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  چكيده
در اثرگذاري باز بودن تجاري بر رشد اقتصادي اي در ارتباط با چگونگي هاي اخير مطالعات گستردهدر سال

ثباتي رشد اقتصادي ات بر بيمطالع تعداد محدودي از كه بودهاين در حالي  انجام پذيرفته است،كشورها 
تر و گروهي ها باز بودن را عاملي براي دستيابي به رشد اقتصادي باثباتاند. گروهي از اين پژوهشيافتهتمركز 

يك اند. رو، نتايج واحد و يكساني را تأييد نكردهاند. ازاينثباتي در اقتصاد دانستهآن را عاملي براي ايجاد بي
ات كشورها باشد. وابستگي صادرات به چند كاالي تواند ساختار تجارت و صادردليل مهم براي اين ابهام مي

هاي ارزي كشور با شود هنگام بروز يك اختالل در صادرات، بخش وسيعي از توليد و درآمدخاص سبب مي
ثباتي بر بي باز بودن تجاريعالوه بر بررسي نحوه اثرگذاري  قاله حاضر،م رو، درازاين .مشكل مواجه شود

هاي از داده بدين منظورگيرد. مي ارتباط مورد بررسي قراراين  درازي صادرات سرشد اقتصادي، نقش متنوع
برآورد شده كه الگوي  پنلاستفاده و دو الگوي  1980- 2015هاي طي سال ،توسعهحالكشور منتخب در 18

ا باز بودن اول بدون در نظر گرفتن تنوع صادراتي بوده و الگوي دوم با وارد كردن اين متغير به صورت متقاطع ب
، به شوداين است كه هرچه ميزان باز بودن تجاري بيشتر  كنندهنتايج پژوهش بيان تجاري، برآورد شده است.
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تواند به اما تنوع صادراتي مي ،يابدثباتي رشد اقتصادي افزايش ميهاي خارجي به اقتصاد، بيدليل انتقال شوك
  .كند كمك ثباتي رشد اقتصادي ناشي از تجارت جهانيكاهش بي

هاي ثباتي رشد اقتصادي، باز بودن تجاري، آزادي اقتصادي، دادهسازي صادرات، بيمتنوع واژگان كليدي:
  .پنل

  .,JEL :O24 F13, F43, C23بندي طبقه

  مقدمه -1
هاي اقتصادي، اجتماعي و طي دو دهه گذشته، جهان شاهد تغييرات اساسي در سياست

، 1بيشتر كشورها تأكيد بر آزادي اقتصادي، باز بودن تجاريكشورها بوده است. در  سياسي
هاي تجاري، كاهش مداخالت دولت در اقتصاد و حركت به محدوديت حذف موانع و

اي است كه باز بودن تجاري مقوله .ترين اين تحوالت استسوي نظام بازار آزاد از برجسته
باز  ،ند و برخي از آنها معتقدنداكردهگذاران همواره به آن توجه اقتصاددانان و سياست

و روند رشد  كندميبودن تجاري به بهبود عملكرد متغيرهاي كالن اقتصادي كمك 
دهند كه اقتصادهاي باز اغلب مطالعات تجربي نشان مي. بخشداقتصادي را تسريع مي

مطلوبيت باز بودن  كنند، دليل اين گرايش قوي درتر از اقتصادهاي بسته رشد ميسريع
اينكه اقتصادهاي  بردار مطالعات تجربي استوار است، مبنينتايج دامنهبر جاري تا حدي ت

رو، اند. ازاينتجربه كرده نگر، نرخ رشد باالتري رانگر نسبت به اقتصادهاي درونبرون
هاي اقتصادي مورد فعاليت بررا مطالعات زيادي چگونگي اثرگذاري باز بودن تجاري 

ثباتي د، اما تعداد مطالعاتي كه چگونگي رابطه بين باز بودن تجاري و بيانداده بررسي قرار
. اين در حالي بوده كه با توجه به گرايش ، اندك استباشندرشد اقتصادي را مطالعه كرده 

ها گونه سياستايجاد شده در كشورها براي افزايش مبادالت تجاري نحوه تأثيرگذاري اين
 ار مهم است.ثباتي رشد اقتصادي بسيبر بي

ين هدف هر اقتصادي براي حركت در مسير رشد و توسعه، رسيدن به رشد پايدار نخست

    
1- Trade Openness 
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ثباتي رشد اقتصادي صورت كاهش بي برايهاي زيادي رو، تالشو باثبات است، ازاين
تركيب صادرات بوده، ثباتي رشد اقتصادي مؤثر گيرد. يكي از عواملي كه بر ميزان بيمي

وابستگي بيش از حد اقتصاد كشور به تجارت يا صادرات يك يا  .يك كشور است
ها اعمال تحريمناحيه پذيري اقتصاد كشورها را از چندمحصولي از مواردي است كه آسيب

تمركز بر صادرات منابع نفتي و ماً دهد. عدم تنوع صادراتي و عموها افزايش ميو بحران
دهد و هرگونه دهاي صادراتي افزايش ميخام، وابستگي اقتصاد كشور را به درآم مواد

(محمدي و  اخالل كند را دچار ياقتصادنظام  تمامتواند اعمال فشار از اين ناحيه مي
هاي گير در مقابل شوكعنوان عامل ضربه، اما تنوع صادراتي باال به)1394دوگاني، 

تا  د اقتصادي راهاي كالن، از جمله رشه بر متغيرشد و نوسانات وارد كندميخارجي عمل 
عنوان يك عامل مؤثر تواند بهگونه ميو اين )2005، 1(دانينگ سازدحدودي تعديل مي

 ،تثبيت و پايداري رشد اقتصادي و كاهش نوسانات، ياري دهد. در واقعاقتصاد را براي 
تواند نوسانات درآمدهاي صادراتي را كاهش دهد، زيرا با تنوع سازي صادرات ميمتنوع
 دهدو ريسك را كاهش ميكند ميپرتفوي عمل مانند كااليي صادرات  ي، سبدصادرات

تواند خاص مي يكشور به صادرات محصوليك درجه وابستگي  ،. بنابراين)2008، 2سهح(
  .كند پذير و امنيت اقتصادي كشور را تهديدن كشور را در مبادالت جهاني آسيبآ

به دنبال يافتن نقش تنوع صادراتي در رابطه بين باز  ،مقالهشد، در اين بيان توجه به آنچه  با
نوآوري اين مقاله نسبت به مطالعات موجود را  هستيم. ثباتي رشد اقتصاديبودن تجاري و بي

سازي با آثار باز بودن يا متنوعمرتبط اغلب مطالعات كرد؛  توان در چند مورد خالصهمي
خصوص در ايران ند، اين در حالي است كه بهاصادرات، بر رشد اقتصادي تمركز داشته

نوسانات رشد اقتصادي انجام شده است. در مقاله  ثباتي يابي هاي اندكي در حوزهپژوهش
هاي ريزيبا توجه به اهميتي كه ثبات رشد اقتصادي در كشورها و برنامه حاضر
شود و با رسي ميثباتي رشد اقتصادي برآثار باز بودن تجاري بر بي گذاران دارد،سياست

شود، براساس اين، در اين ارتباط بررسي مييادشده ورود تنوع صادرات به الگو، نقش متغير 
    
1- Dunning  
2- Hesse 
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تواند يك ضريب غيرخطي داشته باشد كه مقدار آن به ميزان تنوع باز بودن تجاري مي
 ،توسعه است كه بسياري از آنهاحالتمركز اين مقاله بر كشورهاي در صادراتي بستگي دارد.

 18هاي منظور بررسي اين ارتباط از داده. بهبر صادرات مواد اوليه و خام دارنداقتصادي متكي
  استفاده شده است. پنلدر چهارچوب الگوي  1980- 2015توسعه طي دوره حالكشور در

و تئوريك موجود در  مقدمه، مباني نظري است؛ پس از بخش 6مقاله حاضر شامل 
پردازيم. در مي گذشته تجربي مطالعاتشود. سپس، به بررسي حوزه مطالعه حاضر ارايه مي

تايج تجربي و در بخش بعدي آن نمعرفي ي مورد استفاده در اين مقاله الگوبخش چهارم، 
از هاي حاصل گيري و پيشنهاددر انتها نتيجه شود.دست آمده از برآورد الگو تبيين ميبه

  .شودپژوهش ارايه مي

  مباني نظري  -2
خوبي درك شده، توسعه بهحاليافته و دركه شكاف بين كشورهاي توسعه امروز دنياي در

وجود هكشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شكاف اقتصادي ب در جنبش عظيمي
اي رسيدن به رشد شود، اما بربه رشد اقتصادي اهميت زيادي داده مي ،آمده است، بنابراين

يكي  .كه بايد به آنها توجه كافي شود ندو توسعه باثبات و متعادل عوامل بسياري تأثيرگذار
  .است عنوان موتور رشد و توسعهبهخارجي تجارت توسعه ها، سياست اين سياست از

هاي سياسي متفاوت، ضرورت تقويت و توجه به در اقتصاد امروز، كشورها با نظام
زيرا تجارت  ،دانندهاي تجاري ميگذارياهداف اصلي خود در سياست ازتجارت را 

تعامل اقتصادي و فرهنگي  عالوه بر موتور محرك بخش توليدي، سبب انتقال دانش و
عنوان پدر علم اقتصاد شناخته است. آدام اسميت كه بهمهم و در عصر جهاني شدن شود مي

گسترش بازار  براياي ت خارجي را وسيلهتجاربا ارايه نظريه مزيت مطلق، شده است، 
مزيت نسبي )، نظريه 1817در ادامه، ريكاردو ( داند.داخلي، تقسيم كار و افزايش توليد مي

(مزيت مطلق و نسبي)، تا  كه نسبت به نظريه اسميت فراگيرتر بود. اين نظريات را ارايه كرد
. در نيمه نخست قرن بيستم، آمدميالملل به شمار عنوان پايه نظريات تجارت بينها بهمدت
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مطرح شد كه براساس آن، هر كشور بايد كااليي را  1اوهلين -نظريه فراواني نسبي هكشر
نظريات  صادر كند كه منابع توليد آن در كشور از فراواني نسبي بيشتري برخوردار باشد.

ر هر كشور دمطرح شده همگي از گسترش تجارت حمايت كردند و نشان دادند كه 
  .يابد به درآمد ملي واقعي باالتري دستتواند مقايسه با شرايط نبود تجارت مي

 )GATTو تجارت ( موافقتنامه عمومي تعرفه، 1947پس از جنگ جهاني دوم در سال 
الملل، منظور تسهيل تجارت بينها ايجاد شد و بهبا هدف گسترش تجارت و كاهش تعرفه

از سال  چهارچوبي كلي را براي مذاكره در مورد آزادسازي دسترسي به بازارها ايجاد كرد.
المللي تجاري و كاهش موانع در تجارت بين زيادي براي آزادسازيتالش  ،به بعد 1970

مانند اي يافتهيرات نئوليبراليستي بازارگرا، ابتدا دركشورهاي توسعهاين تغي صورت پذيرفت.
المللي، در بسياري از با حمايت مستقيم نهادهاي بين ،انگلستان و آمريكا و پس از آن

 سازمان تجارت جهاني درگيري كه به شكلتا جايي  توسعه پذيرفته شدحالكشورهاي در
دسترسي آزادانه براي اي تجارت اي و غيرتعرفههدف كاهش موانع تعرفه ، با1995سال 

پيوند مثبت باز بودن تجاري و رشد اقتصادي كه  منجر شد. الملليكشورها به بازارهاي بين
براي را المللي تبليغ شده، انگيزه مناسبي شدت از سوي محافل آكادميك و نهادهاي بينبه

حات تجاري طي سي سال گذشته انجام اصالمنظور بهتوسعه حالبسياري از كشورهاي در
اي از توسعه به مجموعهحالبسياري از كشورهاي در ،، به همين دليله استوجود آوردبه

هاي اقتصادي دست زدند كه با عنوان آزادسازي در ادبيات توسعه اقتصادي مطرح سياست
  ).1388، مهرآرا و رضايي( شده است

ابتدا به تبيين اثر باز در بخش مباني نظري،  آن،با توجه به اهداف بيان شده  ،مقالهاين در 
در اين را سازي صادرات نقش متنوع ،و سپسپردازيم ميثباتي رشد بودن تجاري بر بي

  .كنيممي بررسيارتباط 

  ثباتي رشد اقتصادي آثار باز بودن تجاري بر بي -1-2
هاي تجاري و محدوديتبين مبهم و پيچيده  ي، ارتباطموجودالعات نظري براساس مط

    
1- Heckscher – Ohlin 
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گروهي اين ارتباط را مستقيم و برخي آن را معكوس  دارد.وجود ثباتي رشد اقتصادي بي
نظري در مورد مثبت يا منفي بودن اين ارتباط در مباحث كنند. در واقع، اتفاقارزيابي مي

) و وايا و 0199( 1رومرنند ماپردازاني نظريه ،1990دهه  درتوان يافت. پيرامون آن نمي
در زمينه تجارت و رشد ارايه دادند كه براساس آنها را الگوهاي متفاوتي  ،)1999( 2همكاران

اي، گسترش دانش و هاي واسطهباز بودن تجاري از طريق افزايش تنوع و كيفيت نهاده
نقش تجارت و باز كند. در واقع، آنچه افزايش اندازه بازارها، رشد اقتصادي را تحريك مي

امكان دسترسي  و سازد، آن است كه باز بودن تجاريبودن اقتصاد را بيشتر مشخص مي
هاي موجود را فراهم ساخته است، هاي مهم صنعتي، ظهور فناوريكشورهاي مختلف به داده

صنايعي كه در آن مزيت نسبي دارند، و توان داخلي  برتوانند با تكيهطوري كه كشورها ميبه
تواند به ايجاد ارآيي و سودآوري خود را افزايش دهند. اين افزايش سودآوري خود ميك

هاي بعد و همچنين ورود توليدكنندگان به عرصه توليد در افزايش توليد در دورهبراي انگيزه 
هاي ناكارآمد، قادر طوري كه در چنين فضاي رقابتي بنگاهتر منجر شود، بهيك فضاي رقابتي

مانند. در ميدان باقي مي  هايي با كارآيي و تخصص برتر دربنگاه تنهاعاليت نيستند و به ادامه ف
هاي جوييها و تفكرهاي نو، صرفهگيري از ايدهامكان بهره ،با گسترش بازارها ،چنين محيطي

ايجاد يك رشد در و تمام اين عوامل  مقياس و تسهيل جريان سرمايه حاصل خواهد شد
  وسانات كمتر، مؤثر خواهند بود.  مداوم همراه با ن

اين  .تواند به رشد باثبات در يك كشور كمك كندبراساس اين، باز بودن تجاري مي
اي، هاي واسطهاز طريق انتقال تكنولوژي، افزايش تنوع و كيفيت نهادهتواند ميموضوع 

ا منجر شود. گذاري و مانند آن باشد و به بهبود فرآيند رشد و ثبات كشورهافزايش سرمايه
 صورتي كه اقتصاد يك كشور با بحران در مزيت اصلي باز بودن تجاري اين است كه در

حضور  داشت كه با يك بخش مواجه شود (مازاد عرضه يا تقاضا)، توانايي اين را خواهد
طريق فروش مازاد توليد يا تأمين  اين بخش را از بازارهاي جهاني مشكل پيش آمده در در

از ايجاد نوسانات شديد در  ،ترتيباز بازارهاي جهاني كاهش دهد. بدينمازاد تقاضا 
    
1- Romer 
2- Vaya et al. 
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 )،1384كند (شهنازي، ها جلوگيري هاي مختلف اقتصادي و تسري آن به ساير بخشبخش
اين امكان وجود دارد كه با افزايش مبادالت اقتصادي با بازارهاي  ،اما از سوي ديگر

 و بخشي از ر گيرندمعرض نوسانات جهاني قراتري در گسترده طوره، كشورها بخارجي
 دستخوش تغيير و ثبات اقتصادي را شوداين نوسانات ناخواسته به اقتصاد كشور تحميل 

باشد، يك اختالل در  طوري كه هرچه درجه باز بودن تجاري يك اقتصاد بيشتربه كند،
افزايش  ،. بنابراينصادرات و واردات، آثار گسترده منفي بر اقتصاد به دنبال خواهد داشت

  .)2009، 1(بريگوگليو و همكاران تواند در افزايش نوسانات اقتصادي مؤثر باشدتجارت مي
شرط و فارغ از ملزومات آن به وقيدهاي باز بودن تجاري را بيكه سياستتجارب بررسي 
كشورها ها در گونه سياستنسبت به ميزان مفيد بودن اينرا ، ترديدهايي جدي اندكار بسته

طوري كه آثار مثبت باز ساختار تجاري كشورهاست، به ،فراهم كرد. يكي از اين ملزومات
كه با تنوع صادرات  باشدمفيدتر  ،ايجاد يك رشد اقتصادي باثباتتواند در ميبودن تجاري 

  گيرد.ميسازي صادرات بر اين ارتباط مورد بررسي قرار . در ادامه، اثر متنوعشودهمراه 

  ثباتي رشد اقتصادي  نقش تنوع صادراتي در رابطه بين باز بودن تجاري و بي -2-2
ساختار توليد و  هاي اخير در نظريه توسعه اقتصادي درجه تنوع و تخصص دريكي از بحث

اهميت تقسيم كار و تخصص در  برتجارت كشورها بوده است. از نظريه آدام اسميت مبني
، موضع 2لسونئسامو- اوهلين -رشالملل هكدي تا مدل تجارت بينرشد و توسعه اقتصا

 شان در توليد واهاي نسبيوكالسيك اين بود كه كشورها بايد برحسب مزيتنئاقتصاد 
جنگ جهاني دوم با بازسازي اروپا و افزايش  از صادرات تخصص داشته باشند، اما بعد

زمينه اقتصاد  هاي مطرح شده درين بحثنخستاستقالل كشورهاي مستعمره پيشين، يكي از 
مورد توجه قرار گرفت، ايده اصلي بود كه سازي صادرات توسعه، بحث مناسب بودن متنوع

ه توسط روسنتين كبود  4«شديد توسعه فشار«و بحث  )1962( 3اين بحث حاصل تز پربيش
    
1- Briguglio et al. 
2- Heckscher – Ohlin – Samuelson 
3- Prebisch 
4- Big Push Theory of Development 
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مطرح شد. بحث اصلي براساس اين ديدگاه بود كه وابستگي كشورهاي  ،)1943( 1رودان
هاي كااليي، نسبت به شوك توسعه به توليد و صادرات كاالهاي اوليه، آنها راحالدر

هاي ساختاري كند. براساس مدلپذير مينوسانات قيمت و كاهش نرخ مبادله، آسيب
محصوالت  از شورها بايد براي رسيدن به رشد پايدار، صادراتشان راتوسعه اقتصادي، ك

  .اي تنوع بخشنداوليه به محصوالت كارخانه
، در مطالعاتي نشان دادند كه رابطه مبادله مواد اوليه نسبت )1950) و سينگر (1950پربيش (

يافته طي كشورهاي توسعهتوسعه نسبت به به كاالهاي صنعتي يا رابطه مبادله كشورهاي درحال
چند دهه اخير كاهشي بوده است. پايين بودن كشش درآمدي تقاضا براي محصوالت اوليه 

شود، توسعه مينسبت به كاالهاي صنعتي سبب كاهش رابطه مبادله، به ضرر كشورهاي درحال
به همين شود.  زيرا با افزايش درآمد كشورها، سهم درآمد خرج شده براي مواد اوليه كمتر مي

رفت از آن و بهبود رابطه مبادله مطرح شده است. عنوان راهي براي بروندليل، تنوع صادراتي به
تنوع صادراتي به معناي تغيير صادرات از مواد اوليه به كاالي صنعتي و افزايش سهم كاالهاي 

ابطه توانست مانع كاهش بيشتر رصنعتي در صادرات غيرنفتي در نظر گرفته شد كه اين، مي
  ).1382توسعه شود (خدادادي،مبادله براي كشورهاي درحال

. است گذاران اقتصاديسازي صادرات مورد توجه بسياري از سياستمتنوع ،امروزه
افزايش تعداد كاالهاي صادراتي و كاهش وابستگي به يك  ،سازي صادراتمنظور از متنوع
سازي اي متفاوتي از متنوعهدر مطالعات مختلف، تعريف ،. البتهاست منبع درآمدي
) و 1994( 2الونگ و سيگلمانند در برخي مطالعات  ،مثالبراي  ؛ده استشصادرات ارايه 

كاالهاي اوليه به  سازي به مفهوم توسعه تركيب صادرات كشور از)، متنوع1997( 3فرانتينو
مانند در گروه ديگري از مطالعات كه بوده كاالهاي صنعتي بيان شده است، اين در حالي 

سازي به صورت عدم تمركز متنوع ،)1980( 5) و مكبين و نگوئين1971( 4هيرش و لئو
    
1- Rosenstein Rodan  
2- Alwang & Seigol 
3- Ferrantino  
4- Hirsch & Leu 
5- Macbean & Nguyen  
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تركيب صادراتي كشور در تعداد محدودي از كاالهاي صادراتي بيان  شده است. 
ترتيب، هرچه صادرات كشور در تعداد بيشتري از كاالهاي صادراتي متبلور شود، اينبه

  سازي بيشتر خواهد بود. عمتنو
تنها رابطه مثبت و نه ،)1999( 1نتايج حاصل از مطالعات گرينوي و همكارانبراساس 

داري بين صادرات و رشد وجود دارد، بلكه تركيبات و ساختار صادرات نيز در شدت امعن
كننده . عالوه بر اين، شناسايي عوامل تعيينكندايفا مي ايكنندهرشد اقتصادي نقش تعيين

هاي منظور بهبود عملكرد اقتصادي ضروري است. براساس تئوريالگوهاي صادراتي به
هاي نسبي و توسعه به دليل برخورداري از مزيتحالالملل، كشورهاي درتجارت بين
شوند. همچنين وفور هاي اوليه اقتصادي منتفع ميهاي توليدي از تخصصفراواني نهاده

هاي مستقيم خارجي را تشديد گذاريورود سرمايه ،كشورها هاي توليدي در ايننهاده
المللي را به لحاظ گرايي بينتخصص ،برخي اقتصاددانان توسعه ،است. در همين حالكرده 

آنها هند. براساس اين، دوابستگي شديد اقتصاد به كاالهاي صادراتي مورد انتقاد قرار مي
اي يك كشور به وابستگي شديد اقتصاد آن المللي در كاال برگرايي بينتخصص ،معتقدند

بيني اما به دليل غيرقابل پيش شود،ميكشور به درآمدهاي صادراتي حاصل از آن منجر 
ثباتي درآمدهاي بودن قيمت كاالهاي صادراتي در صورت نوسانات شديد در قيمت به بي

شود. داخلي ميثباتي شديد در توليد ناخالص موجب بيموضوع و اين انجامد ميصادراتي 
عنوان يك نهاده توليدي (مواد توسعه صادرات بهحالبه عبارت ديگر، در كشورهاي در

نكه سهم اعظمي از واردات اغلب اين كشورها دليل آو به كند مياي) رفتار اوليه و واسطه
دهد و منابع تأمين تشكيل مي )عنوان نهاده توليديبه(اي اي و واسطهرا كاالهاي سرمايه

ثباتي رو، بيشود، ازاينمالي اين نوع واردات از محل درآمدهاي صادراتي تأمين مي
 ،تبع آنهاي توليدي منجر و بهدرآمدهاي صادراتي به اختالل در واردات اين نوع نهاده

  .)1389، نيا و محسنيپورعبادالهان، اصالني( شودثباتي در رشد اقتصادي ميسبب ايجاد بي
مديريت بهبود به  گسترش صادرات ، باي در هر كشوراقتصادهمچنين تشكيالت تجاري و 

    
1-  Greenaway et al. 
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 هايي كه پيش ازفرصت ،شوند، بنابراينتوليد تشويق ميبهتر هاي تكنولوژي و شيوه ،اقتصادي
 ،ادعا دارد 1شوند. فدرشدند، به منابع اصلي براي رشد اقتصادي تبديل مياين ناديده گرفته مي

كه مشابه اثر  بودهدرآمدهاي صادراتي دليل مهمي براي تنوع بخشيدن به صادرات  ثباتيبي
آنجا كه قيمت كاالها اغلب نوسان دارد، چنانچه كشوري به  هاست. ازبازار دارايي پرتفوليو در

برد. اين ثباتي درآمدهاي صادراتي رنج مياز بي ،صادرات تعداد محدودي كاال وابسته باشد
اطميناني گريز منجر شود و ناهاي ريسكگذاري توسط بنگاهد به كاهش سرمايهتوانموضوع مي

با  باشد و آن را آوربلندمدت براي رشد اقتصادي زيان در سطح كالن افزايش دهد و دررا 
تواند در بلندمدت به ثبات سازي صادرات ميمتنوع ،رو كند. بنابرايننوسانات جدي روبه

                                                           ).1994، 2كند (گوش و استرايهاي صادراتي كمك و ثبات رشد اقتصادي را تضمين درآمد
تواند نقشي مهم در ثبات رشد كشورها ميبراساس اين، ساختار تجاري و صادرات  

المللي افزايش مبادالت تجاري بينخصوص از مسير باز بودن تجاري داشته باشد. اقتصادي، به
اقتصاد را  ،و از سوي ديگركند ثباتي رشد اقتصادي كمك به كاهش بي ،تواند از يك سومي
تگي صادرات به چند كاالي . وابسهدد تري در معرض نوسانات جهاني قرارگسترده طورهب

شود هنگام بروز يك اختالل در صادرات، بخش وسيعي از توليد و خاص سبب مي
تواند آثار باز بودن تجاري زماني مي ،بنابراين هاي ارزي كشور با مشكل مواجه شود.درآمد

    .دمفيدي بر ايجاد ثبات رشد اقتصادي داشته باشد كه با تنوع صادرات همراه شو

  پيشينه تحقيق  -3
كه اغلب بر رابطه اي وجود دارد در ارتباط با آثار تجارت بر رشد اقتصادي ادبيات گسترده

توان به مطالعات  از اين دست مطالعات مي .اندرشد اقتصادي تمركز داشتهبا مثبت تجارت 
بشر و  ،)2003( 5كاياياني ،)2000( 4لويد و مك الرن ،)1999( 3بهمني اسكويي و نيرومند

    
1- Feder  
2- Ghosh & Ostry 
3- Bahmani–Oskooee & Niroomand 
4- Loyd & McLaren 
5- Yanikkaya 
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)، 1381در خارج از كشور و آذربايجاني ( ،)2015( 3) و جويني2011( 2، كيم)2007( 1خان
)، اسالملوئيان و همكاران 1384زاده ()، مرادي و مهدي1383)، فرهادي (1383اف (شمسي

  . كرد در داخل كشور اشاره ،)1393( گرگاني و )1389(
ثباتي با چگونگي اثرگذاري باز بودن تجاري بر بيارتباط اما مطالعات بسيار اندكي در 
 اثر مطالعات معدودي در خصوص بررسي همچنين ،رشد اقتصادي انجام شده است

 ،در واقع، اغلب مطالعات آن وجود دارد.ثباتي رشد اقتصادي يا بيسازي صادرات بر متنوع
رو، در ادامه، به ند. ازاينادر خصوص آثار تنوع صادراتي بر رشد اقتصادي تمركز يافته

ثباتي رشد پردازيم؛ ابتدا مطالعاتي كه در ارتباط با بيبررسي مطالعات در دو بخش مي
تي و اهايي كه در خصوص تنوع صادرشوند و سپس، پژوهشاقتصادي هستند، ارايه مي

                                                                                 د.نشواند، بررسي ميآثار آن بر رشد اقتصادي يا ثبات آن متمركز شده

  ثباتي رشد اقتصاديدر رابطه با بي مطالعات -1-3
اي در مطالعات تجربي يافته هاي اخير توجه به ثبات رشد اقتصادي جايگاه ويژهدر سال

نزديكي بيشتري با موضوع مورد طور مختصر مطالعات اين حوزه را كه است. در اينجا به
  كنيم. بررسي در اين مقاله دارند، مرور مي

به بررسي ارتباط شاخص آزادي اقتصادي جهاني و عملكرد  ،)2007( 4ليپفورد
 . نتايج، اين فرضيه را، پرداخت1970-2000منتخب در دوره زماني  كشور 87مدت كوتاه

تنها سبب و نهدهد ميكاهش  هاي تجاري راسيكلكه آزادي اقتصادي نوسانات كرد ييد أت
  دهد.ها را كاهش ميبلكه نوسانات اين استاندارد ،شودافزايش استانداردهاي زندگي مي

 85به بررسي رابطه آزادي اقتصادي و نوسانات اقتصاد كالن در  ،)2012( 5داوسون
لعه رابطه منفي و پرداخت. نتيجه اين مطا ،1980-2007بازه زماني  مختلف و در كشور

كننده آن . نتايج بياندادمي معناداري را بين آزادي اقتصادي و نوسانات اقتصاد كالن نشان
    
1- Bashar & Khan  
2- Kim 
3- Jouini 
4- Lipford 
5- Dawson 
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ثباتي خود يك شوك نيست كه باعث كاهش بيخوديكه آزادي اقتصادي بهبود 
هاي ديگري كه دهد كه با شوكاقتصادي شود، بلكه آزادي به اقتصاد اين امكان را مي

  مقابله كند. ، بهترهستندهاي تجاري ه چرخهكنندايجاد
 بررسي تأثير رشد شاخص آزادي اقتصادي جهاني بربه  ،)2013( 1كمپل و اشنايدر

نتايج  پرداختند. ،1990- 2005كشور مختلف در بازه زماني  109نوسانات رشد اقتصادي در 
ند نوسانات تواآزادي اقتصادي كل مي كه افزايش دربود آن  كنندهاين مطالعه بيان

  اقتصادي را كاهش دهد.
توسعه حالباز بودن تجاري در كشورهاي در بررسي آثار با ،)1391پور (سالم و يوسف

لزوم با رشد اقتصادي و آثار بهبه اين نتيجه رسيدند كه اجراي فرآيند آزادسازي تجاري 
ساختاري، مقررات مثبت تجاري همراه نيست و مستلزم هماهنگي اقتصادي داخلي به لحاظ 

 هاي هماهنگ و ثبات اقتصادي است.اقتصادي، سياست

به بررسي تأثير آزادي اقتصادي بر نوسانات رشد اقتصادي  ،)1392بهبودپور و رحماني (
مقطع زماني  در بازه  هاي تلفيقي واستفاده از داده توسعه منتخب باكشور درحال 48در 

كه افزايش در شاخص آزادي بود كننده آن انپرداختند. نتايج بي ،2000-2010زماني 
  شده است. منجر اقتصادي به كاهش نوسانات اقتصادي در كشورهاي مدنظر 

   ثباتي آندر رابطه با آثار تنوع صادراتي بر رشد اقتصادي و بي مطالعات -2-3
ي اثر رو اي رامطالعهپويا  پنلدر چهارچوب يك الگوي  ،)1999گرينوي و همكاران (

تنها رابطه نه از اين مطالعه، نتايج حاصل. براساس انجام دادندبر رشد اقتصادي صادرات 
بلكه تركيبات و ساختار صادرات نيز  ،دارد مثبت و معناداري بين صادرات و رشد وجود

  دهد.را تحت تأثير قرار ميرشد اقتصادي شدت 

درات و رشد اقتصادي مرور سازي صاعنوان متنوع با ،مقاله خود در ،)2008( حسه
هاي تابلويي مدل رشد سولو و رويكرد داده استفاده از اين موضوع داشت. وي با جامعي بر

دوره زماني  كشور در 99 سازي صادرات و رشد درآمد سرانه را درپويا رابطه بين متنوع
    
1- Campbell & Schneider 
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هرچه تمركز صادراتي در تعداد  ،هاي وي نشان دادتخمين زد. يافته ،1961- 2000
 توليد ناخالص داخلي دارد. منفي بري اثر ،محدودي كاال باشد

ثباتي رشد اقتصادي در سازي صادرات بر بي)، به بررسي اثر متنوع2016( 1سلمان
هاي اين مطالعه نشان داد كه هاي اسالمي پرداخت. يافتهكشورهاي عضو سازمان همكاري

اقتصادي در گروه كشورهاي مورد ثباتي در رشد تنوع بيشتر صادراتي موجب كاهش بي
  شود.بررسي مي

ها و باز بودن تجاري، تنوع صادرات، نهاد به بررسي اثر ،)2016( 2بالواگ و پاگ
پرداختند، نتايج مطالعات آنها  بين كشوري پنلدر چهارچوب يك الگوي  نوسانات توليد

تنوع صادراتي دارند،  سازي در كشورهايي كه ميزان بااليي ازكه متنوعبود كننده آن بيان
  تواند نوسانات ناشي از باز بودن تجاري را كاهش دهد.مي

 سازي صادرات بر رشد اقتصادي،متنوع عنوان اثر تحقيقي با در ،)1381صمدي (
به بررسي تأثير  ،بررسي كرد و سپس تركيب صادرات غيرنفتي را نخست ساختار

  صنعت در بازه زماني  17سازي صادرات بر روند رشد اقتصادي در متنوع
دست آمده نشان داد كه در تركيب صادراتي كشوري كه پرداخت. نتيجه به1347 -1377

 اين جهت همسو بوده است. رشد اقتصادي با ،سازي وجود دارددرجه بااليي از متنوع

سازي مبادالت تجاري و عنوان متنوع با ،مقاله خود در ،)1384كازروني و حريقي (
گراي به نتيجه وجود بردارهاي هم ،1359 - 1379رشد اقتصادي ايران در دوره  آن بر تأثير

 .داد رشد اقتصادي نشان بر بلندمدت رسيدند كه آثار مثبت را

صادراتي سازي عنوان بررسي اثر متنوع با ،مقاله خود در ،)1388همكاران ( معمارنژاد و
تركيب صادرات غيرنفتي و همچنين بررسي تأثير  بررسي ساختار رشد اقتصادي ايران، با بر

به تأثير مثبت  ،1358 -1385هاي سال رشد اقتصادي ايران در سازي صادرات برمتنوع
 .كردند سازي صادرات بر رشد اقتصادي اشارهمتنوع

اغلب مطالعات در رابطه با آثار باز بودن شود كه از بررسي مطالعات موجود مالحظه مي
    
1- Salman 
2- Balavac & Pugh 
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اند، اين در حالي است كه سازي صادرات، بر رشد اقتصادي تمركز داشتهيا متنوع
نوسانات رشد اقتصادي انجام ثباتي و بيهاي اندكي در حوزه خصوص در ايران پژوهشبه

شود ثباتي رشد اقتصادي بررسي ميار باز بودن تجاري بر بيآث ،شده است. در مقاله حاضر
شود، نقش متغير و با ورود تنوع صادرات به الگو، به شكلي كه در بخش بعد ارايه مي

از جمله  توسعهحال. تمركز اين مقاله بر كشورهاي درشوددر اين ارتباط بررسي مييادشده 
تمركز بر اين گروه از  اوليه و خام دارند.بر صادرات مواد است كه اقتصادي متكي ايران

تري را درباره نحوه اثرگذاري متغيرها بر نوسانات رشد تواند نتايج دقيقكشورها مي
  اقتصادي در گروه مورد بررسي داشته باشد.

عنوان متغير كنترل استفاده عالوه بر اين، در مقاله حاضر، از شاخص آزادي اقتصادي به
رو، شاخص است. ازاين ها و متغيرهاي متعددي در يكشاخصرشده است كه تجميع زي

ضمن كنترل آثار آن بر نوسانات رشد اقتصادي، مشكالت ناشي از تعداد باالي متغير كنترل 
  سازد.  را در اقتصادسنجي مرتفع مي

  معرفي الگو   -4
ثباتي رشد اقتصادي و همچنين بررسي رابطه بين باز بودن تجاري و بيبراي  ،در اين مطالعه

، دو الگو به صورت جداگانه مورد تخمين قرار در اين ارتباطبررسي نقش تنوع صادراتي 
ثباتي رشد منظور بررسي رابطه بين باز بودن تجاري و بيبه ،1گيرد. الگوي شماره مي

   .ارايه شده است ، بدون حضور شاخص تنوع صادراتياقتصادي
	 	 	 	 	 	 1 	 			 3 	 	  )1(              

(SD Of GDP) ثباتي رشد اقتصادي : بي  
  مبدأ  : عرض از	

(OPTR):  شاخص باز بودن تجاري  
(EWF):  شده بيان عامل  4شاخص آزادي اقتصادي است كه در اين پژوهش ميانگين

  در بخش دوم مقاله است. 



 121  1397 زمستان /77م/ شماره سووهاي اقتصادي ايران/ سال بيستفصلنامه پژوهش

زيرشاخص  21 خود حاوي  آزادي اقتصادي كه  اصلي شاخص 4 گرفتن با در نظر
ابعاد مختلفي از شرايط اقتصادي حاكم بر كشورها را در يك  توان، ميمختلف است

تواند بر هاي موجود در اين شاخص ميزيرشاخص كرد. هركدام ازمتغير واحد جمع 
حالي است كه در نظر گرفتن تمام اين  ثباتي رشد اقتصادي اثرگذار باشد، اين دربي

شود و اعتبار تخمين را متغيرها در الگو سبب از دست دادن درجه آزادي زيادي مي
  سازد. دچار مشكل مي

تواند بر ارتباط بين باز بودن تجاري بر شد، تنوع صادراتي ميبيان طور كه همان
رو، براي بررسي چگونگي اثرگذاري تنوع ثر باشد، ازاينمؤثباتي رشد اقتصادي بي

تنوع صادراتي و باز بودن تجاري را متغيرهاي ضرب حاصلصادراتي بر رابطه اين دو متغير 
سازد. به اين از بودن تجاري را غيرخطي مياستفاده از اين شيوه، ضريب بوارد مدل كرديم. 

تواند با توجه به مقدار تنوع صادراتي، مقادير مختلفي صورت كه ضريب اين متغير مي
توان وابستگي مقدار ضريب باز بودن به تنوع داشته باشد. در واقع، با استفاده از اين شيوه مي

سازي صادرات بررسي نقش متنوع منظوربه ،2الگوي شماره  ،بنابراينصادراتي را آزمود. 
  شود:مي به شكل زير برآورد

 )2(                    	 	 	 	 	 	 	 . 	

	 	 	  
DIVER)(: سازي صادراتشاخص متنوع  

باز بودن ، اثرگذاري هاي موجودوريتئشد، براساس  بيانطور كه پيش از اين همان
تواند در اين ابهام هايي است، عاملي كه ميداراي ابهام ثباتي رشد اقتصاديبر بي تجاري

نقش اساسي داشته باشد، ميزان تنوع صادراتي كشور است. بدين صورت كه باز بودن 
ا تنوع صادراتي همراه باشد، مفيدتر عمل كند كه بتواند يك اقتصاد زماني ميتجاري در 

رابطه بين باز بودن تجاري و  سازي صادرات بررو، براي نحوه اثرگذاري متنوعازاين
  در الگو وارد شده است.يادشده ثباتي رشد اقتصادي ضرب دو متغير بي
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  ها و منابع آماريداده -1-4
معيار انتخاب اين  كه 1توسعه استحالكشور در 18شامل  ،جامعه آماري در اين پژوهش

، 1980- 2015هاي هاي مورد نياز مطالعه، طي سالكشورها براساس موجود بودن داده
هاي دادهاند. افزار ايويوز مورد برآورد قرار گرفتهو نرم پنلهاي الگوها با روش دادهاست. 

و شاخص تنوع صادراتي از سايت مربوط به رشد اقتصادي، شاخص باز بودن تجاري 
 ثباتيبياستخراج شده است. متغير  3و شاخص آزادي اقتصادي از مؤسسه فريزر 2آنكتاد

ساله توليد ناخالص داخلي سرانه كشورها رشد اقتصادي به صورت انحراف معيار پنج
). به 2006، 5و همكاران ؛ بكرت2016، 4؛ سلمان2016، بالواگ و پاگ(محاسبه شده است 

اند. ساله در نظر گرفته شدهساير متغيرهاي موجود نيز به صورت ميانگين پنج ،همين دليل
سرعت اتفاق بر است و بههمچنين به اين دليل كه تغييرات شاخص تنوع صادراتي زمان

ساله، موجب تغييرپذيري بيشتر داده 5ها به صورت ميانگين افتد، استفاده از دادهنمي
  . كندمي و نتايج بهتري را ايجادشود ميموردنظر 

  رشد اقتصادي ثباتيبي -1-1-4
توليد  ،دهدكه نشان مي بودهنرخ رشد اقتصادي به بيان ساده يك نسبت برحسب درصد 

يك سال نسبت به سال قبل چه مقدار رشد داشته  ناخالص داخلي حقيقي يك اقتصاد در
  ساله محاسبه شده است.5ثباتي اين متغير با انحراف معيار بياست. 

  شاخص باز بودن تجاري      -4-1-2
گيري باز بودن تجاري، نسبت تجارت يك كشور ترين شاخص اندازهترين و معمولساده

ترين مزيت اين . مهماست ناخالص داخلي آن(مجموع صادرات و واردات) به توليد 
    

 ايران، پاكستان، مالزي، بنگالدش، هند، فيليپين، عراق، كويت، تركيه، چين، كره،كشورهاي مورد مطالعه شامل  -1

  .هستند ئالو ونزو مكزيك، آرژانتين، برزيل، زامبيا، زيمبابوه، مصر
2- Unctad 
3- Fraser Institute 
4- Salman  
5- Bekaert et al. 
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هاي الزم كشورهاي مختلف براي اختيار داشتن داده سادگي محاسبه آن و در ،شاخص
مقاالت بسياري استفاده شده  محاسبه آن در مطالعات بين كشوري است. از اين شاخص در

  شود: براساس فرمول زير محاسبه مي مقادير شاخص موردنظر ،اين مطالعه در است.

100                                                                       )3 (  

  دهنده واردات است.نشان Mدهنده صادرات و نشان X كه در آن، 

 1سازي صادراتشاخص متنوع  -4-1-3

كه مقادير  سازي استسازي / متنوعسنجش تخصصيبراي شاخص متنوع سازي، معياري 
منتشر شده  شاخصدر اعداد نزديك به يك  گيرد.آن بين دو عدد صفر و يك قرار مي

يعني درجه باالي ، بر صادرات انفرادي كاالها، حكايت از اتكاتوسط آنكتاد
كمتر اين تمركز است. نده درجه كنسازي دارد و اعداد نزديك صفر، بيانتخصصي

سازي صادرات، مقادير آن از بنابراين، براي همخواني جهت تغييرات اين شاخص با متنوع
دست آمده سازي صادرات بهيك كم شده است. براساس اين، هرچه ميزان شاخص متنوع

 دهنده تنوع صادراتي بيشتر است و هرچهافزايش يابد و به عدد يك نزديك شود، نشان
  دهد.مقادير آن كمتر شود، تنوع كمتري را نشان مي

  شاخص آزادي اقتصادي -4-1-4
تواند اثرگذار باشد، اما ممكن است ثباتي رشد اقتصادي متغيرهاي مختلفي ميدر مورد بي

ورود همه متغيرها در يك الگوي اقتصادسنجي مطلوب نباشد و موجب كاهش درجه 
زمان آنها و، بسياري از محققان براي در نظر گرفتن همرآزادي در تخمين الگو شود. ازاين

از متغيرها منظور كنترل اثر ساير به ،در اين مقالهكنند. سازي استفاده مياز روش شاخص
توانند بر عوامل موجود در اين شاخص ميشاخص آزادي اقتصادي استفاده شده است. 

دي آزادي اقتصا ،سسه فريزرمؤ بر تعريفتكيه با ثباتي رشد اقتصادي مؤثر باشند.بي

    
1- Diversification index   
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)EWF1(   2هاي مختلفي استكه هريك شامل زيرشاخصبوده داراي پنج مؤلفه اساسي .
دسترسي به ، 4تامنيت حقوق مالكي قانوني و ساختار، 3اندازه دولتاصلي اين پنج مؤلفه 

تجارت زادي و آ 6وكارتنظيم قوانين و مقررات بازارهاي اعتباري، كسب، 5پول سالم
ها مقاديري بين صفر تا ده را به خود اختصاص است. هركدام از اين زيرشاخص 7المللبين
جز آزادي (بهاز شاخص آزادي اقتصادي  ءاز ميانگين چهار جز ،اين مطالعه دردهد. مي

  ايم.استفاده كرده طور مستقيم در الگو وارد شده است)تجاري كه به

  نتايج تجربي -5
. نتايج اين است در برآورد الگوي مطالعه، بررسي ايستايي متغيرهاي الگوين گام نخست

در اين  ،شودگونه كه مشاهده ميهمان ،گزارش شده است ،1شماره آزمون در جدول 
بر مبني بر وجود ريشه واحد و عدم ايستايي متغير رد و فرضيهمبني فرضيه  ،آزمون

و امكان بروز  هستندها در سطح ايستا تمام متغير ،ابراينشود. بنايستايي متغيرها پذيرفته مي
  رگرسيون كاذب وجود ندارد.                                                                                               

  لين و چو –نتايج آزمون مانايي آزمون لويين  -1جدول 
p-value  متغير توضيحي  آماره محاسباتي  

000/0 7841/8 -  SD GDP 

000/0 5347/6 -  OPTR 

000/0 9589/4 -  OPTR.DIVER 

000/0 5264/6 -  EWF 

  .هاي پژوهش: يافتهمأخذ

    
1- Economic Freedom of the World 

  شده تقسيم شده است.بيان شاخص  4زيرشاخص مختلف در آن وجود دارد كه در  21 ،در مجموع -2
3- Size Of Government 
4- Legal System And Property Rights 
5- Sound Money 
6- Regulation 
7- Freedom To Trade Internationally         
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نحوه برآورد  2و هاسمن1هاي چاو پس از بررسي ايستايي متغيرها، با استفاده از آزمون
 .) مورد آزمون قرار گرفته است5و اثرات تصادفي 4، اثرات ثابت3هاي تلفيقيالگو  (داده

هاي تلفيقي يا داراي اثرات ثابت و ابتدا از طريق آزمون چاو به گزينش الگو از بين داده
 نظرطور كه پيش از اين بيان كرديم، براي بررسي موضوع موردپردازيم. همانتصادفي مي

به بررسي رابطه بين باز بودن  ،1شود، الگوي شماره اين مطالعه دو الگو تخمين زده مي
سازي به بررسي اثر متنوع ،2پردازد و الگوي شماره رشد اقتصادي مي ثباتيبي تجاري و

پردازد. براساس اين، ثباتي رشد اقتصادي ميرابطه بين باز بودن تجاري و بي صادرات بر
 3و  2شماره هاي در جدولانجام شده و نتايج آن  ،2و  1 ي شمارههاالگو آزمون چاو براي

  گزارش شده است. 

  1شماره نتايج آزمون چاو براي الگوي  -2جدول 
Prob  Statistics  Effect Tests  

000/0 6773/3  Cross section F 

000/0 6443/61  Cross section Chi square 

409/0 0368/1  Period F 

277/0 6664/8  Period Chi square 

000/0 8758/2  Cross section/Period  F 

000/0 7704/66  Cross section/Period  Chi square 

 .هاي پژوهش: يافتهمأخذ

   

    
1- Chaw Test 
2- Hausman Test 
3- Pooled Model 
4- Fixed Effects 
5- Random Effects 
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  2نتايج آزمون چاو براي الگوي شماره  -3جدول 
Prob  Statistics  Effect Tests  

003/0 3606/2  Cross section F  

0000 7835/42  Cross section Chi square 

287/0 2387/1  Period F 

168/0 3808/10  Period Chi square 

006/0 0509/2  Cross section/Period  F 

001/0 9336/50  Cross section/Period  Chi square 

  هش.هاي پژو: يافتهمأخذ

هاي تلفيقي و فرضيه دادهي برآورد الگو به صورت ابه معن ،فرضيه صفر آزمون چاو
كه با توجه است (با اثرات ثابت يا تصادفي)  پنلكننده برآورد الگو به روش بيان ،رقيب آن

 ،و بنابراين شودميدرصد در هر دو الگو، فرضيه صفر رد  5از   p-valueبه كمتر بودن 
 شود. الگوها بايد به صورت پنل (با اثرات تصادفي يا ثابت) برآورد

بين  آزمون هاسمن به گزينش الگو ازبا پس از تعيين نتايج آزمون چاو،  ،مرحلهدر اين 
و  1شماره پردازيم. نتايج اين آزمون براي الگوهاي هاي با اثرات ثابت يا تصادفي ميداده

  شود.مشاهده  مي ،5و  4شماره  هاي، در جدول2

  1شماره الگوي براي نتايج آزمون هاسمن  -4جدول                 
prob  Chi Sq Statistic  Test  Summary  

696/0  7221/0  Cross-Section Random  

  .هاي پژوهش: يافتهمأخذ

  2شماره الگوي براي نتايج آزمون هاسمن  -5جدول 
prob  Chi Sq Statistic  Test  Summary  

906/0  5555/0  Cross-Section Random  

  .هاي پژوهش: يافتهمأخذ

به  ،ي برآورد الگو با اثرات تصادفي و فرضيه رقيبابه معن ،فرضيه صفر آزمون هاسمن
 5از   p-valueكه با توجه به بيشتر بودن است ي برآورد الگو با استفاده از اثرات ثابت امعن
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و بايد با اثرات هر دو الگ ،توان فرضيه صفر را رد كرد و بنابرايندرصد در هر دو الگو، نمي
  تصادفي برآورد شود.

با  ،2و  1شماره هاي ها آمده است، نتايج برآورد الگوبا توجه به آنچه در نتايج آزمون
 د.شومشاهده مي ،6شماره استفاده از اثرات تصادفي در جدول 

  هانتايج تخمين الگو -6جدول 
  2شماره  الگوي  1الگوي شماره   متغير توضيحي

  أمبدعرض از 
9/1265 *** 

)63/4(  

***8574/6  
)87/3(  

  باز بودن تجاري
0/0258** 

)02/2(  
***0981/0  
)99/3(  

 -  تنوع صادراتي ×باز بودن تجاري
***1392/0-  
)32/3 -(  

  آزادي  اقتصادي
-1/1892*** 

)49/3 -(  
***9724/0-  
)09/3 -(  

F-Statistic  5754/6  5726/7  
Prob (F-Statistic)  0018/0  0001/0  

Durbin- Watson Stat  0684/2  0389/2  
درصد و * معناداري ضريب در  95** معناداري ضريب در سطح ، درصد 99توضيح: *** معناداري ضريب در سطح 

  هستند.  tدرصد. اعداد داخل پرانتز آماره  90سطح 
  .هاي پژوهش: يافتهمأخذ

شود كه ضريب متغير باز بودن مشاهده مي ،1 شماره براساس نتايج برآورد الگوي
دارد كه با موضوع و داللت بر اين است دار ادرصد معن 95و در سطح  02/0تجاري مثبت 

ثباتي ، بيتوسعه مورد بررسيحالكشورهاي درافزايش ميزان شاخص باز بودن تجاري در 
يش مبادالت اقتصادي با افزا ،توان گفتمي ،يابد، به عبارت ديگررشد اقتصادي افزايش مي

قرار  خارجي تر در معرض نوساناتطور گستردههاي جهاني، بهبا بازار هاكشوراين 
وابستگي شود. مي تحميل آنهاو بخشي از اين نوسانات ناخواسته به اقتصاد گيرند مي

هاي شوك نسبت به توسعه به توليد و صادرات كاالهاي اوليه، آنها راحالكشورهاي در
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كرده است. در نتيجه، گسترش پذير نوسانات قيمت و كاهش نرخ مبادله، آسيب كااليي،
شود ها از طريق تجارت به اقتصاد منجر ميگونه شوكتجارت در اين كشورها به انتقال اين

افزايش تجارت در جهت  ،. بنابراينكندمي و ثبات رشد اقتصادي را دستخوش تغيير
   است. عمل كردهثباتي اقتصادي افزايش بي

است، به  18/1ضريب متغير آزادي اقتصادي منفي و  ،براساس نتايج برآورد اين الگو
يابد. ثباتي رشد اقتصادي كاهش ميافزايش در ميزان آزادي اقتصادي، بي كه با ااين معن

 ،مثالبراي  ؛تواند باعث كاهش نوسان شودمختلف ميهاي روشآزادي اقتصادي به 
ها ممكن است مانع بروز كسري يا آزادي در تنظيم و تعديل دستمزدها، قراردادها و قيمت

جاي كاهش بدهد كه به به اقتصاد اين توانايي راتواند ميهمچنين اقتصاد شود و  مازاد در
. اين نتيجه مطابق كند جذب وجود آمده راهاي بهميزان توليد و اخراج كارگران، شوك

هاي تجاري كند آزادي اقتصادي نوسانات سيكلاست كه بيان مي ،)2007نتايج ليپفورد (
بلكه نوسانات اين  ،شوديتنها سبب افزايش استانداردهاي زندگي مو نهدهد ميراكاهش 
رابطه منفي و  )،2012دهد. همچنين براساس مطالعه داوسون (ها را كاهش مياستاندارد

كننده ثباتي اقتصادي وجود دارد، نتايج اين مطالعه بيانمعناداري بين آزادي اقتصادي و بي
كننده ايجادهاي ديگري كه دهد كه با شوكآن است كه آزادي اين امكان را به اقتصاد مي

مقابله كند. نتايج اين الگو براساس مطالعه بهبودپور و  ، بهترهستندهاي تجاري چرخه
شاخص آزادي اقتصادي به كاهش  كند افزايش دراست كه بيان مي ،)1392رحماني (

  شود.ثباتي اقتصادي منجر ميبي
ضرب دو حاصلشود كه ضريب مشاهده مي ،2شماره براساس نتايج  برآورد الگوي 

ضريب است.  دارادرصد معن 99و در سطح  -13/0متغير باز بودن تجاري و تنوع صادراتي 
با توجه به هدف تخمين الگوي  .است نيز مثبت ارزيابي شدهباز بودن تجاري در اين الگو 

دست آمده، يعني ضريب باز بودن هر دو ضريب بهرا با توجه به اثر كل ، بايد 2شماره 
 تفسير ،ضرب دو متغير باز بودن تجاري و تنوع صادراتي و در مجموعتجاري به همراه 

 عوارضتواند سازي صادرات ميمتنوعكه كند دست آمده  بيان ميبه منفي. ضريب كرد
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طوري كه به كند، يلثباتي رشد اقتصادي را تعدناشي از حضور در بازارهاي جهاني بر بي
ثباتي رشد ده باز بودن تجاري بر بيفزاينسازي صادرات بيشتر باشد، اثر هرچه متنوع

  شود. مي كمتراقتصادي 
اقتصاد در معرض شود ميالمللي موجب حضور در بازارهاي بينبيان شد، طور كه همان
 يك اقتصاد بيشترطوري كه هرچه درجه باز بودن تجاري ، بهقرار گيردهاي خارجي شوك

باشد، يك اختالل در صادرات و واردات، آثار گسترده منفي بر اقتصاد به دنبال خواهد 
داشت. مطالعات تجربي انجام شده در اين ارتباط نيز نتايج  واحد و يكساني را استخراج 

كشور  يكتواند ساختار تجارت و صادرات اند، يك دليل مهم براي اين ابهام مينكرده
شود هنگام بروز يك اختالل در وابستگي صادرات به چند كاالي خاص سبب مي باشد.

هاي ارزي كشور با مشكل مواجه شود. محدود صادرات، بخش وسيعي از توليد و درآمد
بودن كاالهاي صادراتي يا داشتن مقاصد صادراتي محدود باعث افزايش ريسك تجارت 

ثباتي رشد اقتصادي را ها و بيبروز شوك تواند خطرمي ،شود و در نتيجهالملل ميبين
تواند آثار مفيدي بر ايجاد ثبات رشد باز بودن تجاري زماني مي ،. بنابراينكند چندين برابر

اقتصادي داشته باشد كه با تنوع صادرات همراه باشد. اين نتيجه مطابق مطالعه بالواگ و 
در كشورهايي كه ميزان بااليي سازي صادرات متنوعكند مي است كه بيان ،)2016پاگ (

  ثباتي ناشي از باز بودن تجاري را كاهش دهد.تواند بيتنوع صادراتي دارند، مي
توان از معادله برآورد شده مي ،2شماره دست آمده از الگوي براي تبيين بهتر نتايج به

  اي كه مورد برآورد قرار گرفته به صورت زير بوده است:. معادلهكرد استفاده
	 	 	 	 	 	 	 . 	 	 	  

  به نتايج زير رسيديم:  باالپس از تخمين معادله 
	 	6.8574	

	0.0981	 		– 	0.1392	 	– 	0.9724	    

  :رسيمزير مي به رابطه  OPTRبراي تبيين بيشتر موضوع با فاكتورگيري از متغير 
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	6.8574	 	 0.0981	– 	0.1392	 	 	– 	0.9724	  

زيرا نيست، پذير به تنهايي امكان ،2شماره  تفسير ضريب باز بودن تجاري در الگوي
ثباتي رشد در واقع، مشتق بي توجه شود.(β1+ β2 DIVER) بايد به مجموع عبارت

ي تبيين بهتر اين برا آيد.دست مياقتصادي نسبت به باز بودن اقتصادي با اين عبارت به
، استفاده كرد. در اين نمودار، اثر باز بودن تجاري بر 1توان از نمودار شماره ارتباط مي

ثباتي رشد اقتصادي تابعي از شاخص تنوع صادراتي در نظر گرفته شده است. بنابراين، بي
  را در نمودار ترسيم كرديم.(β1+ β2 DIVER) رابطه 

  رابطه باز بودن تجاري با تنوع صادراتي -1نمودار 
  هاي پژوهش.مأخذ: يافته

ات، مقدار سازي صادربا تغيير ميزان شاخص متنوع ،شودطور كه مالحظه ميهمان
هرچه ميزان نمودار، يابد، براساس دست آمده براي باز بودن تجاري تغيير ميضريب به

ثباتي رشد اقتصادي ضريب باز بودن تجاري بر بي ،شاخص تنوع صادراتي افزايش يابد
تواند به تنوع صادراتي ميرو، رود. ازاينو به سمت منفي شدن پيش مي يابدمي كاهش

در واقع، اگر ميزان  .كند ثباتي رشد اقتصادي كمككنترل آثار منفي باز بودن تجاري بر بي
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تواند منفي شود، يعني با تنوع صادراتي از سطح مطلوبي برخوردار شود، اين رابطه حتي مي
 يابد.رشد اقتصادي كاهش مي ثباتيبي ،افزايش باز بودن

           توان از ارتباط زير استفاده كرد:دست آوردن اين مقدار آستانه ميبراي به 
IF			 +	 	DIVER			 0														0.0981	– 0.1392	DIVER 0 
	
	

                                                           DIVER 	0.70  	

است. براساس معادالت يادشده،  در  7/0اي تغيير ضريب برابر با بنابراين، مقدار آستانه
مجموع ضريب باز بودن مثبت خواهد باشد،  7/0ي كه شاخص تنوع صادراتي كمتر از حالت

  يابد.ثباتي رشد اقتصادي افزايش ميبي ،كه با افزايش باز بودن تجاري ابود، به اين معن
است، در كشورهاي  70/0از  كمترسازي در نمونه ما همواره اخص متنوعبه اين علت كه ش

)  DIVER× +وجود داشته و ضريب باز بودن تجاري (كمي صادراتي  نوعمورد مطالعه ت
 با ،2و  1شماره لگوهاي اثرگذاري نهايي باز بودن تجاري در ا در نتيجه، است، بوده همواره مثبت

توسعه مورد مطالعه، اثر باز بودن تجاري بر حالدر كشورهاي در ،دهدميهم تطابق دارد و نشان 
 شود.ثباتي رشد منجر ميو به افزايش بياست ثباتي رشد اقتصادي مثبت بي

تواند از سوي ديگر، اگر در كشورها تنوع صادراتي مناسبي ايجاد شود، اين رابطه مي
  ترتيب كه داريم:  اينعكس حالت فوق باشد، به

IF			 +	 	DIVER			 0												 0.0981	– 0.1392	DIVER 0 

 

                                                           DIVER 	0.70 

در حالتي كه يعني مجموع ضريب باز بودن تجاري منفي خواهد بود،  ،در اين حالت
ميزان شاخص تنوع صادراتي پايين و تنوع صادراتي باال باشد، افزايش باز بودن تجاري به 

  شود.ميمنجر ثباتي رشد اقتصادي كاهش بي
و منفي است كه به معناي اين است كه 97/0همچنين ضريب شاخص آزادي اقتصادي 
  يابد.ادي كاهش ميثباتي رشد اقتصهرچه ميزان آزادي اقتصادي افزايش يابد، بي
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  هاگيري و پيشنهادنتيجه -6
سازي صادرات بر رابطه بين باز بودن بررسي اثر متنوع ،هدف اصلي ،در اين پژوهش
بدين  توسعه منتخب بوده است.حالثباتي رشد اقتصادي در كشورهاي درتجاري و بي

استفاده  2015 تا 1980توسعه منتخب از سال حالكشور در 18هاي مربوط به داده زمنظور ا
بودن تجاري  مثبت بين باز ايكه رابطه بودهدهنده اين نشانمطالعه حاضر شده است. نتايج 

افزايش در ميزان  كه باا بوده بدان معن ،ثباتي رشد اقتصادي وجود داشته است، اينبا بي
يابد و رشد اقتصادي را به ثباتي رشد اقتصادي افزايش ميبي ،ريشاخص باز بودن تجا

تواند ناشي از آن باشد كه با حضور در اين نتيجه مي دهد.ثباتي بيشتر سوق ميسمت بي
اي در معرض طور گستردهكشور بهيك افزايش مبادالت اقتصادي،  و بازارهاي جهاني

  . گيردقرار مي خارجي نوسانات
به صورت متقاطع با متغير باز  صادراتي،تنوع  ،در يك الگوي ديگر ،در اين پژوهش

زماني كه اقتصاد به  داد،نتايج حاصل از آن نشان   شد ووارد در الگو بودن تجاري 
آن قيمت و تقاضاي  ،صادرات يك يا چند محصول خاص وابسته باشد، نوسانات جهاني

هاي ارزي ناشي از تجارت و رشد درآمدو در نتيجه، كند محصوالت را دچار نوسان مي
 متقاطع. همچنين براساس نتايج تخمين مدل موردنظر، ضريب شودمينوسان  دچاراقتصادي 

در ي اين است كه اشده و به معن نفي ارزيابيدو متغير تنوع صادراتي و باز بودن تجاري م
پيش آمده ناشي هاي ديگر، نوسانات تنوع صادراتي باال، نسبت به اقتصادداراي اقتصادهاي 

رو، زماني كه ازاين .جاي خواهند گذاشتراثرات منفي كمتري در كل اقتصاد ب تجارت،از 
شود، تنوع رو مياقتصاد كشور با حضور در بازارهاي جهاني با نوسان و بحران روبه

گذارد و ها و نوسانات، اثرات منفي كمتري بر رشد اقتصادي ميصادراتي با جذب شوك
ثباتي رشد اقتصادي ناشي افزايش ميزان مشاركت اقتصاد در مبادالت گونه به كاهش بياين
(تمركز  شاخص تنوع صادراتي پايين . در اقتصادهايي كه مقداركندمي ني كمكجها

صادراتي بااليي) دارند، نوسانات احتمالي در بازارهاي جهاني از طريق تجارت و حتي 
ها، بيني بودن قيمتنوسانات مربوط به قيمت كاالهاي صادراتي به دليل غيرقابل پيش
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سازد، اما هرچه تنوع صادراتي بيشتر خود را نمايان مي و اثرشود ميراحتي وارد اقتصاد به
نوسانات  نامطلوبها و نوسانات عمل و اثرات عنوان فيلتري در برابر شوكتواند بهمي ،شود

  . كند را بر متغيرهاي اصلي كالن از جمله رشد اقتصادي كمتر
وعي از صادرات اگر اقتصادي بتواند تركيب صحيح و متن ،رودانتظار ميبه همين دليل، 

را تشويق كند، در اين صورت تمام يا بخش زيادي از نوسانات قيمت در يك زيرمجموعه 
از كاالهاي موجود در سبد صادراتي آن كشور، از طريق زيرمجموعه ديگري از كاالهاي 

عنوان سازي كاالهاي صادراتي اغلب بهمتنوعاين، براساس د. شوصادراتي جبران مي
ثباتي ايي اين كشورها از روند كاهش قيمت كاالهاي صادراتي و بيحلي براي رهراه

  درآمدهاي ارزي توصيه شده است. 
خصوص در به ،توسعهحالسازي صادرات در كشورهاي درمتنوع ،هاي اخيرسال در
اي از درآمدهايشان به صادرات مواد ايران كه سهم عمدهمانند خيزي هاي نفتكشور

هايي كه وابستگي اقتصادزيرا رسد، بسيار بااهميت به نظر مي ،ستمعدني و نفت وابسته ا
هاي كااليي هاي صادراتي دارند بهتر است صادرات خود را در گروهشديدي به درآمد

نظام متفاوتي قرار دهند تا در صورت بروز نوسانات و شوك ها، آسيب كمتري به كل 
سازي صادرات متنوع ،، در حقيقتنوسان شود برسد و رشد اقتصادي كمتر دچار ياقتصاد

هاي خارجي عمل و نوسانات ناشي از حضور گير در مقابل شوكعنوان عامل ضربهبه
له ثبات رشد اقتصادي و ئمس. با عنايت به اهميت كندمي در تجارت جهاني تعديلرا اقتصاد 
سازي متنوع طلوبثباتي رشد اقتصادي و نظر به اثرگذاري مكاهش بيبراي تالش 

توسعه مورد بحث از جمله حالكشورهاي در ،شودتوصيه مي ثباتي رشد،بيصادرات بر 
دستيابي به رشد و توسعه پايدار اقتصادي، عالوه بر راهبرد توسعه صادرات، براي ايران 

ساير عوامل مدنظر قرار دهند و به صنايع  نيز در كنار سازي اقالم صادراتي راسياست متنوع
محصولي رهايي يابند. و از وابستگي به صادرات تك باشند اتي توجه ويژه داشتهصادر

عنوان يكي از اهداف اصلي هر اقتصاد ثباتي رشد اقتصادي كه بهبراي كاهش بيهمچنين 
 است و بنابر رابطه نزديكي كه با رفاه جوامع دارد، بايد به دو مقوله باز بودن تجاري و
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براساس نتايج اين  ، زيراويژه شود يتوسعه توجهحالدر آزادي اقتصادي در كشورهاي
د تا ندهكه همراه با تنوع الزم در صادرات باشند اقتصاد را ياري مي در صورتي ،مقاله

 . كند آنها را خنثي ها را جذب وها وشوكتر نوسانات ناشي از بروز بحرانبتواند آسان
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