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چكیده:
از نظر اغلب اقتصاددانان ،تجارت بینالملل داراي با اهمیتي توسعهي انساني است.
تجارت از طریق مستقیم و غیرمستقیم بر توسعهي انساني تأثیرگذار است .بررسي
نظریات توسعه نشانگر رابطهي مثبت میان تجارت خارجي و توسعهي اقتصادي
است .بر اساس برخي از نظریات علیرغم اثر مثبت تجارت بر توسعه ،داراي تأثیر
منفي بر فرهنگ بومي و اقتدار ملي به خصوص در کشورهاي در حال توسعه بوده
است .در این تحقیق اثر رشد تجارت بر توسعه با استفاده از رشد شاخص توسعهي
انساني براي کشورهاي منتخب آسیایي بررسي شده است .بدین منظور ،از الگوي
دادههاي تابلویي و روش  System GMMبراي بررسي رابطه بین رشد تجارت و رشد
شاخص توسعهي انساني استفاده شده است .نمونه مورد مطالعه شامل  61کشور
منتخب طي سالهاي  6291 -9002بوده است .بر اساس برخي از نتایج رشد تجارت
بر ارتقاي شاخص توسعهي انساني و در نتیجه رفاه اجتماعي تأثیر مثبت و معنادار
داشته است.
طبقهبندي O47 ،F1 :JEL

واژههاي کلیدي :شاخص توسعهي

انسانی ،رشد تجارتSystem GMM ،
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 -6مقدمه
امروزه هيچ كشور درحال توسعهاي نمیتواند خود را از اقتصاد جهانی ،دور نگه دارد.
منافع حاصل از سياسد بروننگري از قبيل كسب مزيد در توليد كاالي خاص،
جريان يافتن سرمايه مولد به كشورهاي درحال توسعه ،رشد اقتصادي و افزايش
رفاه همواره از مباحث فراگير و گسترده در ادبيات تجارت بينالملل بوده اسد .در
اين راستا از نظر اغلب اقتصاددانان ،تجارت موتور توسعه در جوامع امروزي اسد
(باالسا .)5391 ،5دليل ادعاي آنها امكان پذيري بهرهگيري از توانمنديهاي
اقتصادي بالقوه با توجه به مزيدهاي نسبی موجود اسد .اين مهم عالئم روشن
كنندهي سرمايهگذاري در طرحهاي اقتصادي سودآور و قابل رقابد در عرصهي

جهانی اسد (ردريگز و ردريگ ،5333 4والد و وود 41119و كمدر.)41192
در طرف مقابل ،بر اسا نظريات مخالفان تجارت آزاد ،تجارت يک بازي
جمع -صفر با ثروتمندي ثروتمندها و فقر ،فقيرترها اسد .تجارت از طريق تخريب
محيط زيسد و اثر منفی بر فرهنگ بومی و اقتدار ملی اثرات مضر غيردرآمدي به
همراه دارد (جاللینائينی و محمدي 5991 ،و فرهادي.)5919 ،
مطالعات متعددي بيانگر اثر مثبد و معنادار تجارت بر رشد اقتصادي اسد.
اما آيا افزايش تجارت بر كيفيد زندگی افراد تاثير داشته اسد؟ .امروزه كيفيد
زندگی انسان مبدأ توسعه معرفی شده اسد .بر اسا نظريه الحق 1،هدف توسعه،
افزايش دامنهي انتخاب افراد اسد؛ بدين معنا كه سرمايهگذاري روي ابعاد فكري،
جسمی و حقوقی انسان مهمترين عامل حركد به سمد توسعهي اقتصادي اسد.
صاحبنظران بر اين باورند كه اگرچه رشد اقتصادي شرط الزم جهد دستيابی به
توسعهي انسانی محسوب میگردد اما نمیتواند به عنوان شرط كافی تلقی گردد.
رشد اقتصادي يک وسيله و توسعهي انسانی يک هدف اسد .درون مايه اين مفهوم
نوين فراتر از افزايش درآمد و ثروت بودن توسعه اسد(عباسینژاد و رفيعیامام،
 .)5912رشد اقتصادي فقط يک وسيله و مهمترين وسيله براي توسعه اسد
(مالنوري و ديگران .)5919 ،افزايش رشد اقتصادي عالوه بر انعكا رشد درآمد
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متوسط كشوري ،منعكس كنندهي اطالعاتی دربارهي نحوهي توزيع اسد( برنامهي
توسعهي سازمان ملل.)4119 6،
در برخی موارد مطالعات انجام شده در زمينهي افزايش درآمد ملی
گمراهكننده اسد .چرا كه ممكن اسد با وجود يكسان بودن توزيع درآمد كشورها،
سطح رفاه اجتماعی آنها به واسطهي تفاوت در تحرک اجتماعی و اقتصادي ،بسيار
متفاوت باشد .با وجود اهميد برابري درآمد ،تحليل اثر تجارت بر عوامل منجر به
بهبود تحركات اقتصادي و اجتماعی مانند فرصدهاي آموزشی پيشرفته ،روش
بهتري براي مطالعه و بررسی اسد (بردسال و گراهام .)4111 9،از اينرو ،در اين
تحقيق مقيا كلیتر توسعهي انسانی به جاي درآمدملیسرانه در نظر گرفته شده
اسد .زيرا شاخص توسعهي انسانی عالوه بر درآمدسرانه ،در بردارندهي معيارهاي
كيفی زندگی اسد و معيار مناسبتري نسبد به درآمد سرانه براي اندازهگيري رفاه
اجتماعی اسد .در اين تحقيق با تأكيد بر مطالعات انجام شده ،اثر رشد تجارت بر
توسعه با استفاده از رشد شاخص توسعهي انسانی )HDI( 1مورد بررسی و تحليل
قرار گرفته اسد .بدين منظور ،در قسمد دوم ،مبانی نظري رشد تجارت و رشد
شاخص توسعهي انسانی ارائه شده اسد .در قسمد سوم پيشينهي تحقيق ارائه
شده اسد .قسمد چهارم شامل روش تحقيق و تصريح مدل اسد .پس از بررسی
نتايج حاصل از برآورد الگو در بخش پنجم ،جمعبندي و نتيجهگيري در بخش پايانی
ارائه شده اسد.
 -9مباني نظري
نظريههاي مدون رشد اقتصادي با مباحث اقتصاد باز از مكتب كالسيک آغاز شده
اسد .بر اسا نظر هيوم ،عالوه بر تراز تجاري ،واردات نيز از نظر رشد داراي
اهميد اسد (روبرتمكگی .)5313 ،بر اسا نظر آدام اسميد تجارت از طريق
گسترش بازار و افزايش تقسيم كار ،افزايش دهندهي كارايی و رشد اقتصادي بوده
اسد(ابراهيمی و فرجادي .)5911 ،در دههي  ،5331نظريهپردازان تجارت درونزا
الگوهاي مختلفی را ارائه كردهاند .بر اسا اين نظريات ،تجارت خارجی با افزايش
United Nations Development Programming
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تنوع و كيفيد نهادههاي واسطهاي ،انتقال و گسترش دانش ،آثار يادگيري در حين
عمل و افزايش اندازهي بازارها ،تحريک كنندهي رشد اقتصادي بوده اسد .بر اسا
پيش بينی الگوهاي مذكور ،آزادسازي تجاري از طريق افزايش رشد بهرهوري ،آثار
مثبتی بر رشد درآمدسرانه و رشد اقتصادي داشته اسد (طيبی ،عمادزاده و شيخ
بهايی .)5919 ،تجارت آزاد ،فراهم كنندهي سطح زندگی باالتر و در واقع
فرصدهاي اقتصادي -اجتماعی بيشتري براي مردم كشورهاي درحال توسعه و
توسعه يافته بوده اسد .تجارت يكی از عوامل تغيير تخصيص منابع از بخشها و
صنايع با بهرهوري پايين به صنايع با بهرهوري باال بوده اسد .مبادالت باعث
بكارگيري منابع و امكانات در بخشهاي كاراتر ،بكارگيري روشهاي توليدي
مناسبتر و افزايش بهرهوري و افزايش توليد جهانی در حداكثرمقدار خود می شود.
بنابراين ،رشد صادرات موجب افزايش درآمد و اشتغال شده و توليدات جهان
افزايش میيابد ،سود تجاري حاصل بين كشورها به نسبد مختلف تقسيم میشود و
درآمد سرانه جهان افزايش و در نتيجه رفاه داخلی و رفاه جهانی بهبود میيابد
(داويس و كوئين -ليون .)4116 ،3تجارت میتواند به طور مستقيم و غيرمستقيم
رشد بهرهوري را در يک كشور تقويد كند .منافع مستقيم افزايش تجارت
بينالملل ناشی از بهرهبرداري بيشتر از برتريهاي نسبی و تحقق صرفهجويیهاي
ناشی از مقيا

توليد همراه با افزايش دسترسی به فرآوردههاي واسطهاي اسد

منافع غيرمستقيم نيز در اثر نقش تجارت بينالملل در تعيين توانايی اجتماعی يک
كشور براي رسيدن به سطح كشورهاي پيشرفته ايجاد میشود .تجارت بينالملل
ممكن اسد از طريق افزايش دسترسی به كاالهاي واسطهاي نيز سطح بهرهوري در
يک كشور را باال ببرد (شاهآبادي)5916 ،
افزايش تجارت عالوه بر تأثير بر درآمد میتواند تأثيرات مثبتی نيز بر ديگر
شاخصهاي اقتصادي از جمله توسعهي انسانی داشته باشد .شاخص توسعهي
انسانی (شاخص تركيبی از نرخ باسوادي و آموزش ،اميد به زندگی و درآمد) نسبد به
درآمد سرانه مقيا مناسبتري براي توضيح توسعهي اقتصادي اسد(روزبهان،
.)5911

Davies and Quinlivan
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داليل متعددي مبنی بر وجود رابطهي مثبد بين تجارت و توسعهي انسانی
وجود دارد .زيرا گسترش تجارت افزايش سطح زندگی و به تبع آن ،تحصيالت
باالتر و سطح بهتر مراقبد هاي بهداشتی و خدمات اجتماعی را به همراه دارد.
تجارت به طور مستقيم ضمن افزايش درآمد تأثير غيرمستقيمی نيز بر مقيا هاي
غيردرآمدي از طريق درآمد دارد .طبق نظر طرفداران جهانی شدن تجارت هم به
طور مستقيم از طريق درآمد و هم به طور غيرمستقيم از طريق آميختگی فرهنگی
و افزايش تنوع كاالهاي موجود بر توسعهي انسانی تأثير گذار اسد.
تجارت ،دانش و ايده را نيز ارتقاء میدهد؛ چرا كه ارتباطات ،تفاهم فرهنگی
متقابل و آگاهی جهانی براي جريان تجارت بين كشورهاي مختلف امري الزم اسد.
تجارت عالوه بر افزايش كميد كاالها ،افزايش دهندهي تنوع كاالهاي مصرفی نيز اسد.
(پورمقيم.)5911 ،
بر اسا نظريههاي جديد رشد اقتصادي و تجارت خارجی ،واردات كاالهاي
صنعتی سبب سرريز فناوري از كشورهاي طرف تجاري شده و از طريق ارتقاي
بهرهوري ،سبب افزايش رشد اقتصادي و توسعهي سرمايهي انسانی میشود .بر
اسا نظر ادواردز )5315( 51كشورهايی كه سياسد آزادسازي تجاري را دنبال
نمودهاند ،دانش جهانی را با رشد سريعتر و نرخ باالتري انباشد میكنند .رازينی
( )5915در رابطه با صادرات و توسعهي اقتصادي استدالل میكند كه تجارت باعث
ايجاد اثرات سرريز تكنولوژيكی در بقيه اقتصاد شده و سبب توسعهي انسانی
میشود(امينی و حجازي آزاد.)5919 ،
بر اسا نظر گاالپ 55و ديگران ( )5331اقتصادهاي باز عموماً موقعيد
بهتري را براي ورود فناوريها و ايدههاي جديد فراهم میكنند .اين اقتصادها
تقسيم كار بهتري از نيرويكار در فرآيندهاي توليد (كه با مزيدنسبی آنها سازگار
اسد) فراهم میكنند .عالوه بر آن ،رابطهي مثبتی بين هزينههاي دولد در
بهداشد و آموزش (به عنوان سهمی از  )GDPو رشد درآمدسرانه و توسعهي
سرمايهي انسانی وجود داشته اسد.
تجارت و سرمايهي انسانی ضمن تقويد يكديگر افزايش توسعهي اقتصادي
را نيز در بر دارد .گسترش تجارت از طريق افزايش رقابد و انتقال دانش فنی،
Edwards
Gallup
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تقاضا براي نيرويكار ماهر را افزايش داده و افراد را تشويق به فراگيري مهارتها و
تخصصهاي مورد نياز میكند .از اين راه زمينهي توسعهي سرمايهي انسانی را
فرآهم میآورد .از طرف ديگر ،توسعهي سرمايهي انسانی از طريق باال بردن سطح
تحصيالت ،مهارتها و تخصصهاي نيرويكار ،میتواند باعث گسترش صادرات و
پيشرفدهاي تجاري شود (لوپز و سرانو .)4119 54،در كشورهاي شرق آسيا تركيب
تجارت آزاد با آموزش ،كليد موفقيد آنها در رقابد بينالمللی و رشد سريع در چند
دههي اخير بوده اسد (بانک جهانی.)4114 59،
با اين استدالل ،گسترش تجارت افزايش دهندهي درآمد ملی اسد .افزايش
درآمد نيز افزايش سطح سواد و سالمتی را به دنبال خواهد داشد .در نتيجه سطح
استانداردهاي زندگی افراد و فرصدهاي آموزشی افزايش میيابد و توسعهي
اقتصادي و انسانی ايجاد میشود .اين چرخه تأثيرات اقتصادي به طور مداوم تكرار
میشود .لذا ،رابطه بين تجارت و توسعهي انسانی ،داراي الگوي با وقفه توزيعی
اسد.
در اين پژوهش به منظور بررسی اثر رشد تجارت بر رشد توسعهي انسانی،
تغيير در مقدار عددي شاخص  HDIبه عنوان تابعی از تجارتسرانه در نظر گرفته
شده اسد .در مطالعات مرتبط با تجارت ،معموالً تجارت به صورت درصدي از
 GDPاسد .اما با توجه به بحث تجارت بر توسعهي انسانی ،در پژوهش حاضر از
تجارت سرانهي كمّی به جاي تجارت به صورت درصدي از  GDPاستفاده شده
اسد .براي مثال ،در كشوري با رشد اقتصادي  9درصد ،رشد تجارت  4درصد و
جمعيد ثابد ،مقيا تجارت به ازاي هر واحد  GDPنشانگر كاهش در تجارت و
شاخص تجارت سرانهي كمّی (به دليل ثابد بودن جمعيد) نشانگر افزايش تجارت
و عدد مناسبتري اسد.
 -3مروري بر پیشینهي پژوهش
تا قبل از دههي  5331اكثر مطالعات انجام شده در زمينهي تجارت و تأثير آن بر
توسعه به جنبههاي اقتصادي و تأثير تجارت بر رشد اقتصادي پرداخته شده اسد.
اما از سال  5331شاخصهاي توسعهي انسانی محبوب الحق اقتصاددان پاكستانی
مالک توسعهيافتگی كشورها توسط سازمان ملل متحد معرفی شد .بر اين اسا
Lopez and Serrano
World Bank
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مطالعاتی در زمينهي تأثير تجارت بر توسعهي انسانی نيز ارائه شده اسد .از اين
مطالعات ،میتوان به مطالعه داويس و كوئينليون 52اشاره كرد .در اين تحقيق اثر
تجارتسرانه بر تغييرات شاخص توسعهي انسانی با استفاده از روش الگوهاي خود
وقفه توزيعی طی دورهي  5391 -4114بررسی شده اسد .بر اسا نتايج اين
مطالعه تجارت آزاد از طريق افزايش درآمد ،تنوع بخشيدن به كاالهاي مصرفی و
تخصيص بهينهي منابع بر اسا اصل مزيدنسبی ،بهبود رفاه ،و از طريق انتقال
تكنولوژي و تبادل اطالعات ،افزايش سطح سواد و اميد به زندگی به خصوص در
جوامع كمتر توسعه يافته را ددر پی داشته اسد.
هرزر )4111( 51رابطهي صادرات كاالهاي صنعتی و معدنی و رشد اقتصادي
كشور شيلی را با استفاده از تحليل عليد و هم انباشتگی براي دورهي -4115
 5361مورد مطالعه قرار داده اسد .بر اسا نتايج اين تحقيق ،صادرات صنعتی
انتشار دانش ،علوم و تكنولوژيهاي پيشرفته و ارتقاي سطح بهرهوري عوامل توليد
را در پی داشته اسد .اين عامل تأثير مثبد و معناداري بر توسعهي انسانی و رشد
اقتصادي داشته اسد.
چن و گوپتا )4116( 56در مقالهاي رابطهي درجهي باز بودن اقتصاد و رشد
اقتصادي را در  41كشور آفريقايی طی دورهي  5331 4119با استفاده از روش
دادههاي تابلويی مورد بررسی قرار دادهاند .بر اسا نتايج اين مطالعه ارتباط ميان
رشد آموزش (كه منجر به توسعهي انسانی میشود) و باز بودن اقتصاد منفی و
معنادار بوده اسد .بر اسا نتايج اين تحقيق كشورهاي مورد بررسی از لحاظ
استانداردهاي آموزشی در سطح بسيار پايينی قرار داشتهاند .به طوري كه اين
سطح از سرمايهي انسانی قادر به استفاده از دانش و فناوريهاي انتقال يافته از
طريق گسترش تجارت نبوده اسد.
اندرسون )4119( 59در پژوهشی اثر تجارت و سرمايهگذاري را بر رشد
جمعيد و توسعهي انسانی در اياالت متحده امريكا و مكزيک بر اسا دادههاي
سرشماري سال  5331و  4111و در نظر گرفتن شاخص توسعهي انسانی به عنوان
Davies and Quinlivan
Herzer
Chen and Gupta
Anderson

14
15
16
17
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شاخص كيفيد زندگی .بررسی كرده اسد .بر اسا نتايج اين مطالعه افزايش
تجارت و سرمايهگذاري بر رشد جمعيد و مهاجرت اثر عمدهاي داشته اسد .در هر دو
منطقه ،پيشرفدهايی در كيفيد زندگی مشاهده شده اسد اما در منطقهي مكزيک
رابطهي معناداري بين توسعهي انسانی و تجارت و سرمايهگذاري وجود داشته اسد.
با وجود مطالعات گسترده انجام شده در حوزه تجارت و به خصوص تأثير آن
بر رشد اقتصادي در ايران ،بررسی اثر تجارت بر توسعهي انسانی ،علیرغم اهميد
آن ،تا زمان تدوين اين مقاله ،كمتر مورد توجه قرار گرفته اسد.
 -4روش تحقیق
 -6-4ارائه مدل

بر اسا مبانی نظري و مطالعات تجربی ،شاخص توسعه انسانی 51يک كشور
( )HDIgitتابع با وقفه توزيعی از تغييرات تجارت سرانه گذشته و
حال ) (Tradeit , Tradei ,t 1 ,به صورت زير اسد.
2
t
)HDIg i     (tradei,t  tradei ,t 1   tradei,t 2  ...   tradei ,0

()5

t k
 ui,t      tradei,t k  ui ,t
k 0

با استانداردسازي وقفههاي هندسی ،رابطهي ( )5به صورت رابطهي ( )4قابل
بازنويسی اسد.
()4
HDIit  HDIi,t 1   (1   )  Tradeit  uit  ui,t 1
يا
()9

HDIgit   (1   )  Tra deg it  HDIgi,t 1  uit  ui,t 1

در رابطهي فوق HDIg ،بيانگر رشد شاخص توسعهي انسانی و  Tradegرشد
تجارت سرانه براي كشور  iام در زمان  tمیباشد .رشد تجارت سرانه نيز به صورت
تغيير در لگاريتم مجموع صادرات و واردات سرانه به صورت رابطه زير اسد.
()2

HDIgit  HDIit  HDIi ,t 1

exportit  importit
exportit 1  importit 1
()  ln
() )1
population it
population it 1

(Tradegit  ln

HDI

18
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در روابط فوق import ،exports ،و  Populationبه ترتيب به عنوان
صادرات ،واردات و جمعيد كشور  iام در زمان  tدر نظر گرفته شده اسد .در
ضمن ،از وقفههاي  Tradeg itاز  5تا  2سال و تغيير در رشد جمعيد )  ( gitاز
سال  t  1تا سال  tبه عنوان متغير ابزاري استفاده شده اسد53.
با حضور وقفه متغير وابسته (  ) HDIit 1در ميان متغيرهاي توضيحی ،مدل
به صورت پويا مورد بررسی قرار گرفته اسد .در مدل دادههاي تلفيقی با متغير
وابسته به صورت وقفه در طرف راسد ،برآوردهاي  OLSاز سازگاري الزم برخوردار
نيسد .بر اين اسا روشهاي برآورد دومرحلهاي  2SLSيا  GMMقابل استفاده
اسد .بر اسا نظر ماتيا و سوستر 41برآورد  2SLSبه دليل انتخاب نادرسد
متغيرهاي ابزاري ،ضمن ايجاد واريانسهاي بزرگ براي ضرايب ،عدم معنی داري
آماري را نيز در پی دارد .بنابراين ،روش گشتاور تعميم يافته ) )GMMتوسط آرالنو
و باند 45براي حل اين مشكل پيشنهاد شده اسد (ياوري و همكاران.)5912 ،
در دادههاي تلفيقی برآورد با دو روش اثرات ثابد و تصادفی قابل انجام
اسد .در روش اثرات تصادفی ،عرض از مبدأ جزء اخاللی شبيه به   itبا عدم
همبستگی با متغيرهاي توضيحی اسد (  Cov( x ,  )  0و .) Vit  it   it
it

it

در روش اثرات ثابد ويژگیهاي ثابد مانند جمعيد و موقعيد جغرافيايی با
متغيرهاي توضيحی همبسته اسد .به عبارتی ديگر ،جزء اخالل در مدل اثرات
ثابد شامل اثرات غيرقابل مشاهده خاص هر كشور (  )  iو خطاي مشاهدات ( )  it
اسد .در اين حالد بين جمله اثرات ثابد (  )  iو متغير توضيحی ارتباط وجود
ندارد.
()6

uit  i   it

 53هرچه وقفهها طوالنی تر باشد ،احتمال همبستگی با جزء اخالل دوره جاري كاهش میيابد .با افزايش
تعداد وقفه ها ابزارهاي بهتري براي برآورد در اختيار خواهيم داشد ،ليكن از حجم نمونه كاسته میشود .در
صورتیكه حجم نمونه به اندازهي كافی بزرگ باشد؛ كه در مورد نمونهي منتخب مصداق دارد ،میتوان از
تمام وقفههاي ممكن (وقفه دوم به بعد) به عنوان ابزار استفاده نمود.
Matias and Suster
Arellano and Bond

20
21
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روش اثرات ثابد براي حاالت  nكشور مشخص از ميان كشورهاي موجود و
استنتاج منحصر به اين  nكشور قابل استفاده اسد(اشرف زاده و مهرگان.)5919 ،
از طرفی ،وجود وقفه متغير وابسته در ميان متغيرهاي مستقل افزايش
دهندهي ،احتمال خود همبستگی اسد .اگر متغيرهاي توضيحی درونزا فرض شوند،
ممكن اسد رابطهي عليد دو طرفهاي؛ از رشد تجارت به رشد توسعهي انسانی و يا
برعكس ،وجود داشته باشد و برازشگرها با جزء خطا همبستگی داشته باشند .براي
رفع چنين مسائلی ،روش گشتاورهاي تعميم يافته آرالنو -باند ،كه مبتنی بر
مدلهاي پوياي تابلويی اسد ،به كار گرفته میشود .در اين روش بين متغيرهاي
درونزا و از قبل تعيين شده ،تفاوت وجود دارد .در اين مدل از وقفهي خود
متغيرها به عنوان ابزار استفاده میشود .در اين روش با تبديل برازشگرها از طريق
تفاضل مرتبهي اول ،به دليل عدم تغيير طی زمان ،اثرات ثابد كشوري قابل حذف
شدن اسد .براي اينكه نتايج در اين مدلها از نظر پايداري قابل اطمينان باشند،
بايد تعداد مشاهدات به اندازهي كافی بزرگ (حداقل  11مشاهده) باشد .زيرا ،در
اين روش زمانی كه تعداد مشاهدات اندک اسد ،به دليل تورش زياد ،تفسير نتايج
با مشكل مواجه خواهد شد (عصاري و ديگران .)5919 ،اين تحقيق با استفاده از
دادههاي ساليانه  56كشور منتخب طی دورهي  5391- 4113و روش System
 GMMانجام شده اسد.
 -9-4دادهها ،منابع و تعریف متغیرهاي مدل

تصريح مدل به منظور بررسی رابطه بين رشد تجارت سرانه و رشد شاخص توسعهي
انسانی ،به صورت زير در نظر گرفته شده اسد.
()9

HDIgi,t  αHDIgi,t 1  βTradegi,t  ui,t
در رابطه ي فوق  HDIgi,tرشد  HDIكشور  iام در زمان  HDIgi,t-1 ،tرشد HDI

براي كشور  iام در زمان  Tradeg ،t-1رشد تجارت سرانه و  uit  i   itخطاي
برآورد اسد .به طوري كه   iاثرات غيرقابل مشاهده خاص هر كشور و   itو
خطاي مشاهدات اسد.
مدل فوق ،براي  56كشور ايران ،هند ،بنگالدش ،چين ،نيوزلند ،هنگكنگ،
ژاپن ،اندونزي ،مالزي ،فيليپين ،پاكستان ،سريالنكا ،تايلند ،كره ،سوريه و مصر طی
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دورهي زمانی  5391 -4113برآورد شده اسد .وجود كشورهاي توسعهيافته و كمتر
توسعه يافته در اين كشورها و دسترسی به دادههاي آماري مورد نظر در دورهي مورد
بررسی دليل انتخاب اين كشورها بوده اسد .متغير تجارتسرانه (دادههاي صادرات و
واردات به قيمد ثابد سال  4111و جمعيد) از شاخص توسعهي بانک جهانی44
( 4151و  )4111استخراج شده اسد .آمار شاخص توسعهي انسانی نيز از
گزارشهاي توسعهي انسانی سال  4151سازمان ملل متحد ( )UNDPاستخراج شده
اسد.
همانگونه كه قبالً نيز ذكر گرديد شاخص توسعهي انسانی براي اولين بار در
سال  5335ميالدي توسط سازمان برنامهي توسعهي ملل متحد ) (UNDPبه عنوان
مقيا توسعهي اجتماعی استفاده شده اسد .هر ساله كشورهاي جهان بر اسا آن
مورد مقايسه قرار میگيرند .شاخص توسعهي انسانی به معناي رتبهبندي كشورها از
نظر پيشرفد توسعهي انسانی و متوسط آسودگیهاي زندگی اسد .كشورهايی كه
در ردههاي باالي شاخص توسعهي انسانی قرار دارند ،كشورهاي توسعه يافته و
كشورهايی كه در ردههاي پايين شاخص توسعهي انسانی قرار دارند ،كشورهاي
توسعه نيافتهتري هستند .شاخص توسعهي انسانی به عنوان شاخصی در نظر گرفته
میشود كه در آن مباحث مربوط به رشد اقتصادي كمرنگتر گرديده و در آن شاخص
انسان و رفاه انسانی مورد توجه قرار میگيرد (عباسینژاد ،رفيعیامام .)5912 ،در
محاسبهي شاخص توسعهي انسانی كه در اين مطالعه استفاده شده اسد سه بعد
اساسی توسعهي انسانی (شاخص اميد به زندگی ( 49 ،)LEIشاخص سطح تحصيالت
( 42 ،)EIشاخص درآمد ملی يا به عبارتی شاخص توليد ناخالص داخلی ()41)GDPI
در نظر گرفته شده اسد (داويس46.)4113 ،
World Development Indicator(WDI).
Life Expectancy Index

23
24

Education Index
Gross Domestic Product Index
 46محاسبهي شاخص توسعهي انسانی كه متشكل از سه ركن اصلی اميد به زندگی ،نرخ باسوادي و درآمد
ملی سرانه اسد ،از روشهاي متفاوتی صورت میگيرد .در سادهترين روش آن هر يک از متغيرها به صورت
Yi  MinY
ذيل استاندارد میشوند:
DY 

25

MaxY  MinY

i

كه در اين رابطه  Yiهر يک از شاخصهاي مذكور (اميد به زندگی ،LEI ،نرخ باسوادي EI ،و درآمد ملی
سرانه )GDPI ،میتواند باشد Max .و  Minنيز ترت يب بيشترين و كمترين ميزان آن شاخص در بين
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 -1نتایج تجربي
پيش از برآورد مدل ايستايی متغيرها بررسی شده اسد .بر خاالف آنچاه در ماورد
دادههاي سري زمانی مرسوم اسد ،در مورد دادههاي تابلويی -نمیتوان براي آزمون
مانايی از آزمونهاي ديكی -فولر و ديكی فولر تعميم يافته استفاده نمود ،بلكاه الزم
اسد به نحوي مانايی جمعی متغيرها آزمون شود .براي اين منظور ،در اين مطالعاه
از آزمونهاي  Hardi Testو  Levin, Lin&Chu tاستفاده شاده اساد .نتاايج ايان
آزمونها در جدول ()5ارائه شده اسد .فرضيهي صفر هر دو آزمون ،بيانگر ناماناايی
متغيرها اسد .بررسی مقادير آمارههاي محاسابه شاده نشاانگر رد فرضايهي صافر
مبنی بر نامانايی متغيرها بر اسا هر دو آزمون بوده اسد.
جدول  :6نتايج آزمون مانايی متغيرها
نام متغير
HDIg
Tradeg

Levin,Lin&Chu t
-4/61
()1/11
-4/61
()1/51

Hardi
11/36
()1/11
15/51
()1/11

مأخذ :محاسبات محققان

با توجه به وجود متغيرهاي تجارت و رشد شاخص توسعهي انسانی در مدل
رشد ،و مانا بودن آنها ،رابطهي تعادلی بلندمدت بين اين دو متغير و همجمعی
بديهی بوده اسد.
مشكل اساسی در تخمين اين الگوارتباط وقفه متغير وابسته در سمد راسد
با تأثيرات مقطعی ويژه هر كشور (  )  iاسد .اين مشكل تورش تخمين الگو و
ناسازگاري آن را در پی داشته اسد .براي تخمين و رفع مشكل از روش
گشتاورهاي تعميم يافته ) (GMMاستفاده شده اسد .اين روش به وسيله آرالنو  -اند
براي الگوهاي پانل پويا توسعه داده شده اسد .در اين روش براي رفع همبستگی
متغير وابسته با وقفه و جمله خطا ،وقفه متغيرها به عنوان ابزار در تخمين زن GMM
به كار رفته اسد .به دليل كمتر از  11سال بودن دوره زمانی از روش System
 GMMاستفاده شده اسد .نتايج حاصل از تخمين اثر رشد تجارت سرانه بر رشد
كشورهاي مورد بررسی اسد .در نهايد پس از بیواحد ساختن هر يک از شاخصها ،ميانگين حسابی
شاخصهاي استاندارد شده محاسبه میگردد .موضوعی كه در رابطهي ذيل مورد توجه قرار گرفته اسد.
1
1
1
) HDI  ( )( LEI )  ( )( EI )  ( )(GDPI
3
3
3
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شاخص توسعهي انسانی با توجه به عدم لزوم اثرات ثابد براي كشورهاي منتخب،
در جدول ( )4ارائه شده اسد.

جدول  :9نتايج حاصل از برآورد مدل
احتمال

آماره t

ضرايب

متغيرهاي توضيحی

1/111

29/59

1/313

)HDIg(-1

1/112

4/19

1/116

Tradeg

Arellano- Bond Test for AR(1) in first Difference: Z= -11.84 Pr > z = 0.00
Arellano- Bond Test for AR(2) in first Difference: Z= 3.02 Pr > z = 0.00
Sargan Test excluding Group

Chi2 (424)= 410.15

آماره

احتمال

2221/4

1/11
141

F
N

مأخذ :يافتههاي تحقيق با استفاده از نرم افزار Stata

براسا نتايج آزمون  ،Fفرضيهي صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرايب در
سطح معناداري يک درصد رد شده اسد .در نتيجه اعتبار ضرايب برآوردي تأييد
شده اسد.
سازگاري تخمين زنندههاي  System GMMبه معتبر بودن ابزارها وابسته
اسد .براي آزمون اين موضوع آمارهي آرلونو و باند ،بلندل و باند و آرلونو و باورقابل
استفاده اسد .اين آزمون براي بررسی اعتبار كل ابزارهاي بكار رفته به سارگان
معروف اسد .فرضيهي صفر اين آزمون حاكی از اعتبار ابزارها يا به عبارتی؛ عدم
همبستگی اجزاء اخالل با متغيرهاي ابزاري اسد .نتايج آزمون سارگان داللد بر
عدم رد فرضيهي صفر و اعتبار متغيرهاي ابزاري داشته اسد .لذا ،صحد نتايج
جهد تفسير تأييد شده اسد .عالوه بر اين ،اعتبار برآورد  System GMMبر مبناي
عدم خودهمبستگی مرتبهي اول و دوم اسد .بدين منظور آزمون آرالنو -باند براي
فرآيند خود توضيح مرتبهي اول در تفاضالت مرتبهي اول 49،صورت میگيرد و
فرضيهي صفر آن مبنی بر عدم خودهمبستگی پسماندهاي تفاضلی میباشد .نتايج
Arellano-Bond Test for AR(2) in First Differences
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اين آزمون )) (AR(1بيانگر عدم خودهمبستگی بوده اسد .اين نتايج براي
خودهمبستگی درجهي دوم و آزمون سطح خطاها نيز صادق بوده اسد.
با توجه به جدول فوق ،رشد شاخص توسعهي انسانی (با وقفه) داراي تأثير
مثبد و معناداري (در سطح اطمينان  5درصد) بر رشد  HDIكشورهاي منتخب
بوده اسد .همچنين ،رشد تجارت سرانه داراي تأثير مثبد و معناداري بر رشد HDI
كشورهاي منتخب طی دورهي مورد بررسی بوده اسد .اين نتايج با نتايج مطالعهي
داويس و كوئين -ليون )4116 ( 41همخوانی داشته اسد .مطابق نتايج جدول ()4
افزايش  5درصدي رشد تجارت سرانه ،افزايش  1/116درصدي رشد  HDIرا در پی
داشته اسد .يعنی تجارت جهانی فراهم كنندهي زمينهي شكوفايی و توسعهي
سرمايهي انسانی كشورها بوده اسد.
 -1نتیجهگیري
بر اسا نظرات نظريهپردازان اقتصاد بينالملل ،تجارت موتور رشد و توسعهي اقتصادي اسد.
هدف اين مقاله بررسی اثر رشد تجارت بر رشد شاخص توسعهي انسانی بوده اسد .براي
اين منظور از بين كشورهاي آسيايی  56كشور شامل كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در
حال توسعه انتخاب و با انجام آزمونهاي الزم در چارچوب دادههاي تابلويی با روش System
 GMMبرآورد مدل انجام شده اسد .نتايج حاصل از تخمين مدل براي كشورهاي منتخب،
رابطهي مثبد و معناداري بين رشد تجارت و رشد توسعهي انسانی را نشان داده اسد.
يعنی تجارت به طور مستقيم از طريق افزايش درآمد و بهبود كيفيد زندگی ،می تواند ارتقا
دهندهي سطح رفاه افراد جامعه و توسعهي انسانی باشد.
از آنجا كه ايران نيز جزء كشورهاي منتخب در اين مطالعه بوده و يافتههاي اين
پژوهش نشان میدهد كه رشد تجارت میتواند نقشی اساسی به عنوان ابزار توسعهي
سرمايهي انسانی داشته باشد ،بنابراين الزم اسد با افزايش مبادالت تجاري و پشتيبانی از
صادرات ،سهم تجارت كشور در تجارت جهان افزايش يافته تا منجر به افزايش رفاه و در نتيجه
بهبود توسعهي انسانی گردد.

Davies and Quinlivan
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