری خود را در دورۀ دوم تغییر دادند        جهـت 
گـیریهای تجـاری را بـه چهـار گروه           جهانـی جهـت   

گرای تندرو،   برونند از   ا تقسیم کرده است که عبارت    
رو، و  گـــرای مـــیانه  درون،رو گـــرای مـــیانه بـــرون
 . گرای تندرو درون
 کنترلهای تجاری   ، در این گروه   :گرای تندرو    برون      

به تعبیری  . استیـا وجـود نـدارد یـا بسیار ضعیف           
که به قدری قوی است     های صادراتی      انگیزه  ،دیگـر 

ـ      لهای عمـال کنتر  اِ. آیـد  وجـود نمـی   ه  خللـی در آن ب
 ات صدور مجوز صادرات یا اصالً     فیشـر مسـتقیم و ت   

افتد و نرخ ارز در   وجـود ندارد یا خیلی کم اتفاق می       
 برای  آنثر  ؤشود که نرخهای م    ی نگـه داشته می    حـدّ 

 .  برابر باشدواردات و صادرات تقریباً
گیری   جهت ،در این گروه   : رو گـرای مـیانه    بـرون       

تا است  ر داخلی   بیشـتر بـه سـمت تولـید بـرای بازا          
 . صادرات

 ،ریـگی  جهت،روهـ در این گ:رو   گـرای میانه   درون      
 معطوف به تولید برای بازار داخلی       ،بـه طـور اخص    

اری ذگ  و نرخ ارز نیز به وضوح اضافی ارزش        اسـت 
 . شده است

گیری   همان جهت  ، این گروه  :گـرای تـندرو    درون      
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ی دنــبال شــدت بیشــتر رو را بــا گــرایان مــیانه درون
ـ  .کـند  مـی   سـاختار کلی انگیزه به      ،عـبارت دیگـر   ه   ب

شدت معطوف به تولید بازار داخلی است و نرخ ارز          
 . گذاری شده است  چشمگیری اضافی ارزشروطبه 

توان دو    می ،بـا توجـه بـه گزارش بانک جهانی              
 :گروه عمده را مشخص کرد

 در ، کــه در آن،اســتراتژی بــرون گــرا  )       الــف
های تجـاری و صـنعتی، بین تولید برای بازار          سیاسـت 

داخلی و صادرات و نیز بین خرید کاالهای داخلی و          
و یا به   ) گرای تندرو  برون (تفاوتی وجود ندارد  خارجی  

نفـع تولـید داخلـی و خـرید کاالهـای داخلـی فقط              
برون گرای  (گردد   تبعیضـی مالیم و محدود اعمال می      

 ). رو میانه
 بر خالف انتظار ما منظور      ،هشود ک  مشـاهده می        

های یکسان   طرفی یا دادن انگیزه    بـی بـرون گرایـی     از  
 قابل  بـرای تولـید و مصرف تمامی کاالها و خدماتِ         

 . استمبادله 
 ، تبعــیض،کــه در آنگــرا اســتراتژی درون)       ب

 بـه نفـع تولـید برای بازار داخلی و مصرف           آشـکارا، 
  .است) جایگزینی واردات(کاالهای داخلی 

قــبل از اعــالم هــر نــوع راهکــاری بــرای            
گـیریهای کشـورمان در مـورد نوع نگرش به           جهـت 

 آن، ابتدا باید    هط ب وتجـارت خارجـی و قوانیـن مرب       
 مـا در چه     ،بـندی   در ایـن رده    ،تشـخیص دهـیم کـه     

 به بررسی   ، بـه این منظور    .گـیریم  گروهـی قـرار مـی     
 اقتصادی در   ۀالملل و توسع    بیـن تجـارت بین     ۀرابطـ 

 عالوه بر   ، که در آن   ،تـابع کلـی تولـید مـی پـردازیم         
سرمایه، صادرات و صنعتی شدن نیز به        عوامل کار و  

 : اند  دیگر تولید قرار گرفتهۀ دو نهادۀمنزل
 Q = F (L, K, X, R)                                           )1(  

 که در آن 
 Q = ؛محصول ناخالص داخلی واقعی 
 L = ؛ به واحد فیزیکی کارۀنهاد 

 K = ؛ سرمایه به واحد فیزیکیۀنهاد 
 X = ؛ارزش واقعی صادرات  
 R = شاخص تولید صنعتی واقعی.  

بـا توجـه بـه نظـریات مخـتلف و بـا توجـه به                  
کارایـی بیشتر تولید معطوف به صادرات که ناشی از          

های خارجی   اثـرات مقـیاس تولید و تبعات و صرفه        
ـ      ان یک نهاده در تابع تولید      عـنو ه  اسـت، صـادرات ب

 . آورده شده است
گیری به سمت استراتژیهای      جهت ی،به طور کل        

 بـا فـرض ثابت ماندن سایر        ،معطـوف بـه صـادرات     
 :  از جمله؛عوامل، ممکن است پیامدهایی داشته باشد

 تخصـیص بهـتر مـنابع و کارایی بیشتر عوامل           ـ      
های ناشی   ز صرفه گیری کاملتر ا    بهره به واسطۀ  ،تولید

برداری بهتر از ظرفیتها و نسبتهای       از مقـیاس و بهـره     
 ؛سرمایه به تولید پایینتر

ــی و   ـ       ــای تکنولوژیک ــریعتر نوآوریه ــد س  رون
  ؛صورت پویاه یادگیری از خارج ب

 جهانی و   ۀ دسترسـی بیشتر به بازارهای سرمای      -      
 . کمترتنگناهای ارزی 

د صنعتی به عنوان چهارمین     در ایـن الگـو، تولی           
 ،در اینجا .  وارد شده است   له  متغیر توضیحی در معاد   

R    شـاخص یا معیار تغییرات ساختاری به        ۀ بـه مـنزل 
کـار گرفته شده است که ناگزیر مالزم با فرایند رشد           

مـثل انـتقال نیروی کار و سرمایه از         (و توسـعه اسـت      
 که کارایی   ،کشـاورزی و سـایر بخشهای سنتی      بخـش   

ـ اد بهـره در آنهـا نازل است، به بخشهای صنعتیِ          ایجـ    
 سرعت چنین فرآیندی بستگی     .) کارآمدتـر  ـاحـتماالً 

 شاخص  از آنجا که  . بـه مـیزان تشـکیل سرمایه دارد       
گذاریهای   میزان سرمایه  ۀکنند تولـید صـنعتی منعکس    

 متغیر جانشینی   ۀتوان به منزل    را می  Rگذشـته اسـت،     
رود تکنولوژیهای  گذاریهـا و و    بـرای مـیزان سـرمایه     

 . جدید مالزم با آن در سالهای پیش قلمداد کرد
صورت فزاینده رشد داشته    ه  اگر تولید صنعتی ب         
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ــی  ــد م ــور     باش ــن کش ــه ای ــت ک ــیجه گرف ــوان نت ت
هـای الزم بـرای رشد بیشتر را در اختیار           زمیـنه  پـیش 
 ساختار زیربنایی مناسب و نیروی      ،طور مثال ه   ب ؛دارد

 . کار ماهر
 ،دیفرانسیل کلی بگیریم نتیجه   ) 1 (دلۀاگر از معا        

 : زیر خواهد بودۀصورت معادل، به طور خالصهه  ب
         

)2                       (Q = a + bĹ + cK + gX + hŔ 
رایب  ض  متغیرها میزان رشد خود و     ،ن معادله ـدر ای       

 را  R, X, K, L پذیری تولید نسبت به بـه ترتیب کشش 
 . دهند ن مینشا

 چند تعدیل صورت گرفته است و       ،در این مدل        
ـ    رشد درآمد  ( Y  از  Q جـای متغـیر تابع    ه  سـالواتوره ب

 توجیهی که ارائه    .اسـتفاده کـرده است    )  واقعـی  ۀسـران 
شـده ایـن اسـت کـه توسـعه در طـی زمان بیشتر با                

 واقعی مرتبط است تا افزایش      ۀافـزایش درآمـد سران    
 چون اگر هماهنگ    .اقعیمحصـول ناخالص داخلی و    

بـا افزایش محصول ناخالص داخلی واقعی، جمعیت        
 واقعی ثابت خواهد    ۀنـیز افـزایش یـابد، درآمد سران       

ـ    . مـاند  کاری  دلیل بیکاری گسترده و حتی کم     ه  امـا  ب
تـر در اکثر کشورهای در حال توسعه، متغیر          گسـترده 

 . کنیم  را نیز از معادله حذف مینیروی کارتوضیحی 
ــت       ــی  ،در نهای ــن م ــه تخمی ــی ک ــیم و   مدل زن

ه بکه  ،  استیافـته مـدل بـرآوردی سالواتوره         تعدیـل 
 :صورت زیر نوشته می شود 

)3(    Y~=a + CI + gx~+ hR~ 
 

 ن آکه در 
Y~ = ؛ واقعیۀرشد درآمد سران  

  I  = صورت ـه ص بـت ناخالـ ثابـۀل سرمایـ تشکی   
  ؛درصدی از محصول ناخالص داخلی        

X~  =؛رشد ارزش صادرات واقعی کاالها 
R~ = رشد شاخص تولید صنعتی.  

که ۀ واقعی ـ رود که رشد درآمد سران انـتظار می        
ـ در ایـنجا نمـادی در جهـت توسعه            با نسبت   است 

ــرمایه ــی و   س ــه محصــول ناخــالص داخل ــذاری ب گ
 ۀهمچنیـن بـا رشـد صـادرات و رشـد ارزش افزود            

 . مستقیمی داشته باشد مثبت و ۀبخش صنعت، رابط
دست ه   نتایج جالبی ب   ، در مدل اصلی   ،سالواتوره      

ــیر     ــرات تغیـ ــه اثـ ــه از آن جملـ ــت کـ آورده اسـ
 ۀ واقعی گـذاری بـر مـیزان رشد درآمد سران         سـرمایه 
 ،رسد  به نظر می   ،طور که عنوان شد     همان ، زیرا ؛است

توسعه  بـا توجـه بـه اینکه در اکثر کشورهای درحال          
ــر  ــبی س ــبود نس ــش  کم ــاید نق ــود دارد، ب مایه وج

گذاریهـای جدید در رشد این کشورها حتی         سـرمایه 
 .  صنعتی باشدۀیافت یش از کشورهای توسعهب

گذاری   نقش سرمایه   کمرنگ شدن  یکی از عوامل        
 نسبت سهم   ۀروی در رشد اقتصادی کشور افزایش بی     

توسط انجام شده   در بررسی   . سـرمایه به تولید است    
گذاری و نرخ رشد     مبستگی بین سرمایه   ه  سالواتوره،

صورت ه  بـرای برخـی از کشـورهای جهـان سـوم ب           
 .  معکوس برآورد شده استۀمعنی و یا حتی رابط بی
 
های آماری و نتایج حاصل از مدل         تحلـیل داده   .3

 در ایران
 بحـث سـریهای زمانـی و تخمیـن مدلهای           ، امـروزه 

 زمانـی بخش قابل     ی)سـریها ( هـا  اقتصـادی بـا داده    
ــه ــوز مالحظ ــود   ۀای از ح ــه خ ــنجی را ب  اقتصادس

 ، گذشته همانند ،که طوریه   ب ،اختصـاص داده اسـت    
، با  هـای مورد نظر    تـوان بـا فـرض وجـود داده         نمـی 

 1 ،(OLS)ی ـات معمولـ از روش حداقل مربع  اسـتفاده 
 . را تخمین زداین قبیل مدلهای اقتصادی 

ام به   قبل از اقد   ،ً اصـوال  ان اقتصـاددان  ،رو از ایـن        
  ایستاییدربارۀند کن  سعی می،تخمین سریهای زمانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ordinary Least Squares 
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.  آنها بحث نمایند    3)ییناپایا(ایستایی  نا و   2)ییپایا (
 اگر ویژگیهای یک فرآیند         ،طور بسیار خالصه    ه   ب

) یانسشکل تابع توزیع ، میانگین و وار        (استوکاستیک  
 اگر گویند و    فرآیند غیرایستا  آن را    ،در طول زمان تغییرکند   

در .  خواهد بود   فرآیند ایستا ثابت بماند،    این ویژگیها    
 بسط مطالب فوق و ارائه روابط ریاضی و          فده ،اینجا

صطالح  پیرامون این مطلب که در ا        .یستآماری آنها ن  
باشد مطالب و      معروف می   4همگراییاقتصادسنجی به    

 :برای این منظـور، نـک ( استدهـرشـادی منتشـع زیـمناب

 Harris. R.I.D, 1995; Enders. W, 1995; Banerjee, A. & 

J. Dolado & J.W. Galbraith & D.F. Hendry, 1991). 
بـرای تعییـن ایسـتایی یـا ناایسـتایی متغیرهای                 

 ۀتوانیم از آزمون ریش    اقتصـادی مـدل مـورد نظر می       
 ).Holden, D. & R. Perman1995(کنیماستفاده 5واحد

ـ    ،ایـن آزمـون     و  ADF( 6( آمـار دیکی ـ فولر     ۀ بـا ارائ
دار بـودن آن در سطوح مختلف به ما          بررسـی معنـی   

صورت ه   ب ،که اکثر متغیرهای اقتصادی    دهد نشان می 
 با  ، به همین دلیل   ، حالـت ناایسـتایی دارند و      ،زمانـی 

ــی  ــربعات معمول ــل م ــه شــرط (OLS)روش حداق  ک
ــ ــرای متغیرهاایس ــتتایی ب ــی س ــورد بررس ــرار  م ق

 7  )1 (ۀ در جـدول شمار    مـی گـیرند همـان طـور کـه         
 Y دیکـی ـ فولـر برای متغیر   همشـخص اسـت آمـار     

صورت قدر مطلق از    ه  باشد که ب    می -8214/2برابـر   
 در سطح   ، بنابراین ،  بیشتر و   -6092/2 بحرانی   ۀنقطـ 
 .استدار  معنی% 90

ـ      آمـاره  آزمـون         IGر در مورد متغیر   دیکـی ـ فول
) نسبت سهم تشکیل سرمایه در تولید ناخالص ملی        (

طور که در جدول     همان. کار گرفته شده است   ه  نـیز ب  
 فولر برای   ـ  دیکی ه آمار اسـت مشـخص   ) 2 (ۀشـمار 

باشـد که از نظر قدر       مـی  ـ  3985/2متغـیر موردنظـر     
% 99 و% 95،  % 90مطلـق از نقاط بحرانی در سطوح        

توان نتیجه گرفت که متغیر       می ،ین بنابرا .استکمـتر   
IGــت ناایستا ــتایی . س ــا دو ،  IGناایس ــلب  در ،تفاض

مورد بررسی قرار گرفته که با مقایسه       ) 3 (ۀجدول شمار 
 فولـر و نقـاط بحرانی در سطوح اطمینان        ـ  دیکـی  هآمـار 
 این مسئله در    . دارد IG حکایـت از ناایسـتایی       هشـد  داده

ــا آزمــون،)5(و ) 4(جــداول شــماره  ــر  ب  دیکــی ـ فول
 8 ملحوظ نمودن متغیر روند    ، در حقیقت  ،که شده تکمـیل 

 که بار دیگر    ،)Maddala,G.1992(شـده   اسـت، بررسـی     
 .تکرار شده است) 2( و) 1(ول انتایج جد

 ~Xحکایت از ایستایی متغیر     ) 6 (ۀجدول شمار       
، % 90بـا توجـه بـه نقاط بحرانی در سطوح اطمینان            

    .دارد% 99و %  95
 نیز در جدول    ~Vایـن مسـئله در مـورد متغـیر                

  .ید شده استأیت) 7(ۀ شمار
  تفاضل IG برای حل مشکل ناایستایی متغیر  ،حـال       
 اول آن را تشـکیل داده و  آزمون دیکی ـ فولر را              ۀمرتـب 

 به  ،با توجه به مطالب فوق    مـی سـنجیم و،      در مـورد آن     
مدل . ازیمپرد بررسـی مـدل اسـتراتژی تجاری ایران می        

 :شود  زیر نوشته میۀصورت معادله اولیه ب
)4 (       Y~ = a  +  C IG~ + g X~ + h V~  
 

 Y~ =؛ واقعیۀرشد درآمد سران  
 IG~ =   ـ      ۀتشـکیل سـرمای صورت ه   ثابـت ناخـالص ب

  ؛درصدی از محصول ناخالص داخلی
X~ = ؛رشد ارزش صادرات واقعی کاالها  
V~ =بخش صنعتۀرشد ارزش افزود . 
 
   برآورد مدل.4

 هـا توجـ که باست IG ن مدل متغیرـال ایـاشکتنهـا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. stationary   
3. non Stationary 
4. cointegration   
5. unit Root 
6. Augmented Dickey-Fuller 

 .جداول پیوست در پایان مقاله آمده است. 7
8. trand 
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 دیکــی ـ فولــر تشــخیص داده بودیــم کــه هبــه آمــار
 عالمت منفی   IG ضریب   ،در ایـن مدل   . ناایستاسـت 

 ۀآمار. است دار  غیرمعنی t ه و بـا توجـه بـه آمار        رددا
برابــر   R 2باشــد و  مــی729375/1دوربیــن واتســن 

ــتدا.  اســت742907/0  اشــکال مــدل را برطــرف ،اب
ــ مــی  یــا تفاضــل آن D(IG) از IGجــای ه کنــیم و ب

 گیری یک سریِ    تفاضل ،ًمعمـوال . یمکنـ  مـی اسـتفاده   
 .کند را پایا می ناپایا

D(IG) = IG t – IG t-1 
 دیگر که باید در مدل نهایی مورد توجه          ۀمسـئل       

 ،این متغیرها را  . است 9قرار گیرد ، متغیرهای مجازی    
برای نشان   فقط   کـه متغـیر ریاضـی محض نیستند و        

 صفر و یکدادن حـاالت مختلف صفت کیفی مقادیر        
کنــند، اصــطالحاً متغــیرهای مجــازی  را اختــیار مــی

 .)1369عرب مازار،  (گویند می

 مدل خود را با     ، با توجه به متغیر مجازی     ،حـال       
، 59صفت کاهش درآمدهای نفتی کشور در سالهای        

 سالها مقدار آن را     ۀ برابر عدد یک و در بقی      65  و    60
قط نقاط   ف ، در این قسمت   .دهیممی  برابـر صـفر قرار      

عنوان عامل  ه   ب ،بحرانـی کـاهش درآمدهـای نفتی را       
ه  آن را ب   می گیریم و سپس   نظر    در ،مثبـت این صفت   

صـورت یـک متغـیر مسـتقل در مـدل خـود منظور              
 .کنیم می

ـ              دست ه  صـورت زیـر ب    ه  مـدل بـرآوردی مـا ب
 :آید می

)5 (       Y = a + c D(IG) + g X~ + h V~ + S D1 

 
D1  =  ی با صفت کاهش درآمدهای نفتی      متغـیرمجاز

 . است
) 9( ۀ بـرآورد مدل فوق در جدول شمار       ۀنتـیج       

 مشــاهده ،در ایــن بــرآورد.  نشــان داده شــده اســت
 دارای ضرایب مثبت ~V  وX ~متغیرهای که شود   مـی 

 دارای ضریب مثبت    D(IG)د و متغیر    هستنو بامعنی   

فی دار و من   متغیر مجازی ما معنی   . معنی است  ولی بی 
 دوربین واتسن   ۀ و آمار  788393/0برابر    R2 می باشد، 
 . دست آمده استه  ب949024/1

گیری موکول   تحلـیل نـتایج را بـه قسمت نتیجه              
 .کنیم می
 
 یت گرنجر علّ 1ـ4

یت نیست  دانیم که همبستگی ضرورتاً به معنی علّ       می
د ولی  نو ممکـن اسـت دو متغـیر کـامالً همبسته باش           

لـت و معلولـی بین آنها وجود نداشته          ع ۀهـیچ رابطـ   
چه ارتباطی برقرار    Y و   X مثالً بین دو متغیر     . باشـد 

 ؛باشد یا برعکس    می Y  علت وجودی  Xاسـت و آیا     
توان تا چند وقفۀ زمانی این ارتباط را بررسی          بعد می 

یکسان های متفاوت، نتیجه      اگـر در طی وقفه      و کـرد 
را رد   تی آن توان نادرس  بـود، بـا اطمیـنان بیشتری می       

 کمک کرد و یا به زبان       Yبینی    به پیش  Xاگـر   . کـرد 
های با وقفه از نظر آماری با        X اگـر ضرایب     ،دیگـر 

 . است Xمعلول گرنجری    Yگویند معنـی باشـند مـی     
 علت گرنجری   X« ۀذکر است که جمل   شـایان    ،البـته 

Y  بدیـن معنی نیست که       » اسـت Y    حقیقتاً معلول X 
گیری ظرفیت   قدم و اندازه   تنها مفهوم ت   بلکهباشد   مـی 

اطالعاتی را نشان می دهد و علیت به مفهوم عمومی          
 . رساند را نمی آن

 و  X ~ ارتباط بین    ،)7 (ۀبا توجه به جدول شمار          
Y~     در اینجا . کنیم  را مشـاهده مـی، ~ X  علت گرنجر 
Y~  و ایـن مسـئله از عکـس این رابطه قویتر            اسـت 

 جدول  4 که در     زمانی ۀ وقف 5است و این موضوع تا      
پـس از آن نشـان داده شده ثبات خود را حفظ کرده             

گیری کنیم که رشد  توانیم نتیجه مـی ،  بنابرایـن . اسـت 
ــی  ــا م ــی کااله ــادرات واقع ــت   ارزش ص ــد عل توان

 .  واقعی باشدۀگرنجری رشد درآمد سران
   علت گرنجری~H )Y 0 ۀ فرضی،عبارت دیگره ب      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
9. dummy variables 
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X ~ نیست(،ۀ در مقابل فرضیH1 ) X~گرنجری علت  

Y~ شود  میپذیرفته ،)نیست . 
  علت   ~Y(  H0 ۀ فرضـی  ،)8 (ۀدر جـدول شـمار          

 علت  IG ( H1 ۀ در مقابل فرضی   ،) نیست IGگرنجری  
شود و این آزمون     پذیرفـته می   ،) نیسـت  Yگرنجـری   
 . داند رشد میگذاری را عامل  هم سرمایه

علــت ~V( H0 ۀفرضــی)  9 (ۀدر جــدول شــمار       
 علت  IG ( H1 ۀ در مقـابل فرضی    ،) نیسـت  IGگرنجـری   
گذاری را   شود و سرمایه    پذیرفته می  ،) نیست Vگرنجری  

 .داند عامل مثبتی در جهت صنعتی شدن می
     

کنیم  مشاهده می ) 10 (ۀو در مجمـوع جداول شمار           
 در مقابل   ،)نیست ~V علت گرنجری  ~H0 ) Y ۀکـه فرضی  
 رد ،)  نیســت~Y علــت گرنجــری  ~H1  ) V ۀفرضــی

ـ . شـود  مـی   رشد اقتصادی عاملی در     ،عـبارت دیگـر   ه  ب
لذا لزوم  . جهـت صـنعتی شـدن محسـوب شـده است          

 .شود  صادرات احساس میۀبرقراری سیاست توسع
 
 نتیجه گیری 2ـ4

  :دست آمده استه صورت زیر به مدل برآوردی ما ب
 
 

Y= a+cD (IG)+ gX ~+ hv ~+ SD1 

Y~ = 0.0243170+0.0744724D(IG)+0.1630383X~    +0.5080838 V~  - .0708470D1 

                   (-2.310)         (.201)               (5.598)             (5.519)               (-2.729) 

                  R2 = 0.788393                     R2 =0.763498 

  D.W = 1.949024 
بـندی سالواتوره، نتایج کشور ما به گروه         در تقسـیم    

 بین  ،  عبارت دیگر ه   ب .گـرای آمیخته شبیه است     درون
گرا، تمایل سیاستهای    گرا و برون   دو اسـتراتژی درون   

 .گرایی بوده است  بیشتر به سمت تفکر درونایران
ایم   مـا تغییراتی در مدل اصلی ایجاد کرده        ،البـته       

 IG ایـجـه ب  D (IG) از ادهـستف آن اـۀه از جملـک
گذاری را    ضریب منفی سرمایه   ،همین دلیل   بـه  .اسـت 

ه  را ب  D(IG) ضریب   ،جای آن ه   ب ،کنیم و  مشاهده نمی 
دست ه  معنی ب  صـورت مثبـت و از لحـاظ آماری بی         

توان ادعا    می IGناایستا بودن   صرف نظر از    . ایـم  آورده
 ،یـ داخل داتـه تولی ـکارایی نسبی توجه ب   نا ۀکـرد مسـئل   
 ،معطوف به خارج   ری شدیداً ـگی ا جهت ــ ه ب ـدر مقایسـ  

 تفکر  که، در واقع،  بـرای کشـور مـا نـیز صـادق اسـت             
 . کند گرایی استراتژیهای تجاری ما را تائید می درون
 ضـریب صادرات مثبت و      ،در مـدل بـرآوردی مـا            

الملل   که تجارت بین   استو مؤیـد این مسئله       دار معنـی 
 .استه ـور داشتـادی کشـد اقتصـرش اثر مثبتی بر

، استدار    که مثبت و معنی    ،ضـریب صـنعتی شدن          
.  کند این عامل را نیز در جهت رشد اقتصادی معرفی می         

 رشد صنعتی،   ۀیت گرنجری ، الزم    در بررسـی علّ    ،البـته 
طور ه   ب،پس. اسـت  اقتصـادی  ۀوجـود رشـد و توسـع      

 کشور ما، با  توان گفت استراتژی فعلی برای        می ،خالصه
عالوه  .ستگرا  یک استراتژی درون   ،توجـه به مدل فوق    

ن اقتصادسنجی،  اتحقیقاتی محقق   با توجه به کار    بـر این،  
  مبنی بر،)Singer and Gray, 1988ٍٍ( یگـرِ  و نگریسـ 

 معطوف به   گیریهای تجاریِ  گرایی و جهت   ایـنکه بـرون   
 تقاضای خارجی، مزایای خود     خارج، در شرایط ضعفِ   

 ،دهــد کشــورهای در حــال توســعه از دســت مــیرا در 
یی این  آیکی از علل عدم کار    که  تـوان نتیجه گرفت      مـی 

 ،پس. استاسـتراتژی کمـبود تقاضای خارجی در ایران         
 این مانع را رفع      باید اسـتراتژی خـود ابتدا    بـرای حفـظ     

 .کنیم
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1 ۀجدول شمار  

 
Augmented  Dickey – Fuller: UROOT(C,1)  Y~ 

 
Dickey ـ Fuller  t ـ statistic                      -2.8214 
Mackinnon  critical  values:    1%            -3.6171 

5%             -2.9422 
10%           -2.6092 

 
 

 2 ۀجدول شمار        
 

Augmented  Dickey-Fuller: UROOT(C,1)      IG 
 

Dickey-Fuller t-statistic                                             -2.3985 
Mackinnon  critical  values:   1%                             -3.6117 

5%                              -2.9399 
10%                            -2.6080 

 
 

 3 ۀجدول شمار        
 

Augmented  Dickey-Fuller: UROOT(C,1)      IG 
 

Dickey-Fuller t-statistic                                             -2.2060 
Mackinnon  critical  values:   1%                             -3.6171 

5%                              -2.9422 
10%                            -2.6092 

 
 

 4 ۀرجدول شما        
 

Augmented  Dickey-Fuller: UROOT(C,1)      IG 
 

Dickey-Fuller t-statistic                                             -2.0949 
Mackinnon  critical  values:   1%                             -4.2242 

5%                              -3.5348 
10%                            -3.1988 
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 5 ۀجدول شمار

 
Augmented  Dickey-Fuller: UROOT(C,1)      IG 

 
Dickey-Fuller t-statistic                                             -2.3030 
Mackinnon  critical  values:   1%                             -4.2165 

5%                              -3.5312 
10%                            -3.1968 

 
 

6 ۀجدول شمار  
 

Augmented  Dickey-Fuller: UROOT(C,1)      X~ 
 

Dickey-Fuller t-statistic                                             -4.9570 
Mackinnon  critical  values:   1%                             -3.6171 

5%                              -2.9422 
10%                            -2.6092 
 

 
 7 ۀجدول شمار

 
Augmented  Dickey-Fuller: UROOT(C,1)      IG 

 
Dickey-Fuller t-statistic                                             -3.9437 
Mackinnon  critical  values:   1%                             -3.6171 

5%                              -2.9422 
10%                            -2.6092 

 
 
 8 ۀجدول شمار

 
Augmented  Dickey-Fuller: UROOT(C,1)     D(IG) 

 
Dickey-Fuller t-statistic                                             -4.1547 
Mackinnon  critical  values:   1%                             -3.6171 

5%                              -2.9422 
10%                            -2.6092 
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 9  ۀجدول شمار

 
LS // Dependent  Variable  is  Y~ 
Date: 2-14-2001  / Time: 15:32 

SMPL  range:  1339 – 1377 
Number of observations:   39 

 
VARIABLE COEFFICIENT STD . ERROR T-STAT. 2-TAIL  SIG. 

C -0.0243170 0.0105282 -2.3097160 0.0271 
D(IG) 0.0744724 0.3695084 0.2015445 0.8415 

X~ 0.1630383 0.0293247 5.5597566 0.0000 
V~ 0.5080838 0.0920619 5.5189354 0.0000 
D1 -0.0708470 0.0259643 -2.7286341 0.0100 

 
R-squared                              0.788393     Mean  of  dependent  var      0.023590 
Adjusted  R-squared             0.763498     S.D.    of   dependent  var      0.081003 
S.E  of regression                 0.039393      Sum   of  squared  resid        0.052762 
Log likelihood                      73.46923      F-statistic                              31.66881 
Durbin-Watson stat              1.949024      Prob(F-statistic)                   0.000000 

 
 

 10 ۀمجموع جداول شمار
 

Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 
 

Y~  is  not  Granger  Caused  by  X~                         0.993517         0.3257 
X~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         0.082213         0.7760 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  X~                         1.171447         0.3229 
X~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         0.459361         0.6358 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  X~                         1.568620         0.2182 
X~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         0.607972         0.6152 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  X~                         1.225629         0.3242 
X~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         1.513060         0.2275 
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Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 
 

Y~  is  not  Granger  Caused  by  X~                         1.478769         0.2352 
X~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         1.715499         0.1711 

 
 
 
 

 11 ۀمجموع جداول شمار
 
 

Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 
 

Y~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         5.864820         0.0208 
IG  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         5.132807         0.0298 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         7.666480         0.0019 
IG  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         2.090098         0.1402 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         5.544352         0.0039 
IG  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         1.343426         0.2796 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         4.339344         0.0080 
IG  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         2.669413         0.0546 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         3.156005         0.0259 
IG  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         2.182478         0.0914 
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 12 ۀمجموع جداول شمار
 

Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 
 

V~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         6.863781         0.0129 
IG  is  not  Granger  Caused  by  V~                         0.797368         0.3780 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
V~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         8.548065         0.0011 
IG  is  not  Granger  Caused  by  V~                         0.108680         0.8973 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
V~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         5.113390         0.0058 
IG  is  not  Granger  Caused  by  V~                         0.150932         0.9282 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
V~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         4.248998         0.0089 
IG  is  not  Granger  Caused  by  V~                         0.432047         0.7842 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
V~  is  not  Granger  Caused  by  IG                         4.426520         0.0057 
IG  is  not  Granger  Caused  by  V~                         1.893390         0.1346 

 
 
 

 13 ۀمجموع جداول شمار
 

Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 
 

Y~  is  not  Granger  Caused  by  V~                         0.664738         0.4204 
V~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         6.664732         0.0142 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  V~                         0.890038         0.4206 
V~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         5.469643         0.0091 
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Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  V~                         0.712361         0.5526 
V~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         3.051699         0.0442 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  V~                         1.087964         0.3830 
V~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         4.133930         0.0101 

 
Null  hypothesis:                                                     F-statistic  Probability 

 
Y~  is  not  Granger  Caused  by  V~                         0.883037         0.5082 
V~  is  not  Granger  Caused  by  Y~                         2.766544         0.0424 
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