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 چکيده
به موازات صادرات و واردات کاالها و  یدیاز عوامل تول کیسهم صادرات و واردات هر سنجش

 تیحائز اهم ،یاقتصاد اتیونک در ادب-نیاوهل-هکچر یۀقض عنوان به یتجارت خارج انیخدمات در جر
 ییاز منظر شناسا یاقتصاد یها تیفعال ۀرشت کیتفک به و خرد یسطح در مفهوم نیا سنجش امکان و است
-نیاوهل-هکچر یۀقض یاعتبارسنج حاضر، ۀمطالعدوچندان برخوردار است. در  یتیاز اهم یتجار یالگو

و ماهر(،  ماهر مهین رماهر،یکار )غ یروین یدیشش عامل تول یبرا یفهرست عوامل تجار یونک با بررس
 با را مزبور یۀقض ،مطالعه نیا. است شده انجام رانیا اقتصاد در یانرژ و توسعه و قیتحق ،یکیزیف یۀسرما
عوامل تجارت خالص مرتبط  فهرستبه  یدیعوامل تول ینسب یابیو کم یفراوان ستانده،-داده ابزار به توسل

در  رانیاقتصاد ا تیفعال هرشت 78 خرد یها با استفاده از دادهرا  یاعتبارسنجو آزمون  سازد می
انجام  رانیاقتصاد ا ۱395و  ۱39۰ ۀستاند-داده های ولجد یصنعت و خدمات، برا ،یکشاورز یها بخشریز

 6۱/34در  یفهرست عوامل تجار دهد نشان می ۱395و  ۱39۰ یها سال یبرا رانیاقتصاد ا جی. نتادهد می
 ینسب یابیکم یدارا نیبنابرااند؛  واردکننده ها بخش نیو ا ی استبخش( منف 27) ها تیفعال هاز رشت درصد

وفور  یبخش( مثبت و دارا 47) ها تیرشته فعال درصد 25/6۰فهرست در  نیا نی. همچنهستندعوامل 
 چهاردر  یمورد بررس یها سال از هرکدام درعوامل بوده است.  ۀصادرکنند نینابراو ب استعوامل  ینسب

ساختار  رییرابطه با تغ در جینتا ،نیابخش از بخش خدمات، تجارت عوامل صورت نگرفته است. عالوه بر ریز
کار  یرویمربوط به ن دیتول ندایفردر  یاثرگذار نیباالتر ۱39۰سال  در دهد ینشان م یبر شدت عوامل

 .است بوده توسعه و قیتحق مخارج و یکیزیف یۀسرمامربوط به  ۱395و در سال  یکیزیف یۀو سرما رماهریغ
 .JEL: F0 ،F14 ،F20 يبند طبقه
ستانده، -، دادهیتجار عوامل فهرست ،ئیآزمون جز ،ونک-نیاوهل-هکچر یۀقض :يديکل يها واژه

 .رانیاقتصاد ا

                                                           
 ۰9۱22۱84675: تلفنمسئول،  یسندۀنو *
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