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مقدمه
ي هر اندازه. کندوري نقش بسیار مهمی بازي میالملل در رسیدن به بهرهتجارت بین
سوو و همکاران، (گرایی آن کلید رشد اقتصاد هر کشور است ي تخصصاقتصاد و اندازه

ي نوظهور جهانی شدن اقتصاد و از میان رفتن مرزهاي تجاري از سوي دیگر، پدیده). 2008
چندان دور به سختی یی نهگیري است، و کشورها در آیندهسرعت در حال شکلکشورها به

گر تحوالت هند بود که خود را از این جریان کنار بکشند و تنها در حاشیه، نظارهقادر خوا
یی خود را با رود ایران نیز به شیوهبنابراین انتظار می. تجاري میان کشورهاي دیگر باشند

ي تجارت ي رقابت و ورود به صحنهآهنگ نماید و در اندیشهتحوالت تجارت در دنیا هم
صباغ کرمانی و (یی باشد ي منطقههايکارهمرش تجارت در قالب جهانی، تقویت و گست

کل، اشتغالمیانگین%23ملی،ناخالصتولید%23کشاورزي در ایرانبخش). 1380حسینی، 
اما باز . )1380رنجبر،هژیرکیانی و(.داردکشور راغیرنفتیصادرات%20غذایی و نیازهاي75%

ولی و اتکاي بیش از حد به درآمدهاي نفتی باعث شده محصمشکالت ناشی از اقتصاد تکهم 
هاي بهاي نفت قرار است تا اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی از جمله نوسان

ي اقتصادي بازي تواند در رشد و توسعهبا توجه به نقش و اهمیتی که صادرات می. گیرد
والت کشاورزي، اهمیت خاصی ه محصژویي صادرات غیرنفتی بهنماید، گسترش و توسعه

20، 19ترتیب به86و 85، 84هاي کشور ما، در سالدرکشاورزيمحصوالتصادرات. دارد
3/2در حدود 1386یی که در سال گونهاست، بهغیرنفتی کشور بودهکل صادرات% 21و 

بنابراین . )1387تجارت ایران، يسازمان توسعه(میلیارد دالر کاالي کشاورزي صادر شده است 
هاي صادرات غیر نفتی متأثر از تغییر و تحوالت مربوط به صادرات که نوسانتوان گفتمی

بخش کشاورزي یکی از ). 1379هژیر کیانی و بیک اقبالی، (محصوالت کشاورزي بوده است 
ي مهم اقتصادي است و بررسی ارتباط میان صادرات و رشد در این بخش، اهمیت هابخش

وري و رشد چونین، بررسی تغییرات بهرههم). 1379خلیلیان و حفار اردستانی، (فراوانی دارد
چاندان (مدوام این بخش مهم اقتصادي، در تشخیص رقابت مزیت نسبی، اهمیت زیادي دارد 
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الملل به طور عام و صادرات به اعتقاد عمومی بر آن است که تجارت بین). 2009و ریتش، 
چاندان و (کند وري نقش مؤثري بازي میصاد و بهبود بهرهطور خاص در افزایش رشد اقت

لیبه دلامروزه ). 1962، بکرمن 1970، کالدر 1988، باالسا 1988، بهاگواتی 2009ریتش 
ي هااستیسیی از وري صادرات، حمایت ویژهالمللی و کمک به بهرهگسترش بازارهاي بین

). 2009چاندان و ریتش، (شود  جام میکارهاي وابسته به رشد صادرات اناقتصادي با راه
رسی تولیدکنندگان به انواع مختلف کاالهاي وارداتی، افزایش در انتخاب تجارت، به دلیل دست

تر کاالي جدید، هاي نوآوري و در نتیجه تولید هر چه بیشتولید کاالي مختلف، کاهش هزینه
به ). 1987، رومر 1991یز و رومر ، بات2008الکساندر و آملیا (وري خواهد شد منجر به بهره

ي حاصل از تر ارزش افزودهعالوه، الگوهاي تخصص در صادارات و افزایش هرچه بیش
آملیا، الکساندر و(وري و رشد اقتصادي هر کشوري دارد صادرات، نقش بسیار مهمی در بهره

ي بر دامنهتوانددهد که دانش تخصصی میمختلف نشان میتحقیقات). 2008و آملیا، 2008
کند تأثیر بگذارد، و در برابر منجر به رشد اقتصاد شود کاالهایی که یک کشور تولید و صادر می

به عبارت دیگر، ). 2006و رودریک، 2007هاسمن و همکاران، (، )2008الکساندر و آملیا (
ي تواند نقش پراهمیتی در سرعت رشد و توسعهالگوهاي تخصصی تجارت و صادرات می

. صاد هر کشور داشته باشداقت
خاورمیانهي منطقهدرهمکاريهايسازمانترینمهماز1اقتصاديهايهمکاريسازمان

هاي اقتصادي متشکل پیونديبه عنوان یکی از هماین سازمان ). 1387افشاري و فرجی، (است
تاجیکستان،یزستان،قرققزاقستان،آذربایجان،ایران، ترکیه، پاکستان، (توسعه از ده کشور درحال

یی با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، از در منطقه)ازبکستانو، افغانستان ترکمنستان
گران سیاسی و اقتصادي بوده گران و تحلیلي پژوهشآغاز تاسیس همواره مورد توجه و عالقه

وه بر تالش عالخود،ينامهاین سازمان طبق اساس). 1386االسالمی، شهابی و شیخ(است 

1
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حذف تدریجی موانع ، خواهان اقتصادي پایدار کشورهاي عضويبراي بهبود شرایط توسعه
ی یمنطقهگسترش تجارت درونافزون بر آن، این سازمان .استتجاري در این منطقه 

را تجارت کشورهاي منطقه با تجارت جهانی آمیختندرهمبرايتالش نیزی و یمنطقهفراو
هاي کاري این سازمان و بنابراین، برنامه).1386کوالیی و مؤدب، (دهد میمورد توجه قرار

الملل تالش کشورهاي عضو، عالوه بر بهبود شرایط اقتصاد درونی هر کشور، بر تجارت بین
. نیز اثرگذار خواهد بود

وري صادرات، مطالعات زیادي در موضوع تجارت محصوالت کشاورزي و بررسی بهره
گرایی در تجارت الگوهاي تخصص) 1389(پورعبادالهان کویچ و همکاران . استانجام گرفته 

هاآن. وري صادرات را در کشورهاي عضو اوپک با تاکید بر جایگاه ایران، بررسی کردندو بهره
خوانی تجاري، تمرکز صادرات و تخصصهاي مختلفی همچون ناهمبا بررسی شاخص

يها دربرگیرنده، نشان دادند که این شاخص1995-2006ي هاسالصنعتی، در درون
ها نشان نتایج حاصل از محاسبه و تحلیل شاخص. وري صادرات استهاي ضمنی بهرهداللت

داد که با وجود حرکت کشورهاي عضو اوپک به سوي همگرایی با تجارت جهانی و تعدیل 
تر بر صادرات بیشراستاي الگوي تجارت جهانی، تمرکز این کشورها الگوي تجاري خود در

یی ، در مطالعه)1389(فالحتی و سلیمانی . وري کم بوده استهاي کاالیی داراي بهرهگروه
و چند )اکو(هاي اقتصاديشاخص تجارت درون صنعتی در کشورهاي عضو سازمان همکاري

نتایج مطالعه آنان نشان داد که سطوح این شاخص . کشور صنعتی اروپایی را بررسی کردند
نسبت به کشورهاي صنعتی بسیار پایین است؛ چیزي که  حاکی از تخصص اکويي منطقهبرا

هاي نتایج این تحقیق آنان تمامی فرضیه. پایین این کشورها در تولید کاالها و خدمات است
افشاري و . کندهاي تجارت درون صنعتی مطالعات قبلی را نیز تایید میمربوط به تعیین کننده

یی ضمن تاکید بر نقش مهم سازمان همکاري اقتصادي در در مطالعه، )1387(فرجی 
ي نقش تجارت خارجی ترین مربعات معمولی به مطالعهخاورمیانه، با استفاده از روش کم

نتایج نشان . پرداختند1993-2006ي هاسالبستگی ادوار تجاري در کشورهاي عضو اکو بر هم



159...بررسی بهره وري صادرات و تخصصی شدن 

سوري .تجاري اعضاي اکو نقش مثبتی داشته استبستگی ادوارداد که تجارت در ایجاد هم
او نتیجه گرفت . الگوي رشد بخش کشاورزي را با تاکید بر نقش صادرات بررسی کرد) 1384(

که از یک سو رشد بخش کشاورزي عمدتا وابسته به بازار داخلی است، و از سوي دیگر، آن 
هایی مانند ز صادرات بخشقسمت از رشد بخش کشاورزي که متکی به صادرات است، متأثر ا

امکان تجارت محصوالت کشاورزي را در ) 1383(احمدیان . صنایع غذایی و نساجی است
اعضاي اکو % 90بر اساس این بررسی، اقالم وارداتی بیش از . میان اعضاي اکو بررسی کرد

ین گردان و روغن سویا است، بنابراشامل کاالهایی نظیر گندم، ذرت، شکرخام، روغن آفتاب
سازمان اکو در تجارت محصوالت کشاورزي با کسري بودجه مواجه است، زیرا نسبت تعداد 

اثرهاي ) 1386(معزّزي و همکاران . است2محصوالت کشاورزي وارداتی به صادراتی آن 
کوتاه مدت و بلند مدت رشد صادرات محصوالت کشاورزي بر رشد صادرات صنعتی و رشد 

نشان داد که اثر رشد صادرات هاآنينتایج مطالعه. کردنداقتصادي در ایران را مطالعه
مهرآرا . ، چه در کوناه مدت و چه در بلند مدت منفی استGDPمحصوالت کشاورزي بر رشد 

وري در اقتصاد ایران با استفاده ازتاثیرات تجارت خارجی را بر بهره) 1383(و محسنی 
نتیجه گرفتند هاآن. بررسی کردند1379-1360يزیربخش صنعتی در دوره9هاي پانل داده

دار است، اما تاثیر  آن بر نرخ رشدوري قوي و معنیکه تاثیرات صادرات بر سطح بهره
وري کل عوامل بر قدرت بررسی اثر بهرهبه ) 1383(شاه آبادي. دار نیستوري معنیبهره

ي این ایج تحقیق بازگو کنندهنت. پرداخت1382-1338يدورهدردر اقتصاد ایران پذیريرقابت
نسبت شاخص قیمت کاالهاي وارداتی به قیمت (هاي نسبیشاخص قیمت)1است که 

بر تقاضاي واردات کاال یوري کل عوامل تاثیر منفی و قابل توجهو بهره)کاالهاي تولید داخل
، وکاال داردو تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهاي نفتی اثر مثبتی بر تقاضاي واردات 

وري کل عوامل، بهبود نرخ واقعی ارز و سطح واردات جهانی تاثیر مثبتی بر صادرات بهره)2
هاي مختلف اقتصادي بر تقاضاي واردات کاال و در این مقاله آثار تکانه. غیرنفتی کاال دارد

ت کاال و تغییرات متغیرهاي موثر بر تقاضاي واردايصادرات غیرنفتی در طول زمان و اندازه
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نفري و . بینی بررسی شدپراش خطاي پیشيصادرات غیرنفتی، با روش تجزیهيعرضه
بخش) به دو شکل متقابل و مستقل(شاخص تجارت درون صنعتی ) 1381(راسخی 
آنان نتیجه گرفتند مقدار این . برآورد کردند1994-1998يیی ایران را در دورهکارخانه

ر از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه کشورهاي تشاخص در ایران بسیار کم
ویژهصنعت بهشرق و جنوب شرق آسیا است، و با توجه به جدید بودن بحث تجارت درون

درچونینو همدانشگاهیمحافلدرموضوعاینبهتوجهلزومایران،کشوربراي
به بررسی ) 1379(حفار اردستانی خلیلیان و .شودمیاحساسکامالآیندههايگذاريسیاست

) 1357-1375(صادرات کاالهاي کشاورزي و رشد بخش کشاورزي در ایران يرابطه
آنها تاثیر شاخص صادرات کشاورزي بر شاخص ارزش افزوده این بخش را مثبت . پرداختند

شده نشان داده. میلیارد ریال برآورد کردند064/0ضریب این تأثیر را نتیجه گیري کردند و
064/0است که یک میلیارد ریال افزایش صادرات کشاورزي، ارزش افزوده در این بخش را 

.دهدمیلیارد ریال افزایش می
. یک تجزیه و تحلیل تجربی براي صنایع کشور کـره انجـام دادنـد     ) 2009(سو و همکاران    

ي هـا سـال شرکت صنعتی براي هشت صـنعت، در  1335ایشان در تحقیق خود از دادهاي پانل      
وري بـاال تـاثیري از      استفاده کردند و نشان دادند که به جز یـک صـنعت، بهـره              2003-1997

هاي باال و تجارب صادراتی گذشته بر صـادرات کنـونی و متقـابال      هزینه. صادرات نگرفته است  
ي ور، بهـره  )2008(آملیا سانتوس   . از عوامل تاثیرگذار معرفی شدند     هاشرکتوري  بهره ياندازه

هـاي  گرایی در چین، برزیل، هند و آفریقاي جنوبی را با استفاده از شاخص    صادرات و تخصص  
انـسانی تـاثیر     ياو نتیجه گرفت که عواملی مانند درآمد واقعـی و سـرمایه           . تجاري بررسی کرد  

وري صـادرات و الگوهـاي   چونین نـشان داد کـه بهـره   هم. وري صادرات دارد معناداري بر بهره  
سان تفاوت معناداري از خـود نـشان   یکياي سطوح درآمد سرانهازی کشورها به    گرایتخصص

وري صادرات، رشد مالی و اقتـصادي را در کـشورهاي هنـد،             بهره) 2008(الساندر و آملیا    . داد
گذاري معموال تـاثیر    ایشان نتیجه گرفتند که درآمد سرانه و سرمایه       . چین و برزیل بررسی کردند    
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چـونین اظهـار داشـتند کـه بـه جـز کـشور برزیـل               هـم . گذارندي صادرات می  ورمثبتی بر بهره  
وري صادرات نقش مثبتی بر روي رشد دارد، اما بر گسترش بخـش مـالی در کـشور هنـد       بهره

یـی ارتبـاط میـان رشـد صـادرات و     در مطالعـه ) 2008(چانـدان و ریـتش   . تاثیر نگذاشته است 
شان نتیجه گرفتند صادرات محصوالت متنـوع بـه         ای. وري را در صنعت هند بررسی کردند      بهره

وري بسیار موثر است، و اشاره کردند که نتایجشان تاثیرات بـسیار            خارج از کشور در رشد بهره     
گفتـه اسـت کـه    ) 2007(جـان لـویکر   . هاي تجارت هند خواهد داشتمنطقی بر مسیر سیاست  

بـه  . مـان رو بـه افـزایش اسـت        وري میان صادرکنندگان و رقیبان داخلی در طول ز        بهرهشکاف  
تـر کـردن کنتـرل و هـدایت آن، ماننـد       ي وي ثابت ماندن در یک سطح از صنعت و قـوي           گفته

سـو بـا افـزایش    وري بـاال هـم  وري مناسب و حصول بهره    مالکیت خصوصی، در باال بردن بهره     
اد بـاز   صادرات و بهروري را در اقتص     ) 2004(نست  . صادرات منجر به درآمد باالتر خواهد شد      

هـاي  در این مطالعه که بـا اسـتفاده از داده         . با آزمون علیت در کشور نروژ بررسی کرد        1کوچک
تـرین نهـاده در     نیروي کـار حـساس     يوري نهاده انجام گرفت، بهره   1968-1992سري زمانی   

از ) 2002(میگـل و همکـاران      . گذاري کاالهاي صادراتی و حجم صادرات شـناخته شـد         قیمت
نتـایج ایـشان   . وري و بازارهاي صادرات را در کشور اسپانیا بررسی کردنـد      عاملی، بهره کار نا راه

تـر از   وري در سـطوح بـاالتر بـراي صـادرات صـنعت بـیش             نشان داد که به طور واضحی بهره      
) 1997(فرانتینـو و گـوتیرس   . پذیرتر اسـت واردات و یا صادر نکردن محصوالت صنعتی امکان 

ر رشد درآمدهاي صادراتی و دربرابـر رشـد اقتـصادي را در کـشور               نقش گوناگونی صادراتی د   
هـاي گونـاگونی صـادرات در شـیلی در          آنان با تاکید بر این که سیاسـت       . شیلی  بررسی کردند   

اسـت، ارتبـاط   شرایطی اجرا شده است که متغیرهاي کالن اقتصادي وضـعیت مناسـبی نداشـته          
بـا  ) 1997(لیـشین و کـانزل      . نتیجـه گرفتنـد    گرایی را دار رشد اقتصادي با تخصص    مثبت معنی 

استفاده از شاخص درون صـنعتی بـه بررسـی تجـارت درون صـنعتی در کـشورهاي عربـی و                     

1
Small open economy



1/1391شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي162

نـسبت بـه کـشورهاي    EUآنان نتیجه گرفتند که کشورهاي      . پرداختند 1کشورهاي اتحادیه اروپا  
.تري براي صادرات محصوالت صنعتی خود دارندعربی توان رقابت بیش

راین با توجه به اهمیت بررسی و شناخت وضعیت صادرات محصوالت کشاورزي، در             بناب
وري صادرات و تخصصی شدن تجارت محصوالت کـشاورزي،  حاضر به بررسی بهره يمطالعه

هـاي  محصوالت کشاورزي اعـضاي سـازمان همکـاري        براي روشن شدن سهم صادرات برخی     
چـونین عوامـل تاثیرگـذار بـر     هـم . ده استشان در صادرات پرداخته شاقتصادي و مزیت نسبی  

.بررسی شده است2هاي تابلوییاز روش دادهوري صادرات بهره

روش تحقیق
تخصص تجارت-1

-وري صادرات تاثیر میتوان گفت که چگونگی تخصصی شدن در تجارت از بهرهمی

جارت هاي تخصص تي صادرات و واردات از متغیرهاي اساسی در شاخصاندازه. پذیرد
.پردازیمهاي تخصص تجارت میدر این جا به بررسی شاخص. است

: 3شاخص درونی تخصص-1-1
براي بخش صنعت به عنوان شاخص ) 1962(4این شاخص اولین بار توسط میشلی

پذیري یک کشور و نیز گر نقش صادرات و رقابتمعرفی شد، که بیان5تخصص درون صنعتی
راي محصوالت و بازارهاي مختلف است، و بدین گونه محاسبه گر گوناگونی صادرات بنمایان

):2008امیلیا، (شود می

1
European Union

2
 Panel data

2
 Inter- specialization index

4
 Michaely

5
Inter-industry specialization index
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کل واردات Mکل صادرات و Xکشور مربوط، jمحصول، يدهندهنشانkدر این جا 
. گر تراز تجاري باالتر و تخصص درون تولیدي باال است، بیانIjمقدار عددي باالي . است

به عنوان یک 1هاي ساختاريالگوي تخصص یک کشور باید بازتاب عواملی مانند پدیده
هاي وري و یا مزیتي اقتصاد، شکاف نسبی میان عوامل بهرهرس، اندازهدر دستينهاده

).2008آمیلیا، (خاص یک بخش اقتصادي است 
:(TDI)2خوانی تجاريشاخص ناهم-1-2

بودن الگوي تجاري و یا به عبارتی تخصص تجاري یک گر مناسب این شاخص بیان
چونین این شاخص ضمن هم. کشور، در شرایط عدم قطعیت در رشد واقعی صادرات است

بینی تغییرات ساختاري در صادرات یک کشور، تغییر در رفتار صادرات در جهت سعی در پیش
ی تجاري کشور را ي دیگر کشورهاي جهان و یا شریک اصللهیبه وسکاالي تقاضا شده 

:شودگونه محاسبه میاین شاخص بدین. کندمحاسبه می

)2( 
k

k

j

jk
j X

X

X

X
A

2

1

افتد که یک کشور محصولی را صادر خوانی تجاري باالتر هنگامی اتفاق میشاخص ناهم
رفته و یا بزرگ شاخص معموال  کشورهاي پیش. تري داشته باشدالملل کمکند که تقاضاي بین

نسبتا هاآنبدین معنی که ساختار تجاري (تري نسبت به دیگر کشورها دارند خوانی کمناهم
گر امکان به طور کلی کاهش در این شاخص بیان). تري با تجارت جهانی داردخوانی بیشهم

).2000امابل، (اثر مثبت در الگوي تجاري رشد خواهد بود 
:3تمرکز صادرات-1-3

1
Structural phenomena

2
Trade dissimilarity index

3
Export concentration
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يبه محاسبه،(H-H)1هریشمن-این شاخص معروف به شاخص تمرکز صادرات هرفندال
,UNCTAD)پردازد میjپراکندگی صادرات کاالهاي مختلف کشور يدرجه که میان ،(2005

شکل کلی این ). تمرکز صادراتنیترکم0ترین و بیش1(نرمال شده است 1و 0اعداد 
:شاخص بدین صورت است

)3(
2

 









i i

ij
j X

X
XHERF

2وري صادراتبهره-2

:وري صادراتشاخص بهره-2-1
امیلیا، (توسط هاسمن، هوانگ و رودریک گسترش پیدا کرد 2007این شاخص در سال 

. هر کشور است(RCA)3يي مزیت نسبی آشکار شدهگر  اندازهمقدار کمی آن نشان). 2008
صادرات کاالي خاص کشوري، با دیگر کشورها و سهم نسبیياین شاخص اساسا به مقایسه

این شاخص از  میانگین وزنی درآمد يبراي محاسبه. پردازدمیهانسبتتغییرات پویا در این 
هر RCAگر شود، که وزن مربوط نمایانآن کاال استفاده میيکشورهاي صادرکننده4يسرانه

. است) مربوط به سبد صادراتی آن کشور5وريهسطوح درآمدي بهر(کشور در تولید آن کاال 
،PRODY. هر کاال حساب گردد(PRODY)6وريبراي محاسبه ابتدا باید درآمد بهره

توان گفت که معرف سطوح کشورهاي صادرکننده است، و میيسرانهGDPجمع وزنی 
کاالي مورد بررسیlمعرف کشور و jاگر . درآمدي هر یک از محصوالت مورد بررسی است

:باشد، ارزش کل صادرات بدین صورت محاسبه خواهد شد
)4(

l
jlj xX

1
Herfindahl-Hirschmann

2
Export productivity

3
Revealed comparative advantages

4 Weighted average of the per capita incomes
5

Income-productivity level
6

Income-productivity
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:شودبدین صورت محاسبه میkبراي کاالي PRODYبنابراین 

)5(  jj
j jjk

jjk Y
Xx

Xx
 


/

/
PRODY k

از کل سبد k، صورت کسر ارزش سهم کاالي jکشور يسرانهGDPمعرف Yjدر این جا 
. کل کشورهاي مورد بررسی استkکسر ارزش سهم کاالي کاالهاي صادراتی و مخرج

ترکوچکاستفاده از سهم صادرات به جاي حجم صادرات به عنوان یک وزن، براي کشورهاي 
ي داده شده اهمیت هاوزندر جهت تضمین ) پایینيکشورهایی با درآمد سرانه(و یا فقیرتر 
وري صادرات توان شاخص بهرهبعد میيدر مرحله).2007هاسمن و همکاران، (باالیی دارد 
:را بدین صورت محاسبه کردiبراي کشور 

)6(
l

l
j

jl
j PRODY

X

x
EXPY

گر درآمد صادرات هر کشور و وزن آن، سهم این شاخص، یک شاخص وزنی و نمایان
).   2008آمیلیا، (دهد ارزشی یک کاالي خاص از کل صادرات آن کشور را نشان می

توان عوامل مؤثر بر آن را وري صادرات میي شاخص بهرهست آوردن اندازهبعد از به د
به دلیل ترکیب دو عامل سري زمانی و مقطعی و دخیل بودن کشورهاي مختلف . بررسی کرد
مطابق . وري صادرات استفاده کردهاي تابلویی براي بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهرهباید از داده

کرد صادرات را به عنوان یک عملتوانیمرشد صادرات، يدر زمینهبرآوردهاي انجام گرفته 
بستگی باالیی هم) 2007(به اعتقاد هاسمن و همکاران . تابع تقاضاي خارجی در نظر گرفت

هاي فیزیکی و انسانی، میان تقاضاي صادرات و الگوهاي تخصص هر کشور از جمله سرمایه
وري بنابراین تابع بهره. استها یت نهادهاي مناسب آني کیفنیروي کار، منابع طبیعی و اندازه

با کمی تعدیل با توجه به (معرفی نمودند ) 2008(صادرات مطابق آن چه آملیا و سانتوس 
: شودیمبه صورت زیر در نظر گرفته ) رساطالعات در دست

)7(itititititiit POPEFLandRERGDPEXPY 54321  
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نرخ RERتولید ناخالص داخلی سرانه، GDPوري صادرات، متغیر بهرهEXPYکه در آن 
جمعیت POPآزادي اقتصادي و يدرجهEFي زمین کشاورزي، اندازهLandارز واقعی، 

مرغ، برنج، کاالهاي مورد بررسی شامل گوشت، شکر، تخم. برداران استکشاورزان یا بهره
واردات این کاالها گفتنی است که صادرات و . هاي روغنی و سیب استمیوه، سبزیجات، دانه

اما قبل از تخمین باید اعتبار . براي تمامی کشورهاي مورد بررسی در نظر گرفته شده است
به عبارتی بهتر همگنی کشورهاي مورد . هاي تابلویی مورد آزمون قرار گیرداستفاده از داده

هاي هدر صورتی که کشورها همگن باشند، استفاده از روش داد. کنیمبررسی را آزمون می
:شوداستفاده میFيبدین منظور از آماره. تابلویی درست است

)8(
)/()1(

)1/()(
),1(

2

22
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nRR
knntnF

UR
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URعالمت . تعداد عوامل استkمورد نظر و يطول دورهtتعداد کشورها، nکه در آن 

هاي تابلویی به دو تخمین داده.مدل محدود شده استRمدل محدود نشده و يدهندهنشان
روش تاثیرات ثابت، که با وارد کردن متغیرهاي مجازي، تاثیرات -1. پذیر استروش امکان

کند، به عبارتی دیگر عرض از مبدا متفاوت اما ثابتی براي واحدهاي مقطعی مختلف را جدا می
قاطع تصادفی است و با که تفاوت میان م: روش تاثیرات تصادفی-2. گیرندمقاطع در نظر می

این دو روش توسط آزمون هاسمن ). 2003گرین، (شود یک جزء تصادفی وارد رگرسیون می
يهايدر مطالعات مربوط به سر. شودآزموده شده و ضرورت استفاده از هر کدام مشخص می

ه مورد استفادیزمانيسريرهایاگر متغ. داردیخاصتیاهمرهایمتغییستایانییتع،یزمان
، اما الگو وجود نداشته باشديرهایمیان متغداريیمعنيرابطهچیباشد، ممکن است هستایناا

در یغلطهايبرداشتموجب این. را نشان دهدباال اریبس) R2(نییتعبیحال ضرنیدر ع
براي .شودیمیا به عبارتی موجب به وجود آمدن رگرسیون کاذب رهایمورد ارتباط میان متغ

یستا بودن متغیرها قبل از تخمین رگرسیون، الزم است که آزمون ریشه واحد گرفته بررسی ا
هاي فولر براي بررسی ایستایی دادهگفته اند که آزمون دیکی) 1998(سارنو و تیلور . شود
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به همین منظور در این مطالعه نیز از این آزمون استفاده شده . تابلویی، آزمون مناسبی است
يباشد، فرضیهترکوچککینون از مقدار بحرانی مکADFيددي آمارهاگر مقدار ع. است

.توان رد کردواحد را نمیيصفر مبنی بر وجود ریشه
-2007ي هاسالبراي 1سازمان خوار و بار جهانیيآمار و اطالعات از آمارنامه

یل به دلتاجیکستانوافغانستان،پاکستاندر این مطالعه . آوري شده استجمع1998
اما امارات متحده عربی به دلیل . هاي مورد نیاز در نظر گرفته نشدندرس نبودن دادهدردست

ها مورد بررسی قرار در تحلیلهاآندادوستد تجاري باال با این کشورها و هم منطقه بودن با 
.گرفت

نتایج و بحث
ا هم را شاخص درون تخصص کشورهاي عضو اکو بينتایج حاصل از مقایسه) 1(جدول 

.دهدنشان می
شاخص درون تخصص). 1(جدول 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
سال

کشور 
891/0 913/0 886/0 863/0 843/0 691/0 616/0 793/0 806/0 657/0 آذربایجان
852/0 853/0 852/0 867/0 822/0 729/0 806/0 926/0 867/0 910/0 ایران
848/0 939/0 891/0 847/0 929/0 752/0 485/0 795/0 459/0 368/0 قزاقستان
769/0 742/0 913/0 945/0 854/0 819/0 889/0 694/0 868/0 900/0 قرقیزستان
747/0 463/0 817/0 541/0 486/0 439/0 156/0 140/0 246/0 449/0 ترکیه
562/0 606/0 722/0 460/0 517/0 584/0 652/0 650/0 517/0 508/0 امارات
700/0 814/0 757/0 767/0 827/0 629/0 801/0 726/0 804/0 769/0 ازبکستان

نتایج تحقیق: ماخذ

1
Faostate
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ترین مقدار این شاخص را میان کشورهاي عضو بیش2000و 1998هاي ایران در سال
ر ترین مقداقرقیزستان بیش2005و 2004، 2002، 2001، 1999هاي در سال. اکو گرفته است

ترین مقدار با رشد نسبی بیش2006و 2003هاي قزاقستان هم در سال. این شاخص را دارا شد
رشد نسبی نسبتا خوبی داشت، 2007تا 2003هاي آذربایجان در سال. این شاخص را داشت

اما ترکیه و . ي مورد بررسی رسیدهاسالترین خود در به بیش2007به طوري که در سال 
ي این شاخص را داشتند، و اندازهنیترکمهاي مورد بررسی تر سالامارات متحده در بیش

.اندازه را میان کشورهاي عضو اکو داشتنیترکم2000ترکیه در سال 
پذیري و تنوع صادرات در ي رقابتگر اندازهطور که گفته شد این شاخص نشانهمان

ترین مقادیر نسبت به توان گفت کشور قرقیزستان با بیشبراین میبنا. بازارهاي مختلف است
نیترکمپذیرترین کشور و کشورهاي ترکیه و امارات متحده با کشورهاي عضو اکو رقابت

و 1998هاي چونین کشور ایران در سالهم. اندترین کشورهاي عضو اکو بودهمقادیر انحصاري
تجاري باالتر و تخصص درون تولیدي باال کاالیی با تنوع صادرات بهتر، از تراز 2000

. پذیرترین کشور در میان کشورهاي مورد بررسی بوده استبنابراین رقابت. برخوردار شد
خوانی بندي کشورهاي عضو اکو در رابطه با شاخص ناهمتوان مقادیر و رتبهمی) 2(در جدول 

و کشور قرقیزستان در2005ا ت1998ي هاسالکشور ایران در . تجاري را مشاهده کرد
تر امارات متحده در بیش. ترین مقدار این شاخص را داشتندبیش2007و 2006هاي سال
همان گونه که بیان شد، . مقدار این شاخص را دارا شده استنیترکمهاي مورد بررسی سال

طوري که به . توجهی به تقاضاي بازارهاي جهانی استگر بیتر این شاخص بیانمقدار بیش
دهد که صادرات در جهت تقاضاي جهانی انجام نگرفته تر این شاخص نشان میمقدار بیش

و 2005، 2003، 2002، 1999هاي توان نتیجه گرفت که امارات در سالبنابراین می. است
الگوي تجاري بهتري نسبت به دیگر کشورها داشته و امکان اثر مثبت بر رشد تجارت 2007

توجه بوده و تنها چون قرقیزستان و ایران به تقاضاي جهانی بی، اما کشورهایی همداشته است
گونه که در شاخص درون همان(اند گوناگونی صادرات را الگوي تجاري خود قرار داده 
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هاي نخستین مورد بررسی به قزاقستان هم با وجود این که در سال). تخصصی مشاهده شد
ي ترمناسبهاي بعد وضعیت توجه بوده است، در سالخود بیتقاضاي جهانی کاالي صادراتی

ي این شاخص را میان اندازهنیترکم2004در منطقه پیدا کرده، به طوري که در سال 
ي توجه زیاد این کشور به صادرات در جهت این نشانه. کشورهاي عضو اکو داشته است

.المللی استاي بینخوانی تجاري باالتر همگام با تقاضتقاضاي جهانی و هم

خوانیشاخص ناهم). 2(جدول 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
سال

کشور 
528/0 235/0 318/0 360/0 309/0 451/0 566/0 479/0 582/0 331/0 آذربایجان
539/0 509/0 620/0 577/0 638/0 584/0 671/0 755/0 725/0 670/0 ایران
340/0 324/0 241/0 194/0 360/0 260/0 647/0 504/0 650/0 663/0 قزاقستان
578/0 514/0 454/0 534/0 427/0 445/0 340/0 541/0 281/0 375/0 قرقیزستان
498/0 264/0 594/0 206/0 174/0 317/0 201/0 188/0 205/0 207/0 ترکیه
310/0 335/0 217/0 223/0 165/0 146/0 265/0 159/0 152/0 213/0 امارات
493/0 531/0 432/0 514/0 309/0 255/0 281/0 142/0 267/0 301/0 ازبکستان

نتایج تحقیق: ماخذ

-ترکیه نیز در سال. بینی کردتجاري روشنی را براي این کشور پیشيتوان آیندهبنابراین می

قدار این ي شاخص پایینی داشت، اما با گذشت زمان مهاي نخست مورد بررسی اندازه
این کشور در سال . تر شد، بدین معنی که به تقاضاي جهانی توجهی نداشتشاخص بیش

يبعد از ایران در رده2005ي این شاخص را داشت، اما در سال اندازهنیترکم2001و 1998
. دوم قرار گرفت
تمرکز بندي کشورهاي عضو اکو در رابطه با شاخص توان مقادیر و رتبهمی) 3(در جدول 
2007و 2006، 2005، 2004ترین و در بیش2001و 2000هاي ترکیه در سال. تجارت را دید



1/1391شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي170

2004و 2002، 1999، 1998هاي قرقیزستان در سال. هاي این شاخص را داشتاندازهنیترکم
ایران نیز در سال . باالتر از دیگر کشورها قرار گرفتند2005و 2003هاي و قزاقستان در سال

رشد آذربایجان در سال. ترین مقدار خود را داشته استبیش1998و در سال نیترکم2002
. قابل توجهی باشديتواند نکتهو گرفتن جاي دوم در میان کشورهاي مورد بررسی می2004

ترین مقدار را میان بیش2007و 2006هاي عربی در ساليچونین امارات متحدههم
باالترین و آذربایجان 2004در این میان قرقیزستان در سال . دارا شدکشورهاي مورد بررسی

و 2003هاي قزاقستان هم در سال. اندي تمرکز صادرات را داشته اندازهنیترکم1998در سال 
گونه که اشاره شد مقدار نرمال شده همان. وضعیت بسیار خوبی در منطقه داشته است2005

.تر صادرات استگر تمرکز و پراکندگی کماناین شاخص نش) 1و 0میان (

شاخص تمرکز صادرات). 3(جدول 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
سال

کشور 
322/0 340/0 368/0 488/0 436/0 243/0 210/0 276/0 269/0 195/0 آذربایجان
323/0 292/0 287/0 292/0 285/0 249/0 289/0 385/0 415/0 444/0 ایران
282/0 588/0 517/0 366/0 701/0 251/0 341/0 241/0 394/0 460/0 قزاقستان
401/0 398/0 491/0 733/0 533/0 558/0 384/0 336/0 596/0 671/0 قرقیزستان
251/0 224/0 238/0 238/0 288/0 344/0 677/0 688/0 539/0 340/0 ترکیه
570/0 626/0 417/0 298/0 331/0 340/0 424/0 590/0 462/0 372/0 امارات
282/0 357/0 259/0 251/0 239/0 270/0 329/0 440/0 374/0 277/0 ازبکستان

نتایج تحقیق: ماخذ

رفت این کشور در گر پیشنمایان1به بیان دیگر نزدیک شدن مقدار این شاخص به 
ان نتیجه گرفت که الگوي تجاري توبنابراین می. صادرات کاالهایی با مزیت نسبی باال است

رفت اقتصاد این کشور کمک به پیش2004مناسب در صادرات کاال در قرقیزستان در سال 
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ي پراکندگی در صادرات خود را در سال ترین اندازهچونین ایران بیشهم. زیادي کرده است
است، بنابراین ته داشته است، چرا که در این سال تنها گوناگونی صادرات را در نظر داش2002

. استاز مسیر تمرکز صادرات دور افتاده
-همان. دهدوري صادرات میان کشورهاي عضو اکو را نشان میي بهرهاندازه) 4(جدول 

. شود مقدار این شاخص براي تمامی کشورها در طول زمان افرایش یافته استطور که دیده می
هاي مورد ترین مقدار و ایران در تمامی سالشبی2007و 2006عربی در سال يامارات متحده

وري صادرات امارت در طول رشد شاخص بهره. مقدار این شاخص را داشتنیترکمبررسی 
هاي مورد بررسی و گرفتن جاي نخست میان کشورهاي مورد بررسی، و پایین ماندن ایران سال

قزاقستان در. قابل توجه باشدهايتواند از نکتهها در میان این کشورها میدر تمامی سال
داراي رشد مناسبی بوده و بعد از امارات متحده قرار 2007و 2006، 2005، 2004هاي سال

مقدار این شاخص را نیترکمبعد از ایران 1998گرفته است، در حالی که این کشور در سال 
. داشته است

وري صادراتشاخص بهره). 4(جدول 

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
الس

کشور
7/7555 7/9262 2/5721 4155 1/3879 9/2859 2/2404 3/3118 8/2278 6/2780 آذربایجان
9/4123 4/3780 6/3329 3467/0 4/3042 9/2662 9/2014 2/1628 9/1951 6/2320 ایران
3/15073 6/14988 3/9146 6/6770 2/4429 3/4181 2967 4275 7/3274 4/2864 قزاقستان

10311 2/10337 6/886 7/5886 8/4770 5874 9/3513 5/3193 8/4299 9/3825 قرقیزستان
5/8473 6/10916 6226 8/5106 5/4668 3/4399 7/4334 5834 9/3996 1/3187 ترکیه
2/22310 2/16179 2/10268 8/8085 8/7641 6344 2/7709 7/6501 6/4330 9/3560 اتامار
1/7268 4/5041 5/5812 1/4720 3/4584 7/4571 5/4248 6/5326 7/3898 3/2995 ازبکستان

نتایج تحقیق: ماخذ
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بعد از امارت متحده در جاي دوم قرار گرفت، اما در 2000و 1999کشور ترکیه در سال 
. قستان ایستادبا این که رشد بسیار زیادي داشت، بعد از کشورهاي امارات و قزا2006سال 
گر مزیت نسبی آشکار شده و درآمد گونه که اشاره شد، مقدار کمی این شاخص بیانهمان

عربی يتوان نتیجه گرفت که امارات متحدهبنابراین می. صادراتی باالي آن کشور است
درآمد نیترکمترین مزیت نسبی در صادرات کاال، و ایران باالترین درآمد صادراتی و بیش

رسد موقعیت تجاري امارات و داشتن یکی به نظر می. اتی را در میان دیگر کشورها داردصادر
، در مقدار باالي این شاخص تأثیر زیادي گذاشته )دبی(بازارهاي تجاري جهان نیتربزرگاز 

. بعد از امارات جاي گرفت2007و 2006، 2005، 2004هاي قزاقستان نیز در سال. است
خوبی در میان يها مزیت نسبی آشکار شدهگفت این کشور در این سالتوان بنابراین می

یافتن مزیت نسبی صادرات ودر پی آن درآمد صادراتی باالتر . کشورهاي عضو اکو داشته است
. سزایی داردشک در رشد اقتصادي یک کشور نقش بهبی

را نشان 72/0د هاي تابلویی عدمبنی بر استفاده از روش دادهFنتایج حاصل از آزمون 
يهاي تابلویی است، فرضیهصفر مبنی بر دادهيبنابراین با توجه به این که فرضیه. دهدمی

ایستاییآزمونرگرسیون کاذب،آمدنوجودبهازجلوگیريبراي. شودمقابل فرض صفر رد می
ن داد کهنتایج نشا. دیکی فولر استفاده شدبراي این منظور از آزمون. شدانجاممتغیرها

کاذباحتمال رگرسیونمتغیرها،بودنناایستابنابراین به دلیل.نیستایستامتغیرهاي مدل
انباشتگی مدل با استفاده از تر، همیابی به نتایج دقیقدر این حالت براي دست. داردوجود
بر . فتگرانجاممدلمتغیرهايمیان انباشتگیهمبررسیمنظوربهپدورنیانباشتگیهمآزمون

گردد سپس با میبرازشایستایی متغیرها ياین اساس ابتدا مدل بدون در نظر گرفتن درجه
کهدادنتایج این آزمون نشان.گرددبلندمدت اثبات میيبررسی اجزاي اخالل بود یا نبود رابطه

.استبرقرارهامیان آنبلندمدتيرابطهیکواستانباشتههممتغیرهاي مدل
متغیرهاي مستقل . شودهاي تابلویی دیده مینتایج حاصل از تخمین داده) 5(در جدول

شامل تولید ناخالص ملی سرانه، نرخ ارز واقعی، زمین کشاورزي، جمعیت کشاورزي و 
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2007تا 1998هاي وري صادرات در سالشود، که اثرشان بر شاخص بهرهآزادي میيدرجه
ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و امارات متحده عربی براي کشورهاي آذربایجان، ازبکستان،

گر  نشان) 114/0(دو آزمون هاسمن چیيمقدار پایین آماره. مورد بررسی قرار گرفت
بنابراین مدل با ضرایب متغیر باید . ضرورت تخمین مدل با استفاده از ضرایب متغیر است

تخمین خوب يکنندهتعدیل شده نیز بازگوR2وR2يچونین مقدار آمارههم. تخمین زده شود
شود اثر تولید ناخالص داخلی گونه که مشاهده میهمان. ضرایب متغیرهاي مستقل مدل است

دار است، و معنی% 5در سطح ) و واحد پول دالر آمریکا2000به قیمت ثابت سال (سرانه 
وري صادرات به رانه، بهرهدهد که با افزایش یک واحد از تولید ناخالص ملی سنشان می

اثر نرخ ارز واقعی کشورها نیز مانند تولید ناخالص ملی . یابدواحد افزایش می938/0ي اندازه
وري کند که با افزایش یک واحد از آن بهرهدار است، و بیان میمعنی% 95سرانه، با احتمال 
.یابدافزایش می276/0ي صادرات به اندازه

هاي تابلوییتخمین مدل دادهنتایج ). 5(جدول 

عرض از مبدامتغیر
تولید ناخالص 

ملی
نرخ ارز 

واقعی
زمین 

کشاورزي
ي درجه

آزادي
جمعیت 
کشاورزي

-6/471938/0276/0039/0009/1003/0ضرایب
-t4/271**23/2**33/2ns002/0**87/2ns0015/0ي آماره
R2R2ي آماره

adj= 89/0R2 = 90/0
D-W083/2

ns26/10آزمون هاسمن
معنیبیns%               5داري در سطح معنی**نتایج تحقیق                 : ماخذ

شامل آزادي شغلی، تجاري، مالی، پولی، مالیاتی، (آزادي اقتصادي يدار درجهاثر معنی
دهد که با افزایش یک یوري صادرات نشان مبر بهره) گذاري، مخارج دولت و غیرهسرمایه

-ي تقریبا یک واحد افزایش میوري صادرات به اندازهآزادي اقتصادي بهرهيواحد از درجه



1/1391شماره ي /6جلد/اقتصاد کشاورزي174

و جمعیت کشاورزي و یا به ) بر حسب کیلومتر مربع(اما اثر دو متغیر زمین کشاورزي . یابد
ي صادرات وري شاخص بهرهبر اندازه) بر حسب هزار نفر(برداران کشاورزي عبارتی بهره

که دار نیست، بلاین در حالی است که اثر جمعیت کشاورزان نه تنها معنی. استدار نشده معنی
.  گذاردوري صادرات میاثري منفی بر بهره

گیري و پیشنهادهانتیجه
براي 2007تا 1998هاي هاي مهم اقتصادي در سالحاضر شاخصيدر مطالعه

. گر مسیر اقتصاد هر کشور استهاي تجاري نمایاناخصش. کشورهاي عضو اکو محاسبه شد
ي وضعیت تجارت است و اندازهيکنندههاي مربوط به صادرات روشندر این میان، شاخص

هاي درون تخصص، در این مطالعه نیز شاخص. کمک آن به رشد اقتصادي اهمیت زیادي دارد
-خصص تجاري و شاخص بهرههاي تخوانی تجاري و تمرکز صادرات به عنوان شاخصناهم

وري صادرات محاسبه گردید، و سرانجام عوامل موثر ي بهرهوري صادرات براي بررسی اندازه
ي با توجه به اندازه. هاي تابلویی براي کشورهاي عضو اکو بررسی شدبر آن در قالب مدل داده

شورهاي پذیرترین عضو میان کباالي شاخص درون تخصصی قزاقستان، این کشور رقابت
پذیري و تنوع ی از لحاظ رقابتکشور ایران با وجود این که وضعیت مناسب. عضو اکو است

ي اندازهکه تنها از گذرگاه تمرکز صادرات دور افتاده، بلنهامااست، در منطقه داشتهصادرات 
پایین بوده است، بدین معنی که نتوانسته است مزیت نسبی خود درنیز وري صادرات آن بهره

از دالیل اصلی این واقعه . صادرات را بیابد، و با تکیه به آن در رشد اقتصادي مفید واقع شود
توان به توجه بیش از اندازه به تنوع صادرات بدون در نظر گرفتن نیازهاي جهانی و برتري می

آزادي اقتصادي به عنوان موثرترین عامل شناخته شده . نسبی در صادرات اشاره کرد) مزیت(
به يسبب توجه به آن و عوامل وابستههمینبه . سزایی داردوري صادرات، اهمیت بهبهرهدر

ها از طرف مدیران و موقع و مهار اجراي این سیاستهاي مناسب، و بهگذاريآن با سیاست
چونین اثر مثبت هم. وري صادرات کشور بسیار اثرگذار باشدتواند در بهرهگذاران میسیاست
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وري صادرات، اهمیت باال بردن این ولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی بر بهرهدو عامل ت
.دهددو عامل را نشان می
:هاي این پژوهشبر اساس یافته

 نسبی تولید و فروش برخی از محصوالت کشاورزي در ) مزیت(با توجه به برتري
ي صادرات، به سازهاي گوناگونشود افزون بر توجه به سیاستایران، پیشنهاد می

.نسبی دارند اهمیت داده شود) مزیت(صادرات کاالهایی که برتري 
شناسایی کاالهایی صادراتی،درآمدافزایشو درپی آنصادراتوريبهرهبراي افزایش

-مداران و برنامهها باال است، از طرف سیاستکشاورزي که تقاضاي جهانی براي آن

.شودریزان اقتصادي توصیه می
وري صادرات، در نظر بهرهيجه به اهمیت باالي آزاد سازي اقتصادي در اندازهبا تو

چون اصالح ساختارهاي تجاري کشور در صادرات و تر همهاي بنیاديگرفتن سیاست
.شودواردات و فراهم کردن بستر آزادسازي اقتصادي و اجراي آن پیشنهاد می

منابع
، اکواعضايمیاندرکشاورزيمحصوالتتتجارامکانبررسی). 1383. (احمدیان، م

.105-140: 32بازرگانی، ينامهپژوهش
اعضايتجاريادواربستگیدر همخارجیتجارتنقش). 1387. (و فرجی، م. افشاري، ز
.37-61: 4بازرگانی،ينامهاکو، پژوهش
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