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 ∗علیرضا فرهادی: نویسنده 

 
 چکیده

ه  یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز ب،تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی
 و هنوز بین استهای توسعه در کشورهای در حال توسعه  ویژه در انتخاب استراتژی

 های تجاری و نرخ رشد اقتصادی  که چگونه سیاست،اقتصاددانان برای این موضوع
های جدید و الگوهای رشد  در نظریه.  توافق وجود ندارد،توانند ارتباط داشته باشند می

نرخ رشد اقتصاد را از  )1باز بودن اقتصاد(درونزا، نشان داده شده که تجارت بین الملل 
 . دهد  تأثیر قرار میطریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت

الملل بر رشد اقتصادی  در این نوشتار، محور بحث، تجزیه و  تحلیل اثر تجارت بین
، از بررسی روند  ادبیات و مبانی نظری تجارت و رشدبعد از تجزیه و تحلیل. است

تجارت جهانی و تولید جهانی مشخص شد که حجم مبادالت تجاری نسبت به تولید 
های  یافته که مؤید آن است که تولید جهانی بیشتر بر اساس انگیزهجهانی رشد بیشتر 

                                                 

 ریزی کشور  کارشناس دفتر اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامه ∗

١ . Openness 
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 و رویکرد برونگرا در برنامه رشد و توسعه اقتصادهای جهانی اهمیت ،تجاری شکل گرفته
همچنین مشخص شد که سهم ایران در صادرات و واردات نسبت . بیشتری یافته است

 ز حد به واردات کاالهای و در ترکیب واردات، اتکای بیش ااستبه جهان اندک 
همچنین تمرکز  .وجود داشته است ای برای یک دوره بلندمدت ای و سرمایه واسطه

صادرات کشور و سهم باالی نفت در صادرات کاالیی مبین عدم تنوع کافی و توسعه 
 . استنیافتگی ساختار تولید ملی، شکنندگی و آسیب پذیری تجارت در اقتصاد کشور 

 نشان دادکه ARDLاز روش ) 1380-1345(آورد الگو برای دوره نتایج حاصل از بر
، بر رشد سرانه تولید "درجه باز بودن اقتصاد"تجارت بین الملل در قالب شاخص 

 . داردتأثیر مثبت ناخالص داخلی ایران 
 
 

 مقدمه  .1
نند که ک  آنان ادعا می. موتور توسعه در جوامع امروزی است،بیشتر اقتصاددانان معتقدند که تجارت

های نسبی  مزیت های اقتصادی بالقوه را، با توجه به گیری از توانمندی الملل امکان بهره تجارت بین
های اقتصادی  گذاری در طرح م روشنی را برای سرمایهیآورد و عال وجود میه موجود و قابل خلق، ب

 ،ملل یا بازبودن اقتصادال همچنین تجارت بین. سازد سودآور و قابل رقابت در عرصه جهانی پدیدار می
. دهد نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می

های توسعه اقتصادی و کمک آن به روند جهانی  برنامه با توجه به نقش کلیدی تجارت در هدایت
  .شودررسی الملل بر رشد اقتصادی ب بین شدن اقتصاد، الزم است اثر تجارت

 بدین . استالملل بر رشد اقتصادی  در این نوشتار، محور و تمرکز بحث، کاویدن اثر تجارت بین
 پرداخته به بررسی و ارائه ادبیات و مبانی نظری تجارت و رشد  م،منظور، پس از مقدمه در قسمت دو

 چهارم، به جایگاه در قسمت . نتایج مطالعات انجام گرفته مرور شده است،در قسمت سوم. شده است
چگونگی ورود تجارت در . ه استشد و روند صادرات و واردات بررسی ،تجارت در اقتصاد ایران پرداخته

شده  و همچنین تصریح الگو در قسمت پنجم پی گرفته ،الگوهای رشد و مطالعات موجود در این زمینه
 . استا اختصاص یافتهه به ارائه نتایج و  پیشنهاد، قسمت ششماًو نهایت
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  ادبیات و مبانی نظری. 2

 اثر رشد بارهرد. استالملل و رشد متقابل  ه ارتباط بین تجارت بینککید شده أ در ادبیات اقتصادی ت
اثر ) اثر رشد بر شرایط مبادله   ب )الف:  دو مسئله اساسی وجود دارد، الملل بیناقتصادی بر تجارت 

رای بررسی نظری  باًغالب). 1371شون،(رفاه اقتصادی روی -الملل  از طریق اثر بر تجارت بین-رشد
های عوامل تولید و  قابلیت شود که هر کشور دارای فرض میالملل  بینتجارت رشد اقتصادی بر  آثار

 و همچنین) دارای منحنی امکانات تولید معین است(تکنولوژی مشخص و تغییرناپذیری است 
 حال اگر ،)تفاوتی مشخصی دارند بی  نقشه،لذا(قابل تغییر است   مردم مشخص و غیرهای سلیقه
 این تغییرات سبب ،عوامل تولید تغییر کند و یا تکنولوژی بهبود یابداز ناحیه های یک کشور  قابلیت

ق مردم یک کشور هم یتغییر در سال. مکان پیدا کند شود که منحنی امکانات تولید کشور تغییر می
تمامی این تغییرات روی رابطه مبادله و حجم تجارت اثر . دهد دست میه تفاوتی جدیدی را ب نقشه بی

 به مقدار و نوع ،شود ثیر واقع میأتحت ترابطه مبادله و حجم تجارت   حد اما اینکه تا چه،گذارد می
   .دهد می دارد که رخبستگی تغییری 

 تجارت بر رشد رنظری آثابا این حال، جنبه . پذیرد ثیر میأرشد اقتصاد نیز از تجارت ت متقابالً
ناکافی و کلی اً  اثر رشد بر تجارت،کمتر توسعه یافته و مباحث غالبنظری، در مقایسه با جنبه اقتصادی

عد عوامل تولید، اثر بر بازار و تخصیص مجدد الملل بر  رشد اقتصادی از سه بُ آثار تجارت بین. است
و مقادیر عرضه این لملل بر عوامل تولید ا ر تجارت بیناثآاز تجزیه و تحلیل . استمنابع قابل بررسی 

الملل مایل است اختالف قیمت  اول، آنکه تجارت بین: استقابل استنباط دو خط مشی مهم عوامل 
الملل  بدین ترتیب تجارت بین.  حذف کند، که امکان دارد میان کشورها موجود باشد،عوامل تولید را

دوم، . المللی عوامل تولید، عمل نماید ک بینآزاد ممکن است به صورت جانشین کاملی برای تحر
حتی در . دهد های عوامل تولید موجود داخلی میان کشورها را افزایش می الملل نسبت تجارت بین

 به ،اولین مطلب.  بیشتر نیز شود،تر  فراوانالملل ممکن است، عامل تولید نسبتاً نتیجه تجارت بین
مربوط به تغییرات مقدار عامل تولید درون یک  ،دد و دومینگر تحرک عوامل تولید بین کشورها باز می

  به سبب تغییرات قیمت آن که نتیجه تجارت،تغییرات اخیر مقدار عامل تولید. کشور است
تغییر قیمت عوامل تولید داللت ضمنی بر این نکته دارد که در . پذیرد الملل است، صورت می بین
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 برخی از عوامل تولید اجر و پاداش بیشتری دریافت . کردداخل هر کشور توزیع درآمد تغییر خواهد
 رشدمیزان بهبود در  ).1370هلر، ( شود  هر چند که کاهش در عواید دیگران دیده می،خواهند کرد

همچنین موفقیت استراتژی . داردبستگی حاصل از تجارت، به درجه اتکای کشور به تجارت خارجی 
ثیرپذیری ساختار تولید و مصرف داخلی از أشت که در ایجاد ترشد آنها بستگی به توفیقی خواهد دا

 .اند تغییر امکانات تجارت خارجی کسب نموده
توان گفت که مبانی اولیه  المللی و مراحل تکوین آن می در نگرش تاریخی به تجارت بین

 باز  میالدی16های مکتب سوداگری در قرن   به اندیشه،اثرگذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی
 .شود  سبب شکوفایی و رشد اقتصادی می، از دیدگاه این مکتب تراز تجاری مثبت.گردد می
 معتقد بودند تجارت خارجی زمانی مفید است که بتواند قیمت 18 در ابتدای قرن گرایان تطبیع

ترین نظریه  عمده ،گرایان تها، بعد از طبیع نظریه کالسیک. کاالهای کشاورزی را باال نگه دارد
 و معتقد بودند که توسعه تجارت ندآنها تأکید داشت. طرفدار تأثیر مثبت تجارت بر رشد اقتصادی بود

نهایت باعث  های صادراتی شده و در الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش بین
تواند به رشد تولید کمک  می  که این پدیده،گردد های تجاری می تخصیص مجدد منابع از بخش

 توسعه بازار و ابعاد برالملل  تجارت بینثیر أمعتقد به ت "نظریه مولد بودن" با طرح "اسمیت". دنمای
 که  فراهم می آورد١"روزنه ای برای مازاد" همچنین به نظر اسمیت تجارت خارجی،. استتقسیم کار 

در حقیقت  نظریه آدام اسمیت  البته.است "صرفه های ناشی از مقیاس"این در حقیقت مقدمه نظریه 
 پاسخ دهد که اگر کشوری تمامی کاالها را پرسشتوانست به این  نمی  است و"مزیت مطلق"نظریه 

 آیا نیازی به تجارت ،)مزیت مطلق در تولید تمامی کاالها( کند تر تولید می از کشورهای دیگر ارزان
 رچوب نظریهالملل را در چا  تجارت بین"ریکاردو" ،برای رفع نقص نظریه مزیت مطلق دارد؟
 که در واقع سنگ ، را ارائه نمود"مزیت نسبی"کار خود مورد تحلیل قرار داد و نظریه معروف -ارزش

 ،ریکاردو معتقد است با رشد جمعیت. دهد المللی کنونی را تشکیل می زیربنای نظریه تجارت آزاد بین
د و با توجه به اینکه دستمزد گذار به افزایش می  رو، به دلیل اصل قانون بازده نهایی نزولی"اجاره"

 هایت موجبات ندر کاهش سود . یابد  کاهش میاً سهم سود از کل درآمد ملی مرتب،واقعی ثابت است

                                                 

١. Vent  for Surplus    
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 تجارت خارجی ،به عقیده ریکاردو. آورد  و سکون اقتصادی را فراهم می،گذاری و رکود کاهش سرمایه
 های کاردو تجارت را نه تنها در شرایط قیمتری. تنها راه جلوگیری از افزایش اجاره و تنزل سود است

ترین  بزرگ.  کردت و جوجسنیز های نسبی تولید آنها  هزینه ها و دوکشور، بلکه در قیمت ترکاالدر ارزان
بینانه بود و بتدریج کنار  بود که بسیار غیرواقع) فقط کار(نقص نظریه ریکاردو، محدودیت هزینه تولید 

 بر تعیین و الًیت نسبی اصوز تحلیل وتوجیه م،های جدید زمان کالسیککه از  طوریه ب. گذاشته شد
های جدید نیز اگر تابع تولید  در نظریه کالسیک. مقایسه هزینه فرصت تولید کاال و خدمات قرار گرفت

شود و نرخ مبادله کاال   خط امکانات تولید دو کشور موازی یکدیگر می، مشابه باشندو کشورها کامالً
دست خواهد آمد که در اینجا نیز انگیزه تجارت باقی نخواهد ه کدیگر در دو کشور مساوی بنسبت به ی

، نظریه فراوانی نسبی هکشر و اوهلین در نیمه اول قرن ها  نظریه کالسیککاستیبرای رفع . بود
. د توجیه نمو، حتی اگر دو کشور توابع تولید مشابهی داشته باشند،بیستم مطرح شد و منافع تجارت را

بایست کاالیی را تولید کند که منابع تولید آن کاال در آن کشور  از دیدگاه هکشر اوهلین هر کشور می
 توسعه در نظریه برطور خالصه اثر محرک دیگر تجارت ه ب.  بیشتری برخوردار باشداز فراوانی نسبتاً

وری، شرایط ا فن این نظریه با این فرض که همه در، اوهلین تکرار شده است-مزیت نسبی هکشر 
 و نیز بر اساس تفاوت نسبی در برخورداری از عوامل که از ،تولید و اختالف در سطح توسعه متفاوتند

بر عکس نظریه استفاده از مازاد، نظریه هکشر اوهلین بر پایه . گیرد شود، شکل می طبیعت ناشی می
این نظریه کشورها را . ستوری و تولید بنا شده اافرض اشتغال کامل منابع در یک سطح مشخص فن

  که نیاز به استفاده گسترده از عوامل تولید دارند، توصیه،به تخصص در تولید و صاردات کاالهایی
  .  کند می

های پویای تجارت را محور تفکر خود قرار ندادند، اما تا  اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک جنبه 
 نظر گرفتند، هیچ تعارضی بین مطابقت یک کشور با توسعه دررشد و ر بثیرات تجارت را أحدی که ت
طور کلی، اقتصاددانان کالسیک، مزیت نسبی را ه ب.  آن مشاهده نکردندرشداش و تسریع  مزیت نسبی

 "هابرلر"های پویای تجارت،  در مورد جنبه. کننده الگوی تجارت در نظر گرفتند به عنوان عامل تعیین
الملل را در فراهم آوردن ابزار  تعبیر وی منافع دینامیکی تجارت بینیکی از منافع غیر مستقیم یا به 

 و به تبع آن انتقال ،ای آالت، مواد خام و کاالهای واسطه ای، ماشین سرمایه  کاالهای:مادی الزم نظیر
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 تا .شود وری از خارج موجب تقلیل نسبت اضافی سرمایه به محصول میاانتقال فن. داند وری میافن
 گذاری بستگی داشته باشد، مقدار کم وری سرمایه  به نرخ تراکم سرمایه و بهرهید اقتصادآنجا که رش

با طرح  "کوردن". نسبت اضافی سرمایه به محصول موجب شتاب در نرخ رشد کلی اقتصاد خواهد شد
 بعد از اینکه کشوری درهایش بر روی  راپنج اثر ، رشدای بر"محرک عرضه"یک الگوی مبتنی بر 

،  مطابق با منافع ایستای 1"اثر برخورد" اولین اثر، .داند میشود، قابل مشاهده  هانی باز میتجارت ج
اثر انباشت "  در این صورت شاید اثر دوم.یابد رآمد جاری افزایش مید  وناشی از تجارت است

 هایی از منافع ایستا افزایش در انباشت سرمایه زمانی رخ می دهد که قسمت  باشد،"سرمایه
 حال به آینده، به جای افزایش در مصرف ز مقداری از درآمد واقعی ا،به تعبیر دیگر. گذاری شود ایهسرم

 از کاهش احتمالی در  باشد، که احتماالً"اثر جانشینی"اثر سوم ممکن است. کنونی انتقال می یابد
های در صورتی که کاال. ای به کاالهای مصرفی منجر خواهد شد قیمت نسبی کاالهای سرمایه

گذاری به مصرف، و افزایش  ای مبتنی بر واردات باشند، این قضیه به افزایش در نسبت سرمایه سرمایه
 است، توزیع درآمد در جهت " اثر توزیع درآمدی"اثر چهارم احتماال. شود در نرخ رشد منتهی می

 پس انداز در بین هاگر میل ب .شوند  در تولید صادرات استفاده میتشدبه عوامل تولیدی خواهد بود که 
  انباشت سرمایه اثرهمچنین برانداز و  ر میل سراسری پسبها یا عوامل تولید متفاوت باشد،  بخش
 وری نسبی سرمایه و نیروی کار را در نظر  است که بهره" عوامل-اثر وزنی" سرانجام،. گذارد می
های  سط وزنی از میزانکننده این واقعیت است که اگر میزان رشد محصول متو گیرد و منعکس می

در این صورت اگر صادرات  ،)با یک تابع کل بازده ثابت به مقیاس( رشد سرمایه و نیروی کار باشد
ترین رشد را دارد، میزان رشد  صادرات از عامل تولیدی استفاده کند که سریعهمچنین افزایش یابد و 

کنند و افزایش در درآمد   را تقویت می یکدیگر،ثیراتأتمامی این ت. یابد تر افزایش می یعرصادرات س
به . کنند های یک کشور، روی تجارت خارجی تشدید می واقعی را در گذر زمان به تبع باز شدن دروازه

اثر "گذاری   سبب افزایش سرمایه"اثر اصابت" تجارت خارجی از طریق افزایش تولید ،بیان دیگر
  رویدادها و، از توسعه"شومپیتر"ر تحلیل د. شود  می"اثر جانشینی" و رشد اقتصادی "انباشت
ویژه شامل مواردی ه های جدید، ب رویدادها و فرصت. استهای جدید عامل اصلی بهبود رشد  فرصت

                                                 

١ . Impact Effect 
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 معرفی کاالهای جدید، معرفی روش جدید تولید، دسترسی به بازار جدید، دسترسی به منشأ جدید :مثل
تجارت آزاد . شود رقراری سازمان جدیدی از صنعت می و ب،از عرضه مواد خام یا کاالهای نیمه ساخته

با میسر کردن شرایط فوق، اقتصاد را از دام رشد آهسته رها کرده و به سطح باالتری از رشد رهنمون 
ثیر تجارت أ  را با ت2 رشد اقتصادی ژاپن بعد از رستاخیز می جی،1954  در سال١"الک وود" .دکن می

  یاد3"بزرگراه یادگیری"عنوان ه کند و از تجارت ب د تبیین میدر معرفی تولیدات و تکنیک جدی

های  روش  درگیری در رقابت خارجی و"ثیرات آموزشیأت" به 1977 در سال "جانسون". کند می
 در "هافمستر" و کو و هالفمن و ،1995 در سال "هالفمن" و "کو". خارجی انجام کارها اشاره کرد

 ناشی از تجارت بین کشورها اشاره کرده که این آثار 4"ثار انتشاریآ" یا " آثار سرریز" به1997سال 
 بلکه از کشورهای توسعه یافته به ،آید وجود میه نه تنها در تجارت بین کشورهای توسعه یافته ب

ر واردات أثیبا بحث تجارت کاالیی به ت) 2001(فلوی . کند نیز سرایت میکشورهای در حال توسعه 
  تجارتآثاربه ) 1995(لی. کند  اشاره می" تکنولوژی پیشرفته" طریق ورودای بر رشد از سرمایه

 ای که امکان بیشتر های واسطه ر رشد از طریق فراهم کردن در مقیاس باالتر نهادهبالملل  بین
 .  فراهم می آورد، معتقد استرا 5"آموزش ضمن کار" و "تحقیق و توسعه"های  فعالیت

از اواسط ...  اسپینکر، هالفمن، گروسمن و : اقتصاددانانی نظیرراملل ال های جدید تجارت بین نظریه
های ناشی از مقیاس یا بازدهی صعودی نسبت به مقیاس و   از تلفیق دو ایده صرفه1970دهه 

. کردندها با دیگر بازیگران بود، مطرح  های بنگاه ها و رقابت پیامدهای سازمان صنعتی که نتیجه بازی
ی جدید تجارت ها  و نظریهها در نوشته "جهانی شدن"و  "یکپارچه سازی"های  یهنظر ،بر این اساس

، فناورانههای  المللی، پیشرفت رشد تجارت بین.  باز کرد و به آن توجه شدجای خود رانیز المللی  بین
دهی و  های پرتفوی، وام گذاری سرمایه :گذاری مستقیم خارجی، تبادالت مالی از قبیل سرمایه

آمدن و تسریع  وجوده ثر در بموالمللی از جمله عوامل  ، مهاجرت نیروی کار و نهادهای بیناستقراض
 . سازی و جهانی شدن اقتصاد بوده است روند یکپارچه

                                                 

١. Lockwood 
٢ . Meiji 
٣ . Highway of Learning 
۴ . Spillovers Knowledge 
۵ . Learning – by – Doing Actities 
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 مخالفی نیز مطرح شده هایر رشد اقتصادی، نظربالملل  در کنار دفاع از آثار مثبت تجارت بین
 بدتر شدن رابطه مبادله در مورد محصوالت ،اولیهرشد محدود تقاضای جهانی برای صادرات . است

 صادرات محصوالت صنعتی و ضد ظهور مجدد حمایت گرایی جدید ،اولیه کشورهای در حال توسعه
، تقویت ناشی از تجارت "دوگانگی اقتصادی"وجود آمدن ه  ب،کشاورزی کشورهای کمتر توسعه یافته

نکته  .استمعرفی شده الملل  بینیب توسعه تجارت  از  معا"اهراتظ اثر ت" و "اثر تقلید"و تشدید 
مهم اینکه طی سه دهه اخیر و همزمان با گسترش روابط تجاری بین کشورها و شرایط تبدیل عالم 
به دهکده های جهانی، به شدت به تعداد موافقین رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تجارت خارجی 

 .افزوده و از تعداد مخالفین کاسته شده است
طور خالصه، طرح مفاهیم توسعه بازار، تقسیم کار، بهبود مهارت کارگران و ابداع و نوآوری ه ب

های ناشی از مقیاس در توجیه تجارت توسط  ای برای مازاد و صرفه خصوص نظریه روزنهبکارگران، 
اهیم  و مفها هاین نظری. جدید تجارت و الگوهای رشد شدهای  ه سنگ بنای نظری،)1776(آدام اسمیت 

 های هنظری امروزه اقتصاددانان مفاهیم و. پیگیری شد) بعد از آدام اسمیت( توسط اقتصاددانان دیگر
کنند  بندی می طبقه  سرریز و آموزش ضمن کاررثاآهای ناشی از مقیاس،  آدام اسمیت را در قالب صرفه

 تکنولوژی، آثار  بر اساس1970های جدید تجارت و الگوهای رشد درونزا از اواسط دهه  و نظریه
 ارتباطات علیتی از 1نمودار . بازدهی صعودی نسبت به مقیاس و رقابت ناقص توسعه یافته است

 . دهد آدام اسمیت به بعد را نشان می تجارت خارجی تا رشد اقتصادی از عقاید
 

   الملل  بینای با نگرش به تجارت اهبردهای توسعهر .2-1
 ، در کشورهای در حال توسعه و ارائه راهبردهای اقتصادیمسائل اقتصادیها نسبت به  دیدگاه

 و  "ساختاری"در اقتصادهای در حال توسعه انعطاف ناپذیری  زیرا .استتر   و متفاوتمشهودتر
رای نیل به  و ب استشدهم قیمتی یبه عالکند و ضعیف اقتصاد پاسخ ، باعث "بازارها"عملکرد نامؤثر 

 . شود تلقی میضروری  راهبردها ذاتخاو  "دولت"اهداف رشد مطلوب مداخله 
برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته جهت ساختار اقتصادی سالم و طور کلی ه ب

راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات،  : چهار راهبرد عمده تعریف شده است،توانمند
های تجاری در دو طبقه متمایز  سیاسترها در این کشو. راهبرد رشد متوازن و راهبرد رشد نامتوازن

 . گیرد توسعه صادرات قرار می) جانشینی واردات  ب) الف
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 )Kibritciogluاز مطالعه (جدید تجارت و رشد  های نظریه اصلی گذاران  پایه.1نمودار 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صرفه های ناشی از مقیاس )7617(آدام اسمیت 
 بازدهی صعودی نسبت به(

 و رقابت ناقص)   مقیاس

عوامل غیر اقتصادی
 )عوامل جایگزین(

 و ) 1928(یانگ
 )1933(اوهلین

 تحقیق و توسعه
 ضمن کارآموزش 

سرمایه انسانی شومپیتر
 )...ومیل، مارشال، بیکر(

های  سرمایه گذاری
 زیربنایی

ادبیات سازمان اقتصادی
 )1962(آرو )کامین و شوارتز(

کنولوژیت مازادهای
 )آثار سرریز(

انعطاف پذیری، تخصص

 )1984پییر، سابل،(

  رشد نئوکالسیکنظریه
 )... وسولو،اسوان(

 تحول اقتصادی
 )...نلسون، وینتر و(

رشد تجارت  - محرکیآثار 
 خارجی

  باتیز، رومر، دورکس،-ریورا (

 )...الفمن و 

 ی جدید رشدها نظریه
 درونزایی تغییر تکنولوژی

 )...رومر، لوکاس، بارو و( 
 

 جانسن،( وژیل تکنوبرونزا بودن تغییر
 )منولی، ربلوو غیره

  های جدید رشدنظریه
ادبیات تجارت، صنعت 

 )...کروبا و لیود و(. ..و
 

 جاریت -،راهبردی ادبیات
  سیاستی -
)..کروگمن،براندر،اسپنسرو (
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 اهبرد جانشینی وارداتر .2-1-1
 1ی برای توسعه اقتصادی است که در چارچوب راهبرد گرایش به درونهسیاست جانشینی واردات، را

 و  اعتال یافت1960 مطرح و در دهه 1950دهه این سیاست در . گیرد قرار مییا روش حمایتی 
سیاست صنعتی شدن جایگزینی واردات را به مریکای التین، ابسیاری از کشورها از جمله کشورهای 

 .سازی جامعه اتخاذ کردند ترین روش حصول به رشد و توسعه اقتصادی و نوین عنوان اصلی

 آثار" و اعتقاد به باال بودنهای جانشینی واردات برای تشویق و تسریع  تولید داخلی  سیاست
 عمده طرح این راهبرد، کاهش تقاضای دالیل. اند کار گرفته شدهه ب ایجاد صنعت در داخل "آموزشی

 تراز خصوصها و ب پرداخت جهانی برای کاالهای اساسی و مواد خام، و کسری رو به تزاید تراز
 و همچنین اعتقاد به جادوگری سیاست مذکور برای صنعتی شدن ،بازرگانی کشورهای رو به توسعه

ویژه بانک جهانی و با اعطای ه لی و بالمل طور عمده از طریق مجامع بینه  که ب،این کشورها بوده
  در مراحل اولیه اجرای سیاست.کید قرار گرفته استأهای بلندمدت مورد ت های مالی و وام کمک

 گیرد که بازار مصرف آنها قبالً هایی از صنعت صورت می گذاری در رشته ، سرمایهجایگزینی واردات
 تبیین انواع تعرفه بر ، در این مرحلهسیاست حمایتی. ده استشتوسط کاالهای واردات تعقیب 
ای و   جانشینی واردات واسطه،مرحله دوم توسعه در سیاست مذکور. کاالهای وارداتی مصرفی است

ای داخلی، در تولید  واد اولیه و واسطهه مها در این مرحله باید طوری باشد ک ای است و حمایت سرمایه
 در داخل اثر آنهاای جهت تولید   کردن کاالهای سرمایهالبته وارد. کاالها مورد استفاده قرار گیرد

رسند و  های پیشین و پسین به حداکثر می  چون در این حالت ارتباط،نماید ارتباطی بیشتری ایجاد می
 . باشد این روند متضمن رشد اقتصادی مداوم در یک دوره بلندمدت می

 
 سیاست توسعه صادرات  .2-1-2

 درباره موفقیت سیاست جایگزینی واردات در حل مسائل  شک و تردیدهای زیادی1970از دهه 
 که صادرات  شدتوسعه کشورها ایجاد شد و موجب تقویت موضع اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک

                                                 

١ . Inward-Looking Strategy 
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المللی پول،  های بانک جهانی و صندوق بین راهنمایی. دانستند را علت رشد و توسعه انتظاری می
 .اند شده عث افزایش پذیرش این نظریه در مدار توسعههای تجاری نئولیبرال، با همچنین سیاست

توسعه صادرات معرف . است مطرح "نظر به خارج"  سیاستسیاست توسعه صادرات در چارچوب،
ای متوجه  اندازه دهد که ملت تا چه  این سیاست نشان می.الملل است گرایش به آزادی در تجارت بین

 ی که سیاست جانشین صادرات راهنمای آن است تقریباًکشور. بازار خارجی و تابع نیازهای آن است
 . در خالف جهت جانشینی واردات باید حرکت کند

وری  بهره" و مبتنی بر صادرات به رشد بیشتر "برونگرا"طور خالصه استدالل شده که رشد ه ب
  : از طریق"کل  عوامل تولید

امنه محدودتری از تولیدات گرایی افقی به نحوی که هر بنگاه فقط بر د تقویت تخصص) الف
تأمین ) ج. مدادلیل وجود بازار بزرگ کاره تر ب های مقیاس بزرگ ارائه صرفه) ب. کند تمرکز می

تر از بازار داخلی  تر در صنایعی که حداقل اندازه کارای آنها بزرگ برداری بزرگ های قبل بهره ظرفیت
تواند به  فشار رقابت در بازار جهانی می. اسیشن افزایش میزان انباشت سرمایه و تغییرات فن) د. است

 . های تولید کنندگان داخلی بینجامد تر و کاهش ناکارایی تولید با کیفیت
های   صادرات، در مقایسه با استراتژیتوسعههای  تجربه نشان داده که عملکرد رشد در استراتژی

شاهدات متکی بر جنبه های توضیح و تفسیر این م. تر بوده است جایگزینی واردات، رضایت بخش
های ناشی   استفاده بیشتر از ظرفیت کارخانه، صرفه جویی:متنوع و مفید رقابت در بازار جهانی از جمله

 های بهبود و اصالحات فنی، تربیت نیروی کار با کیفیت باالتر و مدیریت رقابت از مقیاس، انگیزه

را با تعدیالت مناسب در نرخ ارز، آزادسازی های برونگر خود   کشورهایی که سیاست.المللی است بین
 های مناسب کالن اقتصاد و ایجاد ثبات در نرخ تورم آغاز تجارت و بازار سرمایه، اتخاذ سیاست

اند، توانسته اند با شتاب بخشیدن در رشد صادرات خود، امکان تخصیص بهینه منابع، استفاده  کرده
در مقابل کشورهای با سیاست درونگر .  را فراهم سازندهای موجود و افزایش اشتغال بیشتر از ظرفیت

ها، جیره بندی ارز، تورم باال، داشتن سقف برای اعتبارات  مواجهه با بازارهای موازی ارز، کنترل قیمت
 در تمام کشورهای جهان تجربیات رشد و توسعه اقتصادی تقریباً.  رشد کم بوده انداًبانکی و نهایت

زیرا هر دو راهبرد نه در عرض . تخاب بین این دو راهبرد فاقد اعتبار است انثدهد که بح نشان می
 .  بلکه در طول یکدیگر قرار دارند،یکدیگر
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طی دو دهه گذشته در اغلب کشورهای در حال توسعه دولت گرایی، درون گرایی، حمایت گرایی و 
باز اقتصادی و برونگرایی های ایجاد فضای  های جایگزینی واردات، به سیاست اتخاذ و اعمال سیاست

شدت کاسته شده و رژیم های ارزی و تجاری ه ای ب ای و غیر تعرفه از موانع تعرفه. مبدل شده است
هم اکنون بحث رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از طریق .  آزاد جایگزین آن شده است

وسیله بدنه ه  این مورد ب. افزایش یافته است، که بر نیروی کار تمرکز دارند،تخصص در صنایع سبک
 .  تأیید شده که رشد صادراتی محور توسعه قرار گیرد80 و 70وسیعی از تحقیقات تجربی در دهه های 

 
 مطالعات انجام شده. 3

شود تا بنگاه های داخلی به عوامل تولید در  معتقد است که آزاد سازی تجاری باعث می) 1989( رومر
. شود  که این باعث انتقال تابع تولید به سمت خارج می،ت یابندسطح گسترده و با هزینه کمتر دس

گیرد که سیاست تشویق صادرات در کشورهایی   کشور در حال توسعه نتیجه می35برای ) 1991(لویز
های  سنگاپور، مالزی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست نظیر کره، تایوان،

ی که سیاست یکند که کشورها چنین تحلیل می) 1992(ادواردز . دهد فزایش میسازی واردات امحدود
پاک . کنند تر و نرخ باالتری، انباشت می اند، دانش جهانی را با رشد سریع آزادسازی تجاری اتخاذ کرده

 .تجارت خارجی و رشد صادرات را در کامیابی کشورهای شرق آسیا مهم دانسته اند) 1993(و پیج 
تعرفه و موانع (های تجاری  دریافتند که موانع کمتر برای سیاست) 2000(رودریک و رودریگز 

 اثر تجارت کشورهای )2001( فلوی و دیگران. شود منجر به رشد اقتصادی می) ای کمتر غیرتعرفه
آنها با طراحی الگو و . ندا کردهر رشد، از طریق یک الگوی رشد درونزا بررسی بجنوب با شمال را 

آن شاخصی را برای باز بودن اقتصاد ساخته و سپس با برآورد الگوی رشد، باز بودن استفاده از نتایج 
ر رشد معنادار یافتند و به این نتیجه رسیدند که کشورهای جنوب از طریق واردکردن باقتصاد را 

ر این د. افزایند ای و تکنولوژی، سود برده و بر رشد اقتصادی خود می ای و واسطه کاالهای سرمایه
موجودی سرمایه و ( ها، نقش واردات را در رشد اقتصادی، با همان متغیرهای استاندارد الگو رشدالگو

  .مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته است) نیروی کار
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داری  در مطالعات خود، همبستگی مثبت و معنی) 1970( و کراوس) 1968( ، میزلز)1967( ایمری
در مطالعات ) 1990و1982(  فوسو،)1982( کاووسی . کردندرا بین دو متغیر تولید و صادرات، مشاهده

 ، یغمائیان)1990( شیهی. ود، بین نرخ رشد تولید و نرخ رشد صادرات رابطه مثبتی را نشان دادندخ
ثیر مثبت توسعه صادرات بر أ به ت)1991( ، صالحی اصفهانی)1984( ، کاوسکی)1981( ، تایلر)1994(

 کشور در حال توسعه انجام داد، 31ای که در مورد  در مطالعه) 1982( فدر .نداشاره کردرشد تولید 
وری، منجر  مشخص نمود که رشد صادرات، هم از طریق اثرهای جانبی و هم از طریق افزایش بهره

نشان داد که اثرهای صادرات بر رشد اقتصادی، ) 1984( کاووسی. گردد به افزایش رشد اقتصادی می
 و در کشورهای با درآمد متوسط از طریق صادرات ،طریق صادرات اولیهدرآمد از  در کشورهای کم

نشان داد که اثرهای صادرات بر رشد اقتصادی در ) 1991( اصفهانی. شود می ای ایجاد کارخانه
های  شود و ایجاد صرفه های وارداتی ایجاد می کشورهای در حال توسعه، از طریق کاهش محدودیت

به آزمون جهت علیت از رشد ) 1985( جانگ و مارشال .استنگ کم ر) اثرهای جانبی( خارجی
 کشور پرداخت که این فرض تنها برای چهار کشور اندونزی، مصر، 37برای صادرات به رشد محصول 

ای و رشد  جهت علیت را بین رشد صادرات کارخانه) 1987(چاو . کاستاریکا، اکوادر تأیید شده است
 وجود یک علیت یک سویه ،نتایج چاو. ی تازه صنعتی شده آزمودمحصول برای یک نمونه از کشورها

 و یک علیت دوطرفه را در هنگ کنگ، ،را از صادرات به رشد محصول فقط در مورد مکزیک
 کشور در حال 20با مطالعه ) 1992(بهمنی اسکویی . کرد اسرائیل، کره و سنگاپور و تایوان تأیید می

  .   دست آورده ابطه علی بین صادرات و رشد اقتصادی بتوسعه نتایج غیرقاطعی را درباره ر
ای، نرخ رشد تولید ناخالص   واردات کاالهای سرمایهشکند که کاه بیان می) 1983(ر گکرو

عکس بر تولید و  ای و مواد خام به طور  و کاهش واردات کاالهای واسطه،داخلی را کاهش خواهد داد
نشان دادند که عالوه بر صادرات، واردات ، )1990( هارتمحسن خان و رین. اشتغال اثر خواهد کرد

 کشور در حال توسعه 24ثیر مثبت و معناداری در رشد اقتصادی أای نیز ت ای و واسطه کاالهای سرمایه
 کشور 31بردن یک سیستم معادالت همزمان برای  کاره با ب) 1991( صالحی اصفهانی. داشته است

داری بر رشد این کشورها  ثیر مثبت و معنیأای ت الهای واسطهکانیمه صنعتی نشان داد که واردات 
درنبوش . ثیر منفی بر رشد اقتصادی آنها ایجاد خواهدکردأداشته و محدودیت در واردات این کاالها، ت

وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به  به این نتیجه رسیده که تولید ناشی از رشد بهره) 1992(
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 کشور 89هم در یک مطالعه مقطعی برای ) 1995( یانگ لی .مایه برخوردار استافزایش انباشت سر
نشان داد که هر چقدر نسبت کاالهای وارداتی )  کشور کمتر توسعه یافته68افته و  کشور توسعه ی21(

داری بر نرخ رشد درآمد  ای داخلی افزایش یابد، شاهد اثر مثبت و معنی ای به کاالهای سرمایه سرمایه
ای در  ه کشورهای درحال توسعه، خواهیم بود و برعکس، افزایش در واردات کاالهای سرمایهسران

همچنین لی در . کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی آنها خواهد شد
 . دهد ر واردات رشد را کاهش میبنشان داده که محدودیت ) 1993 و 1995(مطالعات دیگر 
، نشان داده که  رشد صادرات غیرنفتی هیچ گونه تأثیری بر رشد )1379(ری و کریمی مطالعه اکب

های کشاورزی   رشد صادرات بر  رشد ارزش افزوده بخش،در این مطالعه. اقتصادی ایران نداشته است
 این نتیجه حاصل شده که 1379از مطالعه عظیمی در سال . و صنعت و معدن تأیید شده است

معناداری  ی بر رشد اقتصادی تأثیری ندارد و رشد اقتصادی بدون نفت به صورتصادرات غیر نفت
تأثیر مثبت صادرات بر رشد اقتصادی را ) 1375(صفری . های وارداتی نیست تحت تأثیر محدودیت

کیانی . استها  نتیجه گرفته و در عین حال تأکید کرده که تأثیر در بخش صنعت بیش از سایر بخش
.  به عدم تأثیر رشد کل صادرات در بلندمدت بر رشد اقتصادی تأکید داشته است)1377(و حسنوند 

نشان داده که صادرات بر رشد اقتصادی در کشورهای نفت خیز در مقایسه با ) 1375(جاللی نائینی 
 ولی با این حال، این نظریه که صادرات باعث رشد. کشورهای نیمه صنعتی اثر مثبت کمتری دارد

 رشد ، سعی کرده،با تبیین مدل رشد متکی به تجارت خارجی) 1377(رهبر .  شده استییدأشود، ت می
 .دکناقتصادی را با توجه به دو عامل استخراج ذخایر زیرزمینی و انباشت ذخایر ارزی بررسی 

ها و استخراج تراکمی نفت   که تابعی از حجم تراکم موازنه پرداخت،بدین منظور با طراحی تابع تولید
ر رشد اثر بکه دو متغیر اخیر است  به این نتیجه رسیده 1373تا 1353و برآورد آن برای دوره   ،بوده

 .   بت داردثم
 

 اقتصاد ایران و تجارت خارجی. 4

افزایش . های فنی افزایش زیادی یافته است  تغییرات و پیشرفتسببظرفیت تولید کاال و خدمات به 
ر به افزایش اهمیت بازار در تسهیل مبادله کاالها و وری همراه با تخصصی شدن تولید منج بهره
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 موجب بسط و نیز و این ،المللی گردیده لوژی در حوزه اقتصاد داخلی و بینخدمات و انتقال تکنو
گیری نظم نوین اقتصادی  در دهه اخیر شروع شکل. گسترش جغرافیایی بازارهای جهانی شده است

 سازی اقتصاد بود که در آن اقتصادهای متمرکز به سمت اقتصاد بازار روی آوردند و برای جهانی
 . ای در کنار جهانی شدن شکل گرفت های اقتصادی منطقه بلوک

 نشان 1جدول .  آمده است2 و 1 مقایسه تجارت خارجی به تفکیک واردات و صادرات در جدول
 درصد 5/5طور متوسط ساالنه حدود ه  ب1999 تا 1990های  که صادرات جهانی طی سال دهد می

 درصد بوده -4/0 درصد و برای ایران 4/11این برای کشورهای شرق آسیا حدود . رشد داشته است
 از صادرات کاالهای کشاورزی و سنتی به سمت 1ترکیب صادرات جهانی مطابق جدول . است

هانی، واردات کشورهای دهد که واردات ج  نشان می2همچنین جدول . صادرات صنعتی رفته است
طور متوسط ه  ب1999تا  1990های   شمال آفریقا و اروپا طی سال-شرق آسیا، کشورهای خاورمیانه 

 این در حالی است که واردات ایران . درصد رشد داشته است8/5 و -8/3، 4/8، 6/5از رشد به ترتیب 
ره مورد نظر واردات جهانی طی دو.  درصد کاهش یافته است9/1طور متوسط حدود ه طی این مدت ب

به سمت واردات کاالهای ساخته شده صنعتی تغییر جهت داده و از واردات کاالهای کشاورزی کم 
 1990 درصد در سال 76 به 1990صد در سال ر د71سهم واردات صنعتی جهان از ( شده است 
 و 1990های   سهم صادرات ایران از کل صادرات جهان برای سال1مطابق جدول ). رسیده است

ها سهم واردات ایران از کل   در همین سال2بوده و مطابق جدول درصد  3/0و 5/0 به ترتیب 1999
 3 و 2، 1 های  مطابق جدول،بنابراین. بوده استدرصد  23/0 و 45/0واردات جهان به ترتیب حدود 

پولیتیک در منطقه و سهم ایران در تجارت بین المللی با توجه به جمعیت، وسعت، منابع و موقعیت ژئو
 .استجهان بسیار اندک 

طور کلی از بررسی روند تجارت جهانی و تولید جهانی می توان گفت که  از یک طرف حجم ه ب
 حجم مبادالت تجاری نسبت به تولید ،تولید و تجارت جهانی روندی صعودی داشته و از طرف دیگر

بررسی رشد ).  خاطر تحوالت در بازار نفت، به1998به استثنای سال (جهانی رشد بیشتر یافته است 
 7/4 تا 6/3 از رشد 2000 تا سال 1994های  دهد که اقتصاد جهانی طی سال اقتصادی نشان می
.   درصد بوده است3/3 نیز حدود 1993 و متوسط رشد در دهه منتهی به سال ،درصد برخودار بوده

 ست که تولید جهانی بیشتر بر اساسفزونی رشد مبادالت تجاری نسبت به رشد تولید مؤید آن ا
تر برای رشد تولید در مقیاس   و رونق تجارت نیروی محرکه مهم،های تجاری شکل گرفته انگیزه

گرا در برنامه رشد و توسعه اقتصادهای جهانی اهمیت   رویکرد برون، دیگربیانبه . جهانی درآمده است
 .  بیشتری یافته است
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 مقایسه صادرات کاالهای ساخته شده در گروه کشورها. 1جدول  

میلیون (کل صادرات  
 )دالر

ات کاالهای درصا
کشاورزی و مواد 

سهم از کل (خام 
 )صادرات

صادرات کاالهای 
سهم از (  صنعتی

 )کل صادرات

 1990 19991990 1999 1990 1999 
 79 74 2 334593154422263 جهان

 68 54 3 1741184 108352 یینکشورهای با درآمد پا
 66 54 2 12199634 623420 کشورهای با درآمدهای متوسط

 54 66 2 13941324 731493 پایین و متوسط کشورهای با درآمد
 81 68 2 5856405 220817 شرق آسیا و پاسیفیک
 56 - 3 -2470686 - اروپا و آسیای مرکزی

 51 34 3 2944564 143367 یبئمریکای التین و حوزه کاراا
 21 17 1 1357671 127739 خاورمیانه و شمال آفریقا
 82 79 2 261018840482573 کشورهای با درآمد باال

 - - - -16200 16870 ایران
  WDI٢٠٠١: مأخذ

 

 مقایسه واردات کاالهای ساخته شده در گروه کشورها. 2جدول  
واردات کاالهای کشاورزی  )لیون دالرمی(کل واردات  

سهم از کل (و مواد خام 
 )واردات

 واردات کاالهای
 سهم از کل(  صنعتی

 )واردات
 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

 76 71 2 3 34190275617403 جهان
 63 64 4 3 176435 113973 کشورهای با درآمد پایین

 73 70 3 4 1178715 573092 کشورهای با درآمدهای متوسط
 73 70 3 5 1355237 685604 توسطمو  بادرآمدپایین کشورهای

 74 73 2 - 477062 230492 شرق آسیا و پاسیفیک
 67 - 2 3 269386 162413 اروپا و آسیای مرکزی

 80 69 - 3 329087 121185 یبئمریکای التین و حوزه کاراا
 - 69 4 4 71402 101723 خاورمیانه و شمال آفریقا
 77 72 2 3 27229314262008 کشورهای با درآمد باال

 - - - - 13200 15716 ایران
  WDI٢٠٠١ :مأخذ
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 های تجارت بین الملل برای کشورهای مختلف مقایسه برخی از شاخص. 3جدول

 روند صادرات شاخص های همپیوندی جهانی

نسبت تجارت 
 GDPکاال به 

نرخ رشد تجارت 
 GDPمنهای رشد 

مایه گذاری مستقیم نسبت سر
) درصد (GDPخارجی به 

 نسبت واردات درصد

نسبت 
صادرات کاال 

 GDP به
 )درصد(

 

2001 1990-2001 2001 2001 

 23 9/4 4/6 44 چین

 - 5/0 -2/1 1/17 مصر

 6/39 2/3 2/1 1/60 اندونزی

 - 1/1 7/2 2/18 ژاپن

 4/140 7/5 7/3 184 مالزی

 47 7/2 8/3 9/88 فیلیپین

 7/35 5/1 1/7 1/69 جنوبیکره 

 132 32 - 6/277 سنگاپور

 56 5/3 8/2 9/110 تایلند

 - 5/2 1/7 6/48 ترکیه

 2/22 1/0 -7/8 1/17 ایران

 WDI٢٠٠٣ :مأخذ
 

های اصلی اقتصاد  توان گفت که از جمله مشخصه در مورد جایگاه تجارت در اقتصاد ایران می
افت و خیزهای قابل مالحظه . استد آن به صادرات نفت  تجارت خارجی، اتکای شدیایران و خصوصاً

های گوناگون اقتصادی   از نفت موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخشبه دست آمدهدر عواید 
 .شده است

ای از صادرات کاالی  دهد که سهم عمده  بررسی ساختار تجارت خارجی کشور نیز نشان می
 درصد صادرات کاال را صادرات نفت 82 حدود 1380 سال در( کشور به صادرات نفت اختصاص دارد 

ای به ارز حاصل از صادرات نفت  ای و سرمایه  واردات واسطه،از طرف دیگر.) تشکیل داده است
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 درصد صادرات نفت 80ای در حدود  ای و سرمایه  واردات واسطه1380در سال (وابستگی زیادی دارد 
گیرد و   واردات کشور نیز تحت تأثیر قرار می،های جهانی نفت ت با تغییر در قیم،بنابراین). بوده است

 .  تولید کشور با نوسان مواجه خواهد شدبه طور طبیعی
 اقتصاد ایران بیشتر به های تجاری بر اساس شواهد تاریخی، اصوالً در زمینه اتخاذ سیاست

 :دی از قبیلشواه. های جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات سیاست
های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی، ایجاد صنایع مادر، دولتی شدن یا ملی  سیاست

ها، انحصار دولت در زمینه  های نظام بانکی و بیمه شدن بسیاری از صنایع و دولتی بودن فعالیت
گاهی نظیر خودکفایی، و همچنین مالحظات دید) ای ای و غیرتعرفه های تعرفه برقراری حفاظ( تجارت

های مدیریت اقتصادی و نظایر آن اقتصاد ایران را باید  خوداتکایی، محوریت بخش کشاورزی و شیوه
 نگرش به ، از برنامه اولهای اخیر و خصوصاً البته در سال. در زمره اقتصادهای درونگر قلمداد کرد

ازی، گسترش سیاست نرخ  خصوصی س:ی از قبیلیها صادرات بوده و سیاستسمت سیاست گسترش 
های  ارز شناور، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصالح قوانین و مقررات گمرکی، اجازه تأسیس بانک

 سیاست گسترش جهتگذاری مستقیم خارجی در  خصوصی و تصویب قوانین مربوط به سرمایه
 .صادرات بوده است

 
نجم قبل از انقالب مقایسه ترکیب واردات در برنامه های توسعه سوم تا پ. 4جدول  

 و دوران انقالب و جنگ و دو برنامه بعد از انقالب
 1342-1346 1347-1351 1352-1357 1357-1367 1368-1372 1374-1378 

 4/30 6/27 3/21 6/27 4/27 25 ای واردات سرمایه

 55 60 2/59 60 7/54 6/57 ای واردات واسطه

 6/14 4/12 5/19 3/12 8/17 4/17 واردات مصرفی

ای  واردات سرمایه
 ای و واسطه

6/82 2/82 7/87 5/80 7/87 4/85 

 تراز نامه بانک مرکزی و گمرک: مأخذ 
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طی دوره . دهد  روند و سهم ترکیب واردات  را در کل واردات نشان می2 و نمودار 4جدول 
تجارت پس از . ای بیشترین سهم را در کل واردات داشته است  واردات واسطه،مورد بررسی

 های کمی، کنترل واردات از طریق محدودیت. نقالب فرآیند بسیار پیچیده داشته استا
 . های مختلف ارز اعمال شده است های گوناگون و نرخ تعرفه

 

، واردات  ($INTIM)ای  با واردات واسطه ($M)مقایسه واردات کل. 2نمودار 
  ($CONIM)یو واردات مصرف ($CAPIM) ای سرمایه

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

۴٠٠٠٠

۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠ ۶۵ ٧٠ ٧۵ ٨٠

M$
INTIM$

CONIM$
CAPIM$

 
ای و  شود که اتکای بیش از حد به واردات کاالهای واسطه از ترکیب واردات این طور استنباط می

 افزایش واردات این کاالها را علت. ای برای یک دوره بلندمدت همچنان مصداق داشته است سرمایه
 سهم واردات. نستهای صنایع جانشینی واردات مربوط دا ای به نحوه فعالیت توان تا اندازه می

  درصد از90 و بیش از ، درصد بوده90 تا 70ای در کل واردات از حدود  ای و سرمایه واسطه
همچنین بخش صنعت و معدن بیشترین . های جاری ارزی کشور صرف واردات شده است دریافتی

از کشور ای را داشته که این خود نشان از وابستگی این بخش به خارج  ای و سرمایه واردات واسطه
های مختلف،   واردات ایران از نظر کمی و کیفی در دوره،طور کلیه ب).  درصد80بیش از  (است

 .وجود آمده در اقتصاد داخل و اقتصاد جهانی تغییر یافته استه متناسب با تغییرات ب
و ) 3 نمودار(برازش منحنی تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در کنار منحنی واردات 

  همسویی این دو متغیر را به روشنی نشان،)4نمودار (ای  ای و سرمایه دات کاالهای واسطهوار
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 که از روش ،اگرمنحنی نوسانات تولید ناخالص داخلی در کنار منحنی نوسانات واردات. دهد می
نمودار ( همسویی این دو متغیر بهتر قابل نمایش است ؛هادریک پرسکات محاسبه شده، برازش شود

های تولیدی کشور به مقدار  ظرفیت) ای ای و سرمایه واردات واسطه(بدون واردات این کاالها زیرا ).  5
 . قابل توجهی بیکار خواهند ماند

 

 ، با تولید ناخالص داخلی)(CM مقایسه واردات  .3نمودار  
)CGDP (و تولید ناخالص داخلی بدون نفت)CGDPNOIL( 

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

۴٠٠٠٠

۵٠٠٠٠

۶٠٠٠٠

۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠ ۶۵ ٧٠ ٧۵ ٨٠

CM CGDP CGDPNOIL

 
 

 ، با)($CAINای  ای و سرمایه مقایسه واردات واسطه .4ر  نمودا

 نفت و تولید ناخالص داخلی بدون) CGDP( تولید ناخالص داخلی

)CGDPNOIL( 

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

۴٠٠٠٠

۵٠٠٠٠

۶٠٠٠٠

۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠ ۶۵ ٧٠ ٧۵ ٨٠

CGDP CGDPNOIL CAIN$

 



 ٤٧  ۸۴مجله برنامه و بودجه، شماره 

 

، با نوسانات تولید ناخالص  (CM) مقایسه نوسانات واردات.5نمودار  
  (CGDP)داخلی

-۶٠٠٠

-۴٠٠٠

-٢٠٠٠

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠ ۶۵ ٧٠ ٧۵ ٨٠

GCGDP GCM

 
 

صادرات . است قالب صادرات نفتی و غیرنفتی قابل تقسیم بندی  در دو،صادرات در اقتصاد ایران
ه ب).  5نمودار (دهد  را تشکیل می)  درصد71بیش از (نفتی حجم زیادی از صادرات کل کاال و خدمات 

 و صادرات ،عنوان پسماند مصرف داخلی مطرح بودهه نفتی همواره در ایران بطور کلی صادرات غیر
 ده استا مصرفی همواره بخش اعظم صادرات ایران را تشکیل دکاالهای سنتی و کشاورزی و

  خصوصاً. صادرات صنعتی از یک روند صعودی برخوردار بوده است،1370البته در دهه ). 7نمودار(
 . صادرات صنعتی از لحاظ ارزش از صادرات سنتی و کشاورزی بیشتر شده است1376اینکه از سال 

   

  و صادرات($XOIL)، صادرات نفتی($X) مقایسه صادرات کل.6نمودار  

  ($XNOIL)غیر نفتی

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

۴٠٠٠٠

٠

۵٠٠٠

١٠٠٠٠

١۵٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢۵٠٠٠

۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠ ۶۵ ٧٠ ٧۵ ٨٠

X$ XNOIL$ XOIL$ 
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، صادرات کاالهای ($XNOIL)مقایسه صادرات غیرنفتی. 7نمودار  
و صادرات   ($XNOILAG)،  صادرات کاالهای کشاورزی ($XNOILM)صنعتی

 ($XNOILMI)کاالهای کانی و معدنی

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

۵٠٠٠

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠ ۶۵ ٧٠ ٧۵ ٨٠

XNOIL$
XNOILAG$

XNOILM$
XNOILMI$

 
 

ات تولید ندهد که نوسا اخلی نشان میبرازش نوسانات صادرات واقعی با نوسانات تولید ناخالص د
نوسانات صادرات نفتی ). 8نمودار (استناخالص داخلی و صادرات با یک یا دو سال تأخیر مشابه 

ست که این تشابه برای صادرات  ا و این در حالیاستواقعی با نوسانات تولید ناخالص داخلی مشابه 
طور ه ب).  10 و9نمودار (ابل مشاهده نیست ها ق غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی برای بیشتر سال

های   صادرات غیرنفتی همچنان متکی به محصوالت و کاالهای سنتی و مصرفی و طرف،خالصه
 ،بنابراین. شود  و نوسان صادرات نفتی باعث نوسان در تولید ناخالص داخلی می،تجاری محدود بوده

 ی که مبین عدم تنوع کافی وتمرکز صادرات کشور و سهم باالی نفت در صادرات کاالی
ای را از دیدگاه تجاری  ، شکنندگی و آسیب پذیری قابل مالحظه استنیافتگی ساختار تولید ملی توسعه

 .و تولیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است



 ٤٩  ۸۴مجله برنامه و بودجه، شماره 

 

نوسانات تولید ناخالص   و (GCX) مقایسه نوسانات صادرات.8نمودار  
  (GCGDP)داخلی

۶٠٠٠

۴٠٠٠

٢٠٠٠

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠ ۶۵ ٧٠ ٧۵ ٨٠

GCGDP GCX

 
 
 و ($GRXOIL)مقایسه نوسانات صادرات نفتی . 10نمودار          ($GRXOIL)یسه نوسانات صادرات غیر نفتی مقا . 9نمودار     

 (GCGDP) داخلی تولید ناخالص  نوسانات                   (GCGDP)و نوسانات تولید ناخالص داخلی                   

-١٠

-۵

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

-۶٠٠٠

-۴٠٠٠

-٢٠٠٠

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠ ۶۵ ٧٠ ٧۵ ٨٠

GRXNOIL$ GCGDP

       
-٢٠٠

-١٠٠

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

-۶٠٠٠

-۴٠٠٠

-٢٠٠٠

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

۴٠ ۴۵ ۵٠ ۵۵ ۶٠ ۶۵ ٧٠ ٧۵ ٨٠

GRXOIL$ GCGDP

 
 

 الگو . 5

  الگوهای رشد و تجارت .5-1
 ، با این فرض که فقط یک کاال وجود دارد و هیچ گونه تجارت خارجی وجود نداردرشدالگوهای اغلب 

دست آمده ه مشاهده اینکه این جهان چگونه رفتاری دارد،  بهمچنین و با ایجاد جهانی بسیار ساده و 
کس سرمایه  در این الگوها برع.اما رومر، لوکاس و دیگران از الگوهای رشد درونزا حمایت کردند. بود

  اقتصاد اجازهبدین ترتیب،فیزیکی، سرمایه انسانی ممکن است دارای بازدهی غیر نزولی باشد و 
 عنوانه وری با فن با وارد شدن سرمایه انسانی و،بنابراین. یابد که به رشد نامحدود خود ادامه دهد می
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 آموزش، بهداشت و وری،ا نقش دولت، سرمایه، فن، زمینه بررسی به الگوهای رشد"موتور رشد"
 های رشد درونزا نظریهبهبود معنادار در بنابراین، . شدفراهم  اقتصادی  رشد در...، تجارت وفرهنگ

 باعث شد ،)1991(و کروکمن و هلیمن ) 1988(، روبرت لوکاس)1982(وسیله محققانی چون رومر ه ب
 .  یابدهای جدید رشد روی ارتباط بین تجارت و رشد تمرکز نظریهتا قسمتی از 

 برای کشورهای در حال  خصوصاً-بیشتر الگوهای رشد که در زمینه اقتصاد باز مطرح شده اند 
 توسعه "ین الگو علت رشد پایا،در ا. گردد برمی) 1956( لووتوسعه به چارچوب الگو نئوکالسیکی س

ها   و روزنامههای علمی نامهالملل، فصل وری از طریق تجارت بینا ذکر شده،که این توسعه فن"وریافن
این . افتد المللی به جریان می ن فراتر از مرزهای بیناوسیله مهاجرت دانشمندان و متخصصه یا ب و

 و در بلند مدت کشورها دارای رشد نمایدتواند تمایل بازده نهایی سرمایه به کاهش را جبران  عامل می
ی سولو و الگوهای رشد نئوکالسیکی  در الگو،بنابراین. وری باشنداای برابر با نرخ توسعه فن سرانه

در نظر گرفته شده است و جالب اینکه برخی از این الگوها،  "موتور رشد" عنوانه وری باتوسعه فن
 . اند  اقتصادی معرفی کرده"موتور رشد"،  وریاالملل را از طریق توسعه فن تجارت بین
لی کشور را در جهت مزیت نسبی  تخصیص منابع داخ1 در الگوهای ایستا نگاه به بیرون،بنابراین
ادبیات اخیر رشد درونزا  نشان . ر رشد اقتصاد نداشته استب اما در بلند مدت اثر صریحی ،داد سوق می

ناشی از تجارت غیر ( وریااثر بر فرایند فن) الفداده که بازبودن اقتصاد نرخ رشد اقتصاد را از طریق 
ناشی از تجارت کاالیی و انباشت سرمایه و اثر آن ( وری ه بهرتقایار) و ب) کاالیی و آثار سرریز دانش

  .کند میثر أتم)  و تخصیص مؤثر منابعر قیمت نسبیب
 

  تصریح الگو   .5-2
جدا از این واقعیت، برای . استطور کلی، امروزه تصور اقتصاد بسته غیرمنطقی و دور از ذهن ه ب

طور مستقیم ه ادی متصور است که این منافع بالملل از یک طرف منافع ایستا و پویای زی تجارت بین
عنوان عامل رشد، بسته به مفروضات ه باز بودن اقتصاد ب. کند ثر میأو غیرمستقیم رشد اقتصادی را مت

های  جویی صرفه نظیر کارایی در تخصیص منابع،(که تجارت از چه کانالی  و نوع تحلیل، از این نظر
 ثیر قرارأرشد اقتصادی را تحت ت ...) آموزشی، آثار سرریز وثار آ،ناشی از مقیاس، نیروی کار ماهرتر

 .                              دهد، به الگوهای رشد اضافه شده است می

                                                 

١ . Outeard Orientation 



 ٥١  ۸۴مجله برنامه و بودجه، شماره 

 

از اربردی رشد  که در ادبیات کاست شامل متغیرهایی استانداردی در این مطالعه،الگوی مد نظر 
 ساچ ،)1996(، هاریزین )2001(مطالعه فلوی و دیگران در این مطالعه، مطابق با . شود می استفاده آن

و لوین و ) 1995(، دورالیف و کوه )1992(، دالر )1998(و بیگیوم ) 1995(، یانگ لی )1995(و وارنر 
 .، الگوی رگرسیونی به صورت کلی زیر در نظر گرفته شده است)1992(رنلت 

),( ititit OPENSZFRPGDP =                                                               )1(  
  برداری از متغیرهای توضیحی شامل نیروی انسانی، Z نرخ رشد تولید سرانه، RPGDPکه 

  و i و، باز بودن اقتصادمبین  OPENS،... سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، دولت، سرمایه مالی، تورم و
 t تاس به ترتیب نشان دهنده زمان و بخش اقتصادی  .  

 
 نتایج تجربی الگو .5-3

 OPENSدر ادبیات کاربردی برای .  به طراحی الگو پرداختیمنظریهای قبل مطابق مبانی  در قسمت
 ، صادرات، کل تجارت:هایی از قبیل شاخص.  زیادی تعریف شده استهای یا باز بودن اقتصاد شاخص

های تعرفه، نسبت  نرخ بینی شده، خلی، واردات واقعی به واردات پیشنسبت تجارت به تولید ناخالص دا
 هایی از باز بودن اقتصاد به کار رفته عنوان شاخصه ب... ر صادرات و واردات به کل تجارت و بمالیات 

 ای،  نقش واردات سرمایهاً نظریه اقتصادی، نقش واردات خصوصالبته). 1998 ،ادوارد( اند
 . استر رشد مورد تأکید قرار دادهبای و تکنولوژی را  واسطه

-1338(برای دوره ) برای متغیرهای توضیحی( های مختلف  در حالت) 1رابطه ( الگوی مورد نظر 
 که در .، با استفاده از آمارهای بانک مرکزی و دفتر اقتصاد کالن مورد آزمون قرار گرفت)1380
نرخ رشد مجموع ( تجارت  یا باز بودن اقتصاد از دو شاخص نرخ رشد OPENS برای متغیر،نهایت

حوادث انقالب و جنگ در غالب متغیر دامی  وارد . و نرخ رشد صادرات استفاده شد) صادرات و واردات
 . الگو شد

الگوی خود در .  انتخاب شده است1های توزیعی بازگشتی با وقفه، الگوی خود  برآوردروش
های  ا مهم نیست و تنها با تعیین وقفههای توزیعی، توجه به درجه ایستایی متغیره بازگشتی با وقفه

                                                 

١. Auto – Regressive Distributed Lag (ARDL) 
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های اقتصادی،  استفاده از نظریهبا داوری و  توان الگوی مناسب را بدون پیش مناسب برای متغیرها، می
های بهینه برای هر یک از متغیرهای   این روش مبتنی بر الگوهای پویاست و تعداد وقفه.انتخاب کرد

در این روش عالوه بر روابط بلندمدت، الگوی تصحیح . شود توضیح دهنده در خود مدل تعیین می
 .   کوتاه مدت نیز ارائه می شود 1خطا

 رگرسیونی انتخاب شد که برای متغیر تولید ناخالص داخلی ،2 بیزین-تزرابتدا بر اساس ضابطه شوا
  برای دو1نتایج برآورد الگوی . ای در نظر گرفته نشد  و برای متغیرهای مستقل وقفه،یک وقفه

 . آمده است5در جدول )  1380-1338(شاخص مختلف باز بودن اقتصاد در دوره 
         

 ARDL ضرایب الگو  با استفاده از روش برآورد . 5 جدول
61 RPGDP  حالت دوم حالت اول 

RL 1 1/1 

 t 2 7/2 آماره

RK 14/0 17/0 

 t 9/1 2آماره 

RTRADE 29/0 - 

 - t 5/7آماره 

RCX - 16/0 

 t - 6/4اره آم

 نرخ رشد RK،   نرخ رشد نیروی کار شاغلRL، 1361 نرخ رشد تولید سرانه  به قیمت ثابت RPGDP 61،  جدولاین در 
 .است نرخ رشد صادرات RCXو ) نرخ رشد مجموع صادرات و واردات(  نرخ رشد تجارت خارجی RTRADE،   تشکیل سرمایه

 
ضرایب معنی دار و عالمت آن مطابق مبانی نظری  کهنتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد 

 ، تولید ناخالص داخلیو) تجارت( باز بودن اقتصاد وجود رابطه تعادلی و بلندمدت بین ،بنابراین. است
 .شود میتأیید 

                                                 

١ . Error Correction Model (ECM) 
٢ . Schwarz Baysiam Criterion (SBC) 
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 وبا پذیرش د . دکرتوان الگوی کوتاه مدت را نیز برآورد و بررسی   میARDLبا استفاده از روش 
   خطا- که مبتنی بر سازوکار تصحیح،رابطه کوتاه مدت دو 6د مدت در جدول رابطه تعادلی بلن

)ECM(  ،برآورد شده است،به شرحی که در پی می آید : 

 
 ARDL  ضرایب الگوی تصحیح خطا با استفاده از روش برآورد .6 لجدو

61 RPGDP حالت دوم حالت اول 

DRL 1 9/0 

 t 2 8/2آماره 

DRK 14/0 14/0 

 t 9/1 9/1آماره 

DRTRADE 3/0 - 

 - t 53/7آماره 

DRCX - 13/0 

 t - 3/5آماره 
ecm(-۱) 82/0- 81/0- 

 -t 6/8- 7/8آماره 
R۲ 82/0 81/0 

D.W 2/2 1/2 
 

باز بودن اقتصاد بر نرخ رشد  در کوتاه مدت نیز ،6 در جدول  به عمل آمدههایبراساس برآورد
)})١{( اما جزء آخر .ارد اثر دتولید سرانه تولید ناخالص داخلی −ecmترین جزء  که در واقع مهم 

 با استفاده از و از رگرسیون هم انباشتگی استخراج شده است، سرعت نیل به تعادل بلند مدت را است
دهد که در هر  در حقیقت این ضریب نشان می. دهد  نشان میابزارهای سیاستی لحاظ شده در مدل را

عملکرد کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و هدف بلند مدت از اختالف میان ) درصد( 80بیش از سال 
که بیانگر  ،)شود کاسته می (شود حذف می) توضیحی( توسط متغیرهای سیاستی رشد تولید سرانه

 .است سریع تعدیل سرعت نسبتاً
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 یک داخلیرشد سرانه تولید ناخالص  ، حاکی از آن است که (١-)ecm دار بودن ضریب   معنی
 یک رابطه علیت ، به دیگر سخن.شود متغیر برونزای ضعیف نبوده و نسبت به عدم تعادل تعدیل می

توان  در واقع می.  وجود داردتولید ناخالص داخلی به سمت الگوبلندمدت از طرف متغیرهای توضیحی 
 .استهای رشد اقتصادی   یکی از علت یکی از عوامل مؤثر و،باز بودن اقتصادگفت 

 
 خالصه و نتایج. 6

 تجارت بر آثاردر مجموع .  بررسی و تحلیل تأثیر تجارت بر رشد اقتصادی بود،هدف از این نوشتار
  : تقسیم می شود کلی زیرتوسعه، به سه دستهرشد و 

 .افزایند و منجر به ابداعات و افزایش بهره وری می شوند آنهایی که بر وسعت بازار می .1
 .ند انداز و انباشت سرمایه را در پی دارآنهایی که افزایش پس. 2
وری، اهای جدید، و انتقال فن ها و سلیقه  آموزشی بوده و در القای خواستهآثارآنهایی که دارای . 3

 در فرایند توسعه "طرف عرضه"کیدی برأاین ت. باشند های کارآفرینی موثر می ها و مهارت تخصص
وری کلیه عوامل  دهد و بهره لید موجود را تغییر شکل میمنافع پویای حاصل از تجارت، توابع تو. است

 .دهد تولید و به تبع آن نرخ رشد درآمد ملی را افزایش می
از بررسی آمارهای موجود در زمینه تجارت مشخص شد که سهم ایران در صادرات و واردات 

ای و  ای واسطه و در ترکیب واردات، اتکای بیش از حد به واردات کاالهاستنسبت به جهان اندک 
 تمرکز صادرات کشور و سهم باالی همچنین. ای برای یک دوره بلندمدت وجود داشته است سرمایه

 اختار تولید ملی، شکنندگی ونفت در صادرات کاالیی مبین عدم تنوع کافی و توسعه نیافتگی س
 .استپذیری تجارت در اقتصاد کشور  آسیب

های بانک مرکزی و دفتر   مختلف، با استفاده از دادههای نتایج حاصل از برآورد الگو در حالت
الملل که در قالب درجه باز بودن  نشان دادکه تجارت بین) 1380-1345(اقتصاد کالن برای دوره 

 . اقتصاد وارد الگو شد، تأثیر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه دارد
ناپذیر  طور اجتنابه ، که کشور ما نیز ب)ادجهانی شدن اقتص( در نظم جدید اقتصاد جهانی ،بنابراین

توان از طریق انطباق با   می؛گیرد  و می،الملل قرار گرفته در معرض تحوالت و مناسبات اقتصاد بین
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ای موجود در اقتصاد جهانی بهره گرفت و با باز کردن  های تجاری و سرمایه این شرایط، از فرصت
البته . به رشد اقتصادی کمک کرد)  و منابعفناوریرجی، از طریق دسترسی به بازارهای خا(اقتصاد 

 و چه کشوری را برای تجارت انتخاب کند، آثار ،بسته به اینکه کشور در جریان آزادسازی چه کاالها
 . استآن متفاوت 
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