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در  انسانيي توسعهرشد تجارت بر رشد بررسي اثر 

 هاي تابلویيرهیافت داده :کشورهاي منتخب آسیایي

 
 و حاتمیراضيه دكتر سيد محمد حسن مصطفوي، ، الدين مكياندكتر سيد نظام

 محمدرضا دهقانپور
 

 91/9/5935تاريخ پذيرش:         42/55/5931تاريخ وصول: 

 
 :چكیده

است.   انسانيي توسعهبا اهمیتي داراي الملل تجارت بین ،اقتصاددانانلب اغ نظر از 

 بررسي  .است گذارانساني تأثیر يتجارت از طریق مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه

 اقتصادي يتوسعه و خارجي تجارت میان مثبت يهرابط نشانگر توسعه نظریات

تأثیر  داراي ،توسعه بر تجارت مثبت اثر علیرغم از نظریات برخي بر اساس . است

بوده حال توسعه  هاي درمنفي بر فرهنگ بومي و اقتدار ملي به خصوص در کشور

ي شاخص توسعهرشد تجارت بر توسعه با استفاده از رشد اثر  تحقیقاین در   .است

بدین منظور، از الگوي   .شده است بررسي براي کشورهاي منتخب آسیایي انساني

 رشد تجارت ورشد براي بررسي رابطه بین  System GMMویي و روش هاي تابلداده

کشور  61نمونه مورد مطالعه شامل  انساني استفاده شده است. ي شاخص توسعه

تجارت رشد بر اساس برخي از نتایج  . بوده است 6291 -9002 هايسالمنتخب طي 

 ثیر مثبت و معنادارتأ انساني و در نتیجه رفاه اجتماعيي شاخص توسعه يبر ارتقا

 . داشته است

 JEL :F1 ، O47بندي طبقه

 

 System GMM تجارت، رشد انسانی، ي: شاخص توسعههاي کلیديواژه
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 مقدمه  -6

 دارد.  تواند خود را از اقتصاد جهانی، دور نگهاي نمیامروزه هيچ كشور درحال توسعه

د در توليد كاالي خاص، نگري از قبيل كسب مزيمنافع حاصل از سياسد برون

هاي درحال توسعه، رشد اقتصادي و افزايش جريان يافتن سرمايه مولد به كشور

در   الملل بوده اسد.رفاه همواره از مباحث فراگير و گسترده در ادبيات تجارت بين

 تجارت موتور توسعه در جوامع امروزي اسد ،اقتصادداناناز نظر اغلب  اين راستا

هاي گيري از توانمنديبهره پذيري امكاندليل ادعاي آنها   .(5391، 5)باالسا

 عالئم روشناين مهم  اسد. هاي نسبی موجود با توجه به مزيد اقتصادي بالقوه

 يهاي اقتصادي سودآور و قابل رقابد در عرصهگذاري در طرحسرمايه يكننده

 .(21194و كمدر 94111والد و وود ،5333 4)ردريگز و ردريگ اسدجهانی 
تجارت يک بازي  ،ن تجارت آزادامخالفبر اسا  نظريات مقابل، در طرف 

تجارت از طريق تخريب  . ها اسدرتريو فقر، فق هاثروتمند يثروتمند باصفر  -جمع

درآمدي به زيسد و اثر منفی بر فرهنگ بومی و اقتدار ملی اثرات مضر غيرمحيط

 (. 5919فرهادي، و  5991نائينی و محمدي، )جاللی همراه دارد

 بيانگر اثر مثبد و معنادار تجارت بر رشد اقتصادي اسد.  متعدديمطالعات 

امروزه كيفيد  . ؟داشته اسداما آيا افزايش تجارت بر كيفيد زندگی افراد تاثير 

 ،هدف توسعه 1،الحق شده اسد.  بر اسا  نظريهزندگی انسان مبدأ توسعه معرفی 

گذاري روي ابعاد فكري، بدين معنا كه سرمايه اسد؛ انتخاب افراد يافزايش دامنه

  اسد.اقتصادي  يترين عامل حركد به سمد توسعهجسمی و حقوقی انسان مهم

جهد دستيابی به رشد اقتصادي شرط الزم اگرچه نظران بر اين باورند كه صاحب

  .تواند به عنوان شرط كافی تلقی گرددگردد اما نمیمحسوب میانسانی ي توسعه

درون مايه اين مفهوم   يک هدف اسد.انسانی ي توسعهرشد اقتصادي يک وسيله و 

امام، نژاد و رفيعیعباسی)بودن توسعه اسدنوين فراتر از افزايش درآمد و ثروت 

براي توسعه اسد  وسيله مهمترين و وسيله يک فقط اقتصادي رشد (. 5912

 درآمد رشد عالوه بر انعكا  ديرشد اقتصا افزايش  .(5919، ديگران)مالنوري و 
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 يبرنامه )اسدتوزيع  ينحوه يدرباره اطالعاتی يكننده منعكس ،كشوري متوسط

  (.4119 6،سازمان ملل يتوسعه

 ملی افزايش درآمد يمطالعات انجام شده در زمينهدر برخی موارد 

 ،هاشورتوزيع درآمد ك با وجود يكسان بودن چرا كه ممكن اسد اسد. كننده گمراه

تفاوت در تحرک اجتماعی و اقتصادي، بسيار  يسطح رفاه اجتماعی آنها به واسطه

تحليل اثر تجارت بر عوامل منجر به  ،برابري درآمدبا وجود اهميد  متفاوت باشد. 

روش  ،هاي آموزشی پيشرفتهفرصد مانندبهبود تحركات اقتصادي و اجتماعی 

اين رو، در از اين . (4111 9،دسال و گراهام)بر بررسی اسدبهتري براي مطالعه و 

شده نظر گرفته  سرانه درملیانسانی به جاي درآمد يتر توسعهمقيا  كلی تحقيق

معيارهاي ي در بردارندهسرانه، انسانی عالوه بر درآمد يشاخص توسعه زيرا . اسد

گيري رفاه تري نسبد به درآمد سرانه براي اندازهمعيار مناسب و اسدكيفی زندگی 

تجارت بر رشد اثر  ،با تأكيد بر مطالعات انجام شده تحقيقدر اين  . اسداجتماعی 

مورد بررسی و تحليل  (HDI) 1انسانیي شاخص توسعهرشد توسعه با استفاده از 

رشد تجارت و رشد بدين منظور، در قسمد دوم، مبانی نظري   .گرفته اسدقرار 

ارائه  تحقيق يدر قسمد سوم پيشينه اسد.  شده ارائهانسانی ي توسعهشاخص 

 پس از بررسی . اسد مدلتصريح روش تحقيق و شامل قسمد چهارم  . شده اسد

در بخش پايانی  گيريبندي و نتيجهجمع در بخش پنجم،نتايج حاصل از برآورد الگو 

 .شده اسدارائه 
 

 مباني نظري -9

آغاز شده مكتب كالسيک  ازز هاي مدون رشد اقتصادي با مباحث اقتصاد بانظريه

واردات نيز از نظر رشد داراي  ،تراز تجاري ، عالوه بريومبر اسا  نظر ه  اسد.

آدام اسميد تجارت از طريق بر اسا  نظر   .(5313مكگی، )روبرتاهميد اسد 

بوده كارايی و رشد اقتصادي  يدهنده افزايش ،گسترش بازار و افزايش تقسيم كار

زا پردازان تجارت دروننظريه ،5331 يدر دهه (. 5911رجادي، )ابراهيمی و فاسد

تجارت خارجی با افزايش  اين نظريات،بر اسا    اند.كردهالگوهاي مختلفی را ارائه 
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اي، انتقال و گسترش دانش، آثار يادگيري در حين هاي واسطهتنوع و كيفيد نهاده

بر اسا   . بوده اسد رشد اقتصاديي تحريک كننده بازارها، يعمل و افزايش اندازه

آثار  وري،آزادسازي تجاري از طريق افزايش رشد بهره ،الگوهاي مذكورپيش بينی 

عمادزاده و شيخ  )طيبی، داشته اسدسرانه و رشد اقتصادي مثبتی بر رشد درآمد

سطح زندگی باالتر و در واقع ي فراهم كننده ،تجارت آزاد (. 5919بهايی، 

حال توسعه و هاي دراجتماعی بيشتري براي مردم كشور -تصاديهاي اقفرصد

 و هابخش از منابع تخصيص تغيير يكی از عوامل تجارت . بوده اسدتوسعه يافته 

مبادالت باعث   بوده اسد.باال  وريبهره با صنايع به وري پايينبهره با صنايع

 توليدي هايوشر كاراتر، بكارگيري هايدر بخش امكانات و منابعبكارگيري 

  می شود. خود مقدارحداكثردر  جهانی وليدت افزايشو  وريبهره و افزايش مناسبتر

و توليدات جهان  شده اشتغال و درآمد افزايش موجب صادرات رشد بنابراين،

 و شودها به نسبد مختلف تقسيم میيابد، سود تجاري حاصل بين كشورافزايش می

يابد رفاه داخلی و رفاه جهانی بهبود می نتيجه در درآمد سرانه جهان افزايش و

و غيرمستقيممستقيمطوربهتواندمیتجارت  (.4116 ،3ليون -)داويس و كوئين

تجارت افزايشمستقيممنافع كند.تقويدكشوريکدرراوريبهرهرشد

 هايجويیصرفهتحققونسبیهايبرتريازبيشتربرداريبهرهازناشیالمللبين

  اسدايواسطههايفرآوردهبهدسترسیافزايشباهمراهتوليدمقيا ازناشی

يک اجتماعیتوانايیتعييندرالمللبينتجارتنقشاثردرنيزغيرمستقيممنافع

الملل بينتجارت شود.میايجادپيشرفتهكشورهايسطحبهرسيدنبرايكشور

در وريبهرهسطحنيزايواسطههايكاالبهدسترسیافزايشطريقازاسدممكن

 (5916آبادي، ببرد )شاهباالراكشوريک

تواند تأثيرات مثبتی نيز بر ديگر افزايش تجارت عالوه بر تأثير بر درآمد می

ي توسعهشاخص  باشد.  داشتهانسانی ي توسعههاي اقتصادي از جمله شاخص

ش، اميد به زندگی و درآمد( نسبد به )شاخص تركيبی از نرخ باسوادي و آموزانسانی 

)روزبهان، اسداقتصادي  يتري براي توضيح توسعهدرآمد سرانه مقيا  مناسب

5911) . 
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انسانی ي توسعهتجارت و  مثبد بين يداليل متعددي مبنی بر وجود رابطه

سطح زندگی و به تبع آن، تحصيالت  افزايشگسترش تجارت  زيرا  وجود دارد.

  هاي بهداشتی و خدمات اجتماعی را به همراه دارد.بهتر مراقبد سطح و باالتر

هاي بر مقيا  نيز تأثير غيرمستقيمیدرآمد افزايش  ضمنتجارت به طور مستقيم 

طرفداران جهانی شدن تجارت هم به طبق نظر  درآمدي از طريق درآمد دارد. غير

ق آميختگی فرهنگی مستقيم از طريطور مستقيم از طريق درآمد و هم به طور غير

 . گذار اسدتأثير انسانی ي توسعهبر و افزايش تنوع كاالهاي موجود 

ارتباطات، تفاهم فرهنگی  دهد؛ چرا كهارتقاء می نيزدانش و ايده را  ،تجارت

 هاي مختلف امري الزم اسد. و آگاهی جهانی براي جريان تجارت بين كشورمتقابل 

 . اسدتنوع كاالهاي مصرفی نيز  ي، افزايش دهندههاافزايش كميد كاالعالوه بر تجارت 

 . (5911)پورمقيم، 

 كاالهاي واردات خارجی، تجارت و اقتصادي رشد هاي جديدنظريه اسا  بر

 ارتقاي طريق از و شده تجاري طرف از كشورهاي فناوري سرريز سبب صنعتی

بر  شود. میانسانی ي سرمايه ياقتصادي و توسعه رشد افزايش سبب وري،بهره

كشورهايی كه سياسد آزادسازي تجاري را دنبال  (5315) 51زدادواراسا  نظر 

رازينی   كنند.تر و نرخ باالتري انباشد میاند، دانش جهانی را با رشد سريعنموده

كند كه تجارت باعث اقتصادي استدالل می ي( در رابطه با صادرات و توسعه5915)

 انسانیي توسعهكی در بقيه اقتصاد شده و سبب ايجاد اثرات سرريز تكنولوژي

 (. 5919شود)امينی و حجازي آزاد، می

( اقتصادهاي باز عموماً موقعيد 5331) ديگرانو  55گاالپبر اسا  نظر 

اين اقتصادها  كنند. هاي جديد فراهم میها و ايدهبهتري را براي ورود فناوري

نسبی آنها سازگار ي توليد )كه با مزيديندهاكار در فرآتقسيم كار بهتري از نيروي

هاي دولد در مثبتی بين هزينه يآن، رابطه عالوه بر كنند. اسد( فراهم می

 ي( و رشد درآمدسرانه و توسعهGDPبهداشد و آموزش )به عنوان سهمی از 

 .داشته اسدانسانی وجود ي سرمايه

 اقتصادي يعهتوس افزايش ضمن تقويد يكديگرانسانی  يو سرمايه تجارت

 فنی، دانش انتقال و رقابد افزايش طريق گسترش تجارت از . را نيز در بر دارد
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 و هامهارت فراگيري به تشويق را افراد و داده افزايش را كار ماهرنيروي براي تقاضا

 را انسانی يسرمايه يتوسعه يزمينه راه اين از . كندنياز می مورد هايتخصص

 سطح بردن باال طريق انسانی از يسرمايه يديگر، توسعه طرف زا.  آوردمی فرآهم

 و صادرات گسترش تواند باعثمی كار،نيروي هايتخصص و هامهارت تحصيالت،

در كشورهاي شرق آسيا تركيب   (.4119 54،)لوپز و سرانو شود تجاري هايپيشرفد

و رشد سريع در چند  المللیكليد موفقيد آنها در رقابد بين ،تجارت آزاد با آموزش

  (.4114 59،)بانک جهانیاخير بوده اسد  يدهه

افزايش  . اسد ملی درآمد يدهنده با اين استدالل، گسترش تجارت افزايش

سطح  در نتيجه . درآمد نيز افزايش سطح سواد و سالمتی را به دنبال خواهد داشد

 يتوسعه و دبيامیهاي آموزشی افزايش هاي زندگی افراد و فرصداستاندارد

ثيرات اقتصادي به طور مداوم تكرار اين چرخه تأ . شودمیايجاد انسانی  اقتصادي و 

الگوي با وقفه توزيعی  داراي ،انسانیي توسعهلذا، رابطه بين تجارت و   شود.می

 . اسد

، انسانیي توسعهرشد تجارت بر رشد در اين پژوهش به منظور بررسی اثر 

سرانه در نظر گرفته به عنوان تابعی از تجارت HDIدي شاخص تغيير در مقدار عد

در مطالعات مرتبط با تجارت، معموالً تجارت به صورت درصدي از   .شده اسد

GDP در پژوهش حاضر از انسانیي توسعهاما با توجه به بحث تجارت بر   .اسد ،

شده  استفادهGDP كمّی به جاي تجارت به صورت درصدي از  يتجارت سرانه

درصد و  4درصد، رشد تجارت  9كشوري با رشد اقتصادي در براي مثال،   .اسد

 وكاهش در تجارت نشانگر  GDPمقيا  تجارت به ازاي هر واحد  ،جمعيد ثابد

افزايش تجارت نشانگر كمّی )به دليل ثابد بودن جمعيد(  يشاخص تجارت سرانه

 .اسدتري و عدد مناسب

 پژوهش يمروري بر پیشینه -3

تجارت و تأثير آن بر  ياكثر مطالعات انجام شده در زمينه 5331 يتا قبل از دهه

 . اسدپرداخته شده تأثير تجارت بر رشد اقتصادي  وهاي اقتصادي توسعه به جنبه

انسانی محبوب الحق اقتصاددان پاكستانی  يتوسعه هايشاخص 5331از سال  اما

بر اين اسا   . شدمعرفی ملل متحد يافتگی كشورها توسط سازمان مالک توسعه
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از اين   .نيز ارائه شده اسدانسانی ي توسعهتأثير تجارت بر  يمطالعاتی در زمينه

اثر  كرد.  در اين تحقيقاشاره  52ليونتوان به مطالعه داويس و كوئينمطالعات، می

خود با استفاده از روش الگوهاي انسانی ي توسعهسرانه بر تغييرات شاخص تجارت

اين بر اسا  نتايج   اسد. شدهبررسی  5391 -4114 يه توزيعی طی دورهقفو

تجارت آزاد از طريق افزايش درآمد، تنوع بخشيدن به كاالهاي مصرفی و مطالعه 

و از طريق انتقال  ،بهبود رفاه ،نسبیمنابع بر اسا  اصل مزيد يتخصيص بهينه

و اميد به زندگی به خصوص در  افزايش سطح سواد ،تكنولوژي و تبادل اطالعات

 . را ددر پی داشته اسدجوامع كمتر توسعه يافته 

 اقتصادي صادرات كاالهاي صنعتی و معدنی و رشد يرابطه (4111) 51هرزر

 -4115 يدوره برايكشور شيلی را با استفاده از تحليل عليد و هم انباشتگی 

صادرات صنعتی  ن تحقيق،بر اسا  نتايج اي مورد مطالعه قرار داده اسد.  5361

وري عوامل توليد سطح بهرهارتقاي  و هاي پيشرفتهانتشار دانش، علوم و تكنولوژي

و رشد انسانی ي توسعهبر ثير مثبد و معناداري تأ در پی داشته اسد. اين عاملرا 

 اسد. اقتصادي داشته

رشد باز بودن اقتصاد و  يدرجه يرابطه اي( در مقاله4116) 56چن و گوپتا

با استفاده از روش  5331  4119 يفريقايی طی دورهكشور آ 41در  اقتصادي را

بر اسا  نتايج اين مطالعه ارتباط ميان  اند. مورد بررسی قرار دادههاي تابلويی داده

شود( و باز بودن اقتصاد منفی و میانسانی ي توسعهآموزش )كه منجر به رشد 

كشورهاي مورد بررسی از لحاظ  ايج اين تحقيقبر اسا  نت  اسد.بوده معنادار 

به طوري كه اين  اند. داشتهاستانداردهاي آموزشی در سطح بسيار پايينی قرار 

هاي انتقال يافته از انسانی قادر به استفاده از دانش و فناوري يسطح از سرمايه

 .نبوده اسدطريق گسترش تجارت 

گذاري را بر رشد رمايه( در پژوهشی اثر تجارت و س4119) 59اندرسون

هاي دادهبر اسا  ت متحده امريكا و مكزيک در اياال انسانی يتوسعهجمعيد و 

به عنوان انسانی ي توسعهشاخص  در نظر گرفتن و 4111و  5331سرشماري سال 

                                                           
14 Davies and Quinlivan 

15 Herzer 

16 Chen and Gupta 

17 Anderson 
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افزايش اين مطالعه نتايج  بر اسا  . كرده اسدبررسی شاخص كيفيد زندگی. 

در هر دو   .داشته اسداي عمده اثر مهاجرت و جمعيد گذاري بر رشدسرمايه و تجارت

مكزيک  ياما در منطقه شده اسدهايی در كيفيد زندگی مشاهده پيشرفد ،منطقه

 .داشته اسدگذاري وجود و تجارت و سرمايهانسانی ي توسعهمعناداري بين  يرابطه

ر آن با وجود مطالعات گسترده انجام شده در حوزه تجارت و به خصوص تأثي

رغم اهميد ، علیانسانیي توسعهبر رشد اقتصادي در ايران، بررسی اثر تجارت بر 

  .كمتر مورد توجه قرار گرفته اسدتا زمان تدوين اين مقاله،  ،آن

 روش تحقیق -4

 ارائه مدل -4-6

يک كشور  51شاخص توسعه انسانی، مطالعات تجربی واسا  مبانی نظري  بر

(itHDIgتابع با وقفه تو ) زيعی از تغييرات تجارت سرانه گذشته و

),,(حال , 1tiit TradeTrade .به صورت زير اسد 

tiu
t

k kti
trade

k
tiu

itrade
t

titradetitradetitradeiHDIg

,,,

),...,,,(
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          )5( 

قابل  (4) يبه صورت رابطه (5) ي، رابطههاي هندسیبا استانداردسازي وقفه

  اسد.بازنويسی 

111  tiuituitTradetiHDIitHDI ,)(,        )4( 

 اي

  ,,deg)( 111  tiuitutiHDIgitTraitHDIg         )9(  

رشد  Tradeg وانسانی ي توسعهبيانگر رشد شاخص  HDIgفوق،  يدر رابطه

به صورت  نيزرشد تجارت سرانه   باشد.می tام در زمان iتجارت سرانه براي كشور

 به صورت رابطه زير اسد.واردات سرانه  تغيير در لگاريتم مجموع صادرات و
 

  , 1 tiitit HDIHDIHDIg
                       

 )2( 
 

 )
population

importexport
ln()
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importexport
ln(radegT

it

it1it

it

itit
it
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  )1(  

                                                           
18 HDI 
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به عنوان به ترتيب  Populationو  exports ،importدر روابط فوق، 

در   .در نظر گرفته شده اسد tام در زمان iصادرات، واردات و جمعيد كشور

)(سال و تغيير در رشد جمعيد 2تا  5از  itTradegهاي ضمن، از وقفه itg  از

  53.شده اسدبه عنوان متغير ابزاري استفاده  tتا سال  1tسال 

 مدل ،هاي توضيحی( در ميان متغير1itHDIمتغير وابسته ) با حضور وقفه

متغير  با هاي تلفيقیدر مدل داده . گرفته اسدمورد بررسی قرار پويا  به صورت

ي الزم برخوردار سازگاراز  OLSبرآوردهاي  ،وابسته به صورت وقفه در طرف راسد

ه قابل استفاد GMMيا  2SLSاي هاي برآورد دومرحلهروش بر اين اسا   نيسد.

به دليل انتخاب نادرسد  2SLSبرآورد  41ماتيا  و سوستر بر اسا  نظر  .اسد

، عدم معنی داري هاي بزرگ براي ضرايبواريانس ضمن ايجاد هاي ابزاري،متغير

توسط آرالنو  ((GMM روش گشتاور تعميم يافتهبنابراين،   آماري را نيز در پی دارد.

 (.5912سد )ياوري و همكاران، براي حل اين مشكل پيشنهاد شده ا 45و باند

انجام قابل اثرات ثابد و تصادفی هاي تلفيقی برآورد با دو روش داده در

 در روش اثرات تصادفی، عرض از مبدأ جزء اخاللی شبيه به . اسد
it  عدم با

),(0) متغيرهاي توضيحی اسدهمبستگی با  
itit

xCov   وitititV  ) . 

جغرافيايی با موقعيد هاي ثابد مانند جمعيد و در روش اثرات ثابد ويژگی

جزء اخالل در مدل اثرات  ،ديگر به عبارتی متغيرهاي توضيحی همبسته اسد. 

) قابل مشاهده خاص هر كشورثابد شامل اثرات غير
i) ( و خطاي مشاهدات

it )

)بين جمله اثرات ثابد  در اين حالد . اسد
i) وجود  ارتباط و متغير توضيحی

 دارد.ن
 

(6)                                                                            itiitu   
 

                                                           
با افزايش   يابد.تر باشد، احتمال همبستگی با جزء اخالل دوره جاري كاهش میها طوالنیهرچه وقفه 53

در  شود. ها ابزارهاي بهتري براي برآورد در اختيار خواهيم داشد، ليكن از حجم نمونه كاسته میتعداد وقفه

توان از منتخب مصداق دارد، می يكافی بزرگ باشد؛ كه در مورد نمونه يكه حجم نمونه به اندازهتیصور

 هاي ممكن )وقفه دوم به بعد( به عنوان ابزار استفاده نمود.تمام وقفه
20 Matias and Suster 

21 Arellano and Bond 
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كشور مشخص از ميان كشورهاي موجود و  nبراي حاالت  اثرات ثابد روش

 .(5919)اشرف زاده و مهرگان، قابل استفاده اسدكشور  nاستنتاج منحصر به اين 

افزايش  در ميان متغيرهاي مستقل وجود وقفه متغير وابسته از طرفی،

فرض شوند،  زااگر متغيرهاي توضيحی درون  .اسد، احتمال خود همبستگی يدهنده

انسانی و يا  يتوسعهرشد تجارت به رشد اي؛ از عليد دو طرفه يممكن اسد رابطه

براي   برعكس، وجود داشته باشد و برازشگرها با جزء خطا همبستگی داشته باشند.

كه مبتنی بر باند،  -آرالنو رفع چنين مسائلی، روش گشتاورهاي تعميم يافته

در اين روش بين متغيرهاي   شود.ه كار گرفته میبهاي پوياي تابلويی اسد، مدل

خود  ياز وقفهدر اين مدل   .زا و از قبل تعيين شده، تفاوت وجود دارددرون

ها از طريق با تبديل برازشگردر اين روش   شود.متغيرها به عنوان ابزار استفاده می

 حذفقابل ي اثرات ثابد كشوربه دليل عدم تغيير طی زمان، اول،  يتفاضل مرتبه

باشند،  ها از نظر پايداري قابل اطمينانكه نتايج در اين مدلبراي اين  .شدن اسد

زيرا، در   باشد.مشاهده(  11)حداقل  كافی بزرگ يبايد تعداد مشاهدات به اندازه

اين روش زمانی كه تعداد مشاهدات اندک اسد، به دليل تورش زياد، تفسير نتايج 

 اين تحقيق با استفاده از (. 5919، ديگرانشد )عصاري و با مشكل مواجه خواهد 

 Systemروش و  5391- 4113 يكشور منتخب طی دوره 56هاي ساليانه داده

GMM انجام شده اسد .  

 

 ها، منابع و تعریف متغیرهاي مدلداده -4-9

 يشاخص توسعهرشد تجارت سرانه و رشد به منظور بررسی رابطه بين تصريح مدل 

 شده اسد.نظر گرفته  در به صورت زير، انسانی
 

ti,ti,ti,ti, uβTradegαHDIgHDIg  1                                                    )9(  

 HDIرشد  t ،1-i,tHDIgام در زمان  iكشور  HDIرشد  i,tHDIgدر رابطه ي فوق 

itiituو  رشد تجارت سرانه t ،Tradeg-1ام در زمان  iبراي كشور     خطاي

برآورد اسد.  به طوري كه
i قابل مشاهده خاص هر كشور و اثرات غير

it  و

  .خطاي مشاهدات اسد

، كنگ، هنگنيوزلند، چين، بنگالدش، هند، ايرانكشور  56مدل فوق، براي 

طی مصر  سوريه و ،كره ،تايلند، النكاسري، پاكستان، ، فيليپينمالزي ،زي، اندونژاپن
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يافته و كمتر كشورهاي توسعه وجود . شده اسدبرآورد  5391 -4113زمانی  يدوره

مورد  يهاي آماري مورد نظر در دورهدسترسی به داده و در اين كشورها توسعه يافته

هاي صادرات و سرانه )دادهتغير تجارتم . بوده اسد كشورهااين  بررسی دليل انتخاب

 44بانک جهانی يو جمعيد( از شاخص توسعه 4111واردات به قيمد ثابد سال 

انسانی نيز از  يآمار شاخص توسعه  شده اسد. استخراج( 4111و  4151)

شده  استخراج( UNDPسازمان ملل متحد ) 4151سال انسانی  يتوسعههاي گزارش

 اسد. 

براي اولين بار در انسانی  يتوسعهشاخص الً نيز ذكر گرديد گونه كه قبهمان

به عنوان  (UNDP)ملل متحد  يتوسعه يميالدي توسط سازمان برنامه 5335سال 

هر ساله كشورهاي جهان بر اسا  آن  . اجتماعی استفاده شده اسد يمقيا  توسعه

بندي كشورها از تبهبه معناي رانسانی  يتوسعهشاخص   گيرند.مورد مقايسه قرار می

كشورهايی كه  هاي زندگی اسد. و متوسط آسودگیانسانی  يتوسعهنظر پيشرفد 

قرار دارند، كشورهاي توسعه يافته و انسانی  يتوسعههاي باالي شاخص در رده

قرار دارند، كشورهاي انسانی  يتوسعههاي پايين شاخص كشورهايی كه در رده

به عنوان شاخصی در نظر گرفته انسانی  يتوسعهص شاخ  هستند.تري توسعه نيافته

 در آن شاخصتر گرديده و رنگشود كه در آن مباحث مربوط به رشد اقتصادي كممی

در   (.5912امام، نژاد، رفيعی)عباسیگيرد مورد توجه قرار می و رفاه انسانی انسان

سه بعد  اسدكه در اين مطالعه استفاده شده انسانی  يتوسعهشاخص  يمحاسبه

 شاخص سطح تحصيالت 49 (،LEI) )شاخص اميد به زندگیانسانی  يتوسعهاساسی 

(EI)، 42 شاخص درآمد ملی يا به عبارتی شاخص توليد ناخالص داخلی (GDPI)41 )

  46.(4113)داويس،  شده اسدنظر گرفته  در

                                                           

World Development Indicator(WDI). 

23 Life Expectancy Index  
24 Education Index  
25 Gross Domestic Product Index 

انسانی كه متشكل از سه ركن اصلی اميد به زندگی، نرخ باسوادي و درآمد  يشاخص توسعه يمحاسبه 46

ترين روش آن هر يک از متغيرها به صورت در ساده  گيرد.هاي متفاوتی صورت میملی سرانه اسد، از روش

      شوند:ذيل استاندارد می
MinYMaxY

MinYY
DY

i

i





 

و درآمد ملی  EI، نرخ باسوادي، LEIهاي مذكور )اميد به زندگی، هر يک از شاخص iYكه در اين رابطه 

يب بيشترين و كمترين ميزان آن شاخص در بين تنيز تر Minو  Max  تواند باشد.( میGDPIسرانه، 
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 نتایج تجربي -1

 ماورد  در آنچاه  خاالف بر   ايستايی متغيرها بررسی شده اسد. مدل برآورد از پيش

 آزمون براي تواننمی -تابلويی هايداده مورد در اسد، مرسوم زمانی سري هايداده

 الزم بلكاه  يافته استفاده نمود، تعميم فولر ديكی و فولر -ديكی هايآزمون از ايیمان

 منظور، در اين مطالعاه  اين براي  .شود آزمون متغيرها جمعی مانايی نحوي به اسد

 ايان  نتاايج  اساد.   شاده  استفاده Levin, Lin&Chu tو  Hardi Testهاي آزمون از

 يیماناا نا بيانگر آزمون، دو هر صفر يفرضيه  .اسد ارائه شده(5) جدول در هاآزمون

صافر   يفرضايه نشاانگر رد   شاده  محاسابه  هايمقادير آماره بررسی . اسد متغيرها

 .وده اسدبمتغيرها بر اسا  هر دو آزمون  مانايینا بر مبنی
 نتايج آزمون مانايی متغيرها: 6جدول 

  Levin,Lin&Chu t  Hardi نام متغير

HDIg 
61/4- 
(11/1) 

36/11 
(11/1) 

Tradeg 
61/4- 
(51/1) 

51/15 
(11/1) 

 ناخذ: محاسبات محققأم
 

در مدل  ي انسانیتوسعهشاخص تجارت و رشد متغيرهاي  به وجود با توجه

همجمعی  وتعادلی بلندمدت بين اين دو متغير  يبطهرا ،و مانا بودن آنها ،رشد

 اسد. بوده بديهی 

 سمد راسد در وابسته متغير وقفهارتباط الگو اين تخمين در مشكل اساسی

)كشور  هر ويژه مقطعی ثيراتأت با
i )و الگو تخمين تورش مشكل اين . اسد 

 از روش و رفع مشكل تخمين براي اسد.  ي آن را در پی داشتهناسازگار

 اند - آرالنو وسيله به استفاده شده اسد.  اين روش  (GMM)يافته تعميم گشتاورهاي

 همبستگی رفع براي روش اين در  .اسد شده داده توسعه پويا پانل الگوهاي براي

  GMMزن تخمين در ابزار عنوان به متغيرها جمله خطا، وقفه و وقفه با وابسته متغير

 Systemاز روش بودن دوره زمانی سال  11كمتر از به دليل  . رفته اسد كاربه 

GMM  نتايج حاصل از تخمين اثر رشد تجارت سرانه بر رشد  شده اسد. استفاده

                                                                                                                                 

ها، ميانگين حسابی واحد ساختن هر يک از شاخصدر نهايد پس از بی كشورهاي مورد بررسی اسد. 

 ذيل مورد توجه قرار گرفته اسد. يموضوعی كه در رابطه گردد. هاي استاندارد شده محاسبه میشاخص

))(())(())(( GDPIEILEIHDI
3
1

3
1

3
1
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 ،منتخب هايكشوراثرات ثابد براي عدم لزوم با توجه به ي انسانی توسعهشاخص 

 ارائه شده اسد. (4)در جدول 
 

 

 

 تايج حاصل از برآورد مدلن: 9جدول 
 احتمال tآماره  ضرايب متغيرهاي توضيحی

HDIg(-1) 313/1 59/29 111/1 

Tradeg 116/1 19/4 112/1 

 

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 

 

 احتمال آماره 

F 4/2221 11/1 

N 141 

 Stataهاي تحقيق با استفاده از نرم افزار يافته خذ:مأ
 

صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرايب در  ي، فرضيهFاسا  نتايج آزمون بر

ييد أنتيجه اعتبار ضرايب برآوردي تدر  . شده اسد رد يک درصدسطح معناداري 

 . شده اسد

وابسته  ابزارها بودن معتبر به System GMMهاي زننده تخمين سازگاري

 قابلباور و آرلونو و باند و بلندل باند، و آرلونو يآماره موضوع اين آزمون براي . اسد

 سارگان به رفته بكار ابزارهاي كل اعتباربراي بررسی  آزمون اين  .اسداستفاده 

ها يا به عبارتی؛ عدم حاكی از اعتبار ابزار اين آزمون صفر يفرضيه  .معروف اسد

داللد بر  سارگاننتايج آزمون   .اسدهاي ابزاري همبستگی اجزاء اخالل با متغير

لذا، صحد نتايج  . داشته اسدهاي ابزاري صفر و اعتبار متغير يعدم رد فرضيه

بر مبناي  GMM Systemاعتبار برآورد  عالوه بر اين، . شده اسدييد جهد تفسير تأ

باند براي  -نظور آزمون آرالنوبدين م  .اسددوم اول و  يعدم خودهمبستگی مرتبه

گيرد و صورت می 49،اول يدر تفاضالت مرتبه اول ييند خود توضيح مرتبهفرآ

نتايج  باشد. هاي تفاضلی میصفر آن مبنی بر عدم خودهمبستگی پسماند يفرضيه

                                                           

Arellano-Bond Test for AR(2) in First Differences 
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اين نتايج براي   اسد.بوده بيانگر عدم خودهمبستگی  (AR(1)) اين آزمون

 اسد. بوده سطح خطاها نيز صادق  و آزموندوم  يخودهمبستگی درجه

ثير )با وقفه( داراي تأي انسانی توسعه با توجه به جدول فوق، رشد شاخص

اي منتخب كشوره HDI( بر رشد درصد5 اطمينان مثبد و معناداري )در سطح

 HDIثير مثبد و معناداري بر رشد داراي تأ رشد تجارت سرانههمچنين،   اسد.بوده 

 ينتايج مطالعهاين نتايج با   .مورد بررسی بوده اسد يكشورهاي منتخب طی دوره

 (4مطابق نتايج جدول ) . داشته اسد( همخوانی 4116)  41ليون -داويس و كوئين

را در پی  HDIدرصدي رشد  116/1افزايش  ،هرصدي رشد تجارت سراند 5افزايش 

 يشكوفايی و توسعه يزمينه يفراهم كنندهيعنی تجارت جهانی   .داشته اسد

 .بوده اسدانسانی كشورها ي سرمايه
 

  گیرينتیجه -1

 . اسداقتصادي  يتجارت موتور رشد و توسعه ،المللپردازان اقتصاد بيننظريه بر اسا  نظرات

براي   .بوده اسدي انسانی توسعهرشد شاخص تجارت بر رشد  ه بررسی اثرهدف اين مقال

و كشورهاي در  يافته كشور شامل كشورهاي توسعه 56اين منظور از بين كشورهاي آسيايی 

 Systemبا روش هاي تابلويی در چارچوب دادههاي الزم حال توسعه انتخاب و با انجام آزمون

GMM  منتخب،  هايكشور رايب نتايج حاصل از تخمين مدل  .انجام شده اسدبرآورد مدل

 . را نشان داده اسد ي انسانیتوسعه شدر مثبد و معناداري بين رشد تجارت و يرابطه

می تواند ارتقا  ،بهبود كيفيد زندگیو به طور مستقيم از طريق افزايش درآمد يعنی تجارت 

 د.باشي انسانی توسعه وسطح رفاه افراد جامعه ي دهنده

هاي اين ايران نيز جزء كشورهاي منتخب در اين مطالعه بوده و يافتهجا كه از آن

  يتواند نقشی اساسی به عنوان ابزار توسعهتجارت میدهد كه رشد پژوهش نشان می

با افزايش مبادالت تجاري و پشتيبانی از انسانی داشته باشد، بنابراين الزم اسد  يسرمايه

نتيجه  جهان افزايش يافته تا منجر به افزايش رفاه و درتجارت شور در سهم تجارت ك صادرات،

 . گرددي انسانی توسعهبهبود 

                                                           
28 Davies and Quinlivan 
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