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  چكيده
هر كـشوري  ي بر فرآيند رشد اقتصادي يي تاثير فراوان  نقل يكي از مهمترين اجزاء اقتصاد ملي محسوب مي گردد و بدليل داشتن نقش زيربنا               حمل و 
با توجه به درصد بااليي از جابجـايي كـاال در تجـارت             . صنعت حمل و نقل دريايي داراي نقشي استراتژيك در اقتصاد جهاني مي باشد            . باشد دارا مي 

يايي از عوامل الزم و تاثيرگذار در توسعه تجـارت بـين            حمل و نقل در   بخش  جهاني توسط اين صنعت مي توان ادعا كرد كه ارائه خدمات كارآمد در              
  .مي باشدباالتر رسيدن به رشد اقتصادي  الملل و

ابتـدا  .  در ايران بررسي مي شـود 1385 تا 1355حمل و نقل دريايي و رشد اقتصادي طي دوره زماني عملكرد بخش   در اين مقاله ارتباط ميان      
ايـن  نتـايج   . بكار رفتـه اسـت    گرنجر   آزمون علّيت سپس براي بررسي رابطه علّي،      . گردد بررسي مي ادي  رابطه حمل و نقل و رشد اقتص      مباني نظري   

  .رابطه مثبت يك طرفه از توسعه حمل و نقل دريايي به رشد اقتصادي مي باشدوجود داللت بر مطالعه 
  

  حمل و نقل دريايي، رشد اقتصادي، آزمون علّيت گرنجر: كلمات كليدي
  

   مقدمه
 اقتصاد، مجموعه خدماتي كه سبب انتقال و جابجايي منابع توليد مي گردد، داراي ارزش اقتصادي است و بخشي از جريـان توليـد محـسوب                 در علم 

مي شود؛ زيرا، اصوالً در جريان حمل و نقل به بهاي اوليه منابعي كه از نقاط مازاد بر مصرف به مناطق مصرف حمل مي شوند، افـزوده مـي شـود و                                
]ايشي نتيجه و فرآيند پديده حمل و نقل است چنين افز ]1.  

حمل و نقل محصولي است از نوع خدمات كه تقاضاي آن به تقاضا براي ساير محصوالت بستگي داشته و عرضه آن بر عرضه بسياري از كاالها و                           
ردي داشته و در فرايند عمومي اقتصاد كشور بـويژه در فعاليتهـاي             بدين لحاظ حمل و نقل خدمتي است كه ماهيت راهب         . خدمات تاثير بسياري دارد   

] بازرگاني داخلي، تجارت خارجي و گردشگري نقش عمده اي دارد ]2.  
 بـر ايـن،   عـالوه . از جمله امور زيربنايي و فرابخشي است و به عنوان حلقه اتصال صنايع مختلف كشور همواره مورد توجه بوده استحمل و نقل  

 مصرف در هر اقتصاد است و امكان بهره وري مناسب   –از اجزاي مهم چرخه توليد      به نوعي تحت تاثير اين بخش هستند زيرا         همه فعاليتهاي جامعه    
] و استعدادهاي جامعه و پيشرفت بسياري از طرح هاي اقتصادي را فراهم مي كنداز صنايع  ]3.  

بخش حمل و نقل از جمله بخشهاي زيربنايي هر جامعه است كه عالوه بر تحت تاثير قرار دادن فرآيند توسعه اقتـصادي، خـود                        در جهان امروز،    
] نيز در جريان توسعه دچار تغيير و تحول مي شود          بخش حمل و نقل به عنوان پيش نياز و زير بناي توسعه، داراي نقش اساسـي و كارآمـد در                    . 4[

باروري امكانات و استعدادهاي بالقوه جوامع بوده كه از طريق جابجايي بار و مسافر، پيوند ناگسستني بين عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم مـي                 
 مصرف محسوب مي گردد و در فرآينـد رشـد اقتـصادي نقـش بـسيار مهـم و          -حمل و نقل از امور زيربنايي و يكي از اجزاي مهم چرخه توليد            . آورد

] تاثيرگذار دارد، ضمن آنكه خود نيز از فرآيند رشد و توسعه اقتصادي تاثيرپذير است ]5.  
محصوالت فعاليتهاي حمل و نقلي به خودي خود كمتر مورد تقاضا قـرار مـي گيرنـد، بلكـه تقاضـا بـراي محـصوالت سـاير فعاليتهـاي                         در واقع   

از اين نظر بخش حمل و نقل ماهيت راهبـردي داشـته و چگـونگي               . ي محصول اين رشته فعاليت مي شود      موجب ايجاد تقاضا برا   اقتصادي است كه    
]بر ساير فعاليتهاي اقتصادي موثر بوده و در مجموع بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشور تاثير بسزايي داردفعاليت آن كارآيي  ]6 .  

با گسترش فعاليتهاي گوناگون دريايي و افزايش حجـم         .  زير بخش جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي تقسيم مي شود           صنعت حمل و نقل به چهار     
مبادالت بازرگاني بين كشورها اهميت حمل و نقل كاال توسط كشتي بيش از پيش جلوه گر شده است، به طريقي كه سهم زيادي  از ارزش افـزوده                            

] ي جابجايي كاال از طريق دريا مي باشدبخش حمل و نقل متعلق به فعاليتها ]7.  
با توجه به درصد بااليي از جابجـايي كـاال در تجـارت             . صنعت حمل و نقل دريايي در تمام جهان داراي نقشي استراتژيك در اقتصادها مي باشد              

ل دريايي از عوامل الزم و تاثيرگذار در توسعه تجارت بين الملل و             جهاني توسط اين صنعت مي توان ادعا كرد كه ارايه خدمات كارآمد در حمل و نق               
  .ابزار اصلي تامين نيازهاي گوناگون فعاالن اقتصادي است
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داليل وجودي ارزش حمل و نقل دريايي در مقايسه با ساير وسايل حمل و نقل شامل، قيمت ارزان حمل و نقل كاال، حجم زياد كاال، وزن زيـاد                            
  .راني را در حمل و نقل كاال بيش از پيش آشكار مي سازدكاال، اهميت كشتي

همگام با رشد پايدار توليد و تجارت جهاني و همچنين تغييرات بنيادي در بازرگاني ملي كه با تمايل به توسعه صادرات غيرنفتي شـكوفا شـده،                          
] اهميت حمل و نقل دريايي به عنوان زير ساخت عمده تجارت و بازرگاني ضرورت مي يابد ]5.  

توسعه حمل و نقل دريايي مي تواند منجر به رشد اقتصادي گردد اما سوال اساسي عبارتست از اينكه آيا رشد يا ركود اقتصادي نيز  بر حمـل و                             
  نقل دريايي اثرگذار است يا خير؟ و يا بعبارتي آيا يك رابطه دو طرفه بين اين دو متغير وجود دارد يا خير؟ 

  :اين رو، اين مقاله بر آنست تا فرض زير را آزمون كنداز 
  .  بين توسعه حمل و نقل دريايي و رشد اقتصادي رابطه علّي دو طرفه وجود دارد-

 ، بـه بررسـي فـرض بـاال    1385 تـا  1355هدف مقاله حاضر اين است كه با توجه به اطالعات سري زماني مربوط به دو متغير در طـي سـالهاي                   
توسط چندين آزمون به بررسي رابطه علّي اين دو متغير پرداختـه شـده و در       سپس    .مي شود بررسي   مباني نظري ابتدا  در اين راستا    . پرداخته شود 

  .مي گرددانتها نتيجه گيري ارائه 
  

  حمل و نقل و رشد اقتصادي 
مخارج سرمايه گذاري در بخـش حمـل و         . اشته است رشد اقتصادي همواره منافع و اهميت زيربنايي بخش حمل و نقل مورد توجه قرار د              در ادبيات   

  . محركي از طرف تقاضا به رشد اقتصادي منجر مي گرددنقل بعنوان 
عرضـه  نظير (به كاهش هزينه ها و افزايش دسترسي به فعالين بازارهاي متنوع   سرمايه گذاري زيربنايي در حمل و نقل و بهبود در ارائه خدمات             

در ايـن رابطـه همچنـين       . منجر شده كه به تبع آن توسعه بازار را به دنبـال خواهـد داشـت               )  و تقاضا كنندگان كاالها    كنندگان نهاده ها، نيروي كار    
زيرا اوال توسعه صادرات، به سطوح باالتر توليد منجر شده و امكان بهبود در كارايي را فـراهم                  . فرصتها براي صادرات و واردات كاالها افزايش مي يابد        

كه كاهش هزينه هاي توليد و افـزايش        (  موضوع از طريق تجديد ساختار اقتصادي و همچنين بهبود در فرآيندهاي يادگيري توليد               اين دو . مي سازد 
را ثانيا هزينه هاي حمل و نقل كمتر و دسترسي آسـان و گـسترده بـه بازارهـاي عوامـل توليـد                 . امكان پذير مي گردد   ) بهره وري را فراهم مي سازد     

. اين امر سبب مي گردد تا بنگاههاي توليدي عوامل توليد را از ناحيه هاي وسيع تر و با خصوصيات باالتري مورد استفاده قرار دهند            .فراهم مي سازد  
به هر حال به دليل تراكم بازار، برخي از اثرات بازخور همراه با گسترش توليد احتماال ممكن است اثرات اوليه شديد و مثبت بهبود حمـل و نقـل را،                  

 از آنجاييكه توسعه توليد ناشي از توسعه بازار، تقاضا براي نيروي كار و زمين، دستمزدها و اجاره ها را افزايش مـي دهـد و بـه جابجـايي      .ديل كند تع
مـل  از كاهش هزينه هاي اوليه و منافع در رقابت پذيري منجر مي گردد، لذا اگر افزايش دستمزدها دائمي باشـد در نهايـت بـه مهـاجرت عوا      بخشي  
لذا بطـور   . پيشرفت و بهبود در حمل و نقل اثرات متوالي اقتصادي و بازخوردي را در برخي از تعامالت بازاري منجر مي گردد                    . منجر مي گردد  توليد  

  .كلي دو نتيجه بارز بهبود در زير ساخت حمل و نقل، افزايش بهره وري و رشد اقتصادي است
نتـايج ايـن   . پرداخته انـد  اي به بررسي نقش توسعه بخش حمل و نقل در رشد اقتصادي كشور       در مطالعه ) 1386(رضايي ارجرودي و تسبيحي     

مطالعه نشان ميدهد كه بخش حمل و نقل، اثر مثبتي بر رشد اقتصادي دارد اما اين اثر مثبت ضعيف است كه بيانگر توسعه نيافتگي بخش حمـل و                            
]نقل است ]5 .  

در تحقيقي به بررسي اثر سرمايه گذاري دولت در زير ساخت حمل و نقـل بـر سـرمايه گـذاري بخـش                       ) 1387(دتي فرد   موسوي جهرمي و عبا   
نتايج نشان مي دهد كه سرمايه گذاري در اين زير ساخت اثر مثبـت              .  پرداخته اند  1382 الي   1338خصوصي و رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي         

]ردو معناداري بر رشد اقتصادي كشور دا ]8  .  
مطالعه اي به بررسي رابطه سرمايه گذاري دولت در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادي مبتني بـر رهيافـت هـم                       در  ) 1388(بابازاده و همكاران    

راي تـاثير معنـي داري   نتايج حاكي از آن است كه سرمايه گذاري دولت در بخش حمل و نقـل دا   .  پرداخته اند  1338-84انباشتگي طي دوره زماني     
]در بلند مدت و كوتاه مدت بر رشد اقتصادي است ]4 .  

  
  حمل و نقل دريايي و توسعه اقتصادي 

به ترتيبي كه حمل كاال توسـط كـشتيرانيها بيـشترين    . خطوط كشتيراني يا حمل كاالها از طريق راههاي آبي سهم عمده اي در جابجايي كاال دارند  
از گذشته بسيار دور و قرنها پيش بهره برداري از خدمات حمل و نقل دريايي مورد توجـه قـرار                    . را در حمل و نقل به خود اختصاص داده است         رقم    

با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي، صنايع دريايي قوت گرفته و فعاليتهاي بيشتري را عهده دار شـده                  . گرفت و فعاليت تجاري را اقتصادي تر نمود       
  .تاس

اين شاخه از حمـل  . بخش حمل و نقل است كه در توسعه تجارت خارجي كشورها نقش مهمي را ايفا  مي كند      شاخه اي از    حمل و نقل دريايي     
سرعت عمل در رسانيدن كـاال      (( و  )) اخت وجه در مقابل اسناد معتبر     پرد(( ،  ))هزينه پايين حمل كاال   (( به واسطه داشتن مزيتهايي از جمله       و نقل   

   .از مناسبترين روشهاي حمل و نقل به شمار مي آيد)) توليدكننده به مبادي ورودي كشور از
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حمل و نقل دريايي بعنوان حلقه اي در مجموعه فعاليتهاي جابجايي كاال بعلت امكان برخورداري از امتيازات ناشـي از خـصوصيات حمـل كـاال                          
]  كشورهاي پيشرفته اساس صنعت حمل و نقل را تشكيل داده استتوسط كشتي، پايه حمل و نقل بين المللي بوده و بخصوص در ]7.  

صنعت حمل و نقل دريايي به لحاظ مشخصات و ويژگيهاي خاص خود بعنوان يكي از زيربخشهاي مهم اقتصادي در هر كـشور، يكـي از عوامـل                        
  .موثر در رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي گردد

واسطه اي براي توليد و چـه بـراي          از جمله بخشهاي مهم مي باشد كه به ساير بخشها چه در رساندن مواد اوليه و كاالهاي                   حمل و نقل دريايي   
هزينه هاي اين بخش مي تواند به صورت مستقيم و غير مستقيم قيمـت تمـام شـده                  . براي مصرف، خدمات ارائه مي دهد     كاالي ساخته شده    انتقال  

دريايي قيمت تمام شده توليدات افزايش و با كاهش آن قيمت تمام شده             با افزايش هزينه هاي حمل و نقل        . كاالها و محصوالت بخشها را متاثر كند      
]توليدات كاهش مي يابد ]9 .  

در توجيه علّيـت از حمـل و نقـل دريـايي بـه              . به لحاظ نظري علّيت بين حمل و نقل دريايي و توسعه اقتصادي مي تواند در هر دو جهت باشد                  
  :توسعه اقتصادي مي توان گفت

ل از اين صـنعت بخـشي از توليـد ناخـالص            از آن جايي كه حمل و نقل دريايي يكي از صنايع خدماتي است، از اين رو درآمد حاص                 : اثر مستقيم 
  .داخلي كشور محسوب شده و مستقيما بر رشد اقتصادي آن كشور تاثير مي گذارد

رشد و توسعه اقتصادي بستگي به تجارت دارد و حمل و نقل دريايي يكي از ابزار توسعه تجارت مي باشد بنابراين رشد حمل و                        : اثر غير مستقيم  
  . به رشد اقتصادي گرددنقل دريايي مي تواند منجر

  :اما علّيت از توسعه اقتصادي به حمل و نقل دريايي به شكل زير قابل توجيه است
رشد و توسعه اقتصادي در هر كشوري موجب فراهم آوردن زمينه هاي الزم براي رونق فعاليتهاي اقتصادي و بويژه گسترش توليـد و در نتيجـه                          

  .ش صادرات نيز زمينه ساز گسترش فعاليتهاي حمل و نقل دريايي خواهد شدافزايش صادرات آن كشور مي گردد و افزاي
وجـود دارد يـا     نيـز   براساس توضيحات باال اين سوال مطرح است كه آيا رابطه علّيت بين حمل و نقل دريايي و رشد اقتصادي در اقتصاد ايـران                        

  .خير
  

  روش تحقيق 
 فـولر تعمـيم     -در ابتدا آزمون ديكـي      . براي بررسي فرض مطرح شده استفاده مي گردد        Eviewsو نرم افزار    از روشهاي اقتصادسنجي    در اين مفاله    

ر مبناي نتايج حاصل شده، آزمون در نهايت ب. شود  و آزمون ريشه واحد بكار برده مي    پرون براي بررسي ايستايي سري زماني      -يافته و آزمون فليپس   
  .مل و نقل دريايي و رشد اقتصادي بكار مي روديت ميان توسعه حيت گرنجري براي تعيين جهت علّعلّ
  

  اطالعات و آمار
در اين تحقيق، وزن كاالي جابجـا شـده         . به عنوان معيار توسعه اقتصادي استفاده مي كنند       ) GDP(1اقتصاددانان از داده هاي توليد ناخالص داخلي        

فاده مي شود كه ايـن داده هـا از بانـك اطالعـات سـري هـاي زمـاني        توسط كشتيها در طي اين دوره بعنوان معيار عملكرد حمل و نقل دريايي است      
  . برداشت شده است1355-85 از سالنامه هاي آماري كشور طي سالهاي GDPاطالعات . اقتصادي بانك مركزي بدست آمده است

شود كـه   استفاده مي) LST  وLGDP( نشان داده شده است، به صورت فرم لگاريتمي ST و وزن كاالهاي جابجا شده كه با GDPداده هاي 
  . تنها به دليل تفسير آسان ضرايب در فرم لگاريتمي است

  . فرم لگاريتمي درصد تغيير متغير وابسته را با درصد تغيير متغير توضيحي نشان مي دهد
  

 آزمون ريشه واحد
داده شـده اسـت كـه در        نشان   .كن است مناسب نباشد   زماني كه متغيرها ناپايا يا داراي ريشه واحد هستند، فرآيند تكنيك اقتصادسنجي مرسوم مم             

از ايـن رو مهـم      . بنابراين امكان دارد كه نتايج تورش دار و گمراه كننده شـوند           .  ممكن است رگرسيون كاذب باشند     OLSمتغير ناپايا، تخمين هاي     
  .مون شوداست كه پايايي داده هاي سري زماني با استفاده از روشهاي مناسب در مدلهاي اقتصادسنجي آز

   -و فيليـپس  ) ADF(2 فـولر تعمـيم يافتـه      -به خاطر آزمون رابطه تعادل بلندمدت بين توسعه حمل و نقـل و رشـد اقتـصادي، آزمـون ديكـي                      
  .، براي آزمون مانايي متغيرها و ريشه واحد به كار مي رود)PP(3پرون

                                                 
1 Gross Domestic Product 
2 Augmented Dicky-Fuller Test 
3 Phillips & Perron 
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اگـر آمـاره هـاي محاسـبه        . بل عبارت از مانايي متغير مي باشد      ، فرضيه صفر عبارتست از وجود ريشه واحد و فرضيه مقا          PP و   ADFدر آزمون   
نـشان داده   ) 1( در جدول    PP و   ADFنتايج آزمون   . شده بزرگتر از مقدار بحراني مك كينون باشد، آنگاه فرضيه صفر يا نامانايي متغير رد مي شود                

  . شده است
 رد كنند كه اين مساله به مفهـوم نامانـايي هـر دو              I(1)فر را در سطح     همانطور كه مالحظه مي گردد، هر دو سري زماني نمي توانند فرضيه ص            

  .متغير مي باشد
  

  1355-85نتايج آزمون ريشه واحد سطح متغيرها طي دوره . 1جدول

  متغيرها  آزمون با عرض از مبدا و روند  آزمون با عرض از مبدا

ADF  PP ADF PP 

LGDP 0,130015  0,804054  2,945186  2,205749  

LST 0,418423  1,422252  3,258439  3,120430  

  3,5670  3,5731  2,9627  2,9665   درصد 5مقدار بحراني در سطح 
  

براي تعيين درجه جمعي متغيرهاي     . علي رغم اينكه سطح متغيرهاي سري زماني مورد استفاده نامانا مي باشد، تفاضالت اين متغيرها مانا است                
نتايج آزمون مانايي تفاضل مرتبه اول متغيرهاي مورد بررسـي در جـدول             . تغيرهاي سري زماني استفاده شد    سري زماني از آزمون مانايي تفاضالت م      

  . ، تفاضل مرتبه اول هر دو متغير بررسي شده مانا مي باشندPP و ADFهمانطور كه مشاهده مي شود براساس آزمون . آمده است) 2(
  

   1355-85تغيرها طي دوره نتايج آزمون ريشه واحد تفاضل مرتبه اول م. 2جدول

  متغيرها  آزمون با عرض از مبدا و روند  آزمون با عرض از مبدا

ADF  PP ADF PP 

LGDP 3,113944  2,972521  3,660472  3,516374  

LST 7,073841  10,45567  7,565425  11,31954  

  3,2203  3,5796  2,9665  2,9705   درصد 5مقدار بحراني در سطح 

  

  يآزمون علّيت گرنجر
.  اندازه گيـري مـي كنـد   Y را در توضيح ارزش جاري متغير ديگر مانند Xرهيافت علّيت گرنجري تقدم و اطالعات ايجاد شده توسط متغيري مانند       

  .  نيستX نيز علّيت گرنجر Y نمي باشد و Y علّيت گرنجر Xفرضيه صفر در اين حالت اين است كه 
  .به صورت خالصه آمده است) 5(و ) 4(نتايج آزمون علّيت گرنجري در جداول 

  

  )LST) 85-1355 و LGDPآزمون علّيت گرنجري بين متغيرهاي . 4جدول 

F-Statistic Probability  فرضيه صفر)LGDP عامل علّي گرنجر LSTنيست (  

  قابل رد نمي باشد  0,63208  0,46763
  

  

  )LGDP) 85-1355 و LSTآزمون علّيت گرنجري بين متغيرهاي . 5جدول 

F-Statistic  Probability   فرضيه صفر)LST عامل علّي گرنجر LGDPنيست (  

  رد مي شود  0,01298  5,23533
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 درصد قابل رد نميباشـد      5 نيست، در سطح معني داري       LST عامل علّي گرنجر     LGDPنتايج نشان مي دهد كه فرضيه صفر مبني بر اين كه            
 حاصـل از    يجـه بنابراين نت .  درصد رد مي شود    5 نيست، در سطح معني داري       LGDPرنجر   عامل علّي گ   LSTو فرضيه صفر ديگر مبني بر اين كه         

  :آزمون علّيت گرنجري ميان توسعه حمل و نقل دريايي و رشد اقتصادي به شرح ذيل است
 حمل و نقـل  علّيت گرنجري ميان توسعه حمل و نقل دريايي و رشد اقتصادي رابطه اي يك طرفه است و اين رابطه علّي از طرف توسعه       •

  .دريايي به رشد اقتصادي مي باشد
  

  خالصه و نتيجه گيري 
حمل و نقل خدمتي است كـه ماهيـت راهبـردي داشـته و در فراينـد عمـومي                . حمل و نقل يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي هر كشور مي باشد           

اين بخش هم بر رشد اقتصادي تاثير مي گـذارد    . ده اي دارد  اقتصاد كشور بويژه در فعاليتهاي بازرگاني داخلي، تجارت خارجي و گردشگري نقش عم            
  . و هم از آن تاثير مي پذيرد

در واقع محصوالت فعاليتهاي حمل و نقلي به خودي خود كمتر مورد تقاضا قـرار مـي گيرنـد، بلكـه تقاضـا بـراي محـصوالت سـاير فعاليتهـاي                           
از اين نظر بخش حمل و نقل ماهيت راهبـردي داشـته و چگـونگي               . يت مي شود  اقتصادي است كه موجب ايجاد تقاضا براي محصول اين رشته فعال          

  .كارآيي فعاليت آن بر ساير فعاليتهاي اقتصادي موثر بوده و در مجموع بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشور تاثير بسزايي دارد
رگذارترين بخشها بر رشد اقتصادي مي باشد زيرا امروزه بخـش           حمل و نقل دريايي از ميان زيربخشهاي مختلف صنعت حمل و نقل يكي از تاثي              

. باشـد يك عامل مهم براي توسعه تجارت ميعمده حمل و نقل در سطح اقتصاد جهاني از طريق دريا صورت مي پذيرد و بعبارتي حمل ونقل دريايي         
  .دريايي اثر بگذاردهمچنين براساس تئوريهاي اقتصادي، توسعه اقتصادي نيز مي تواند بر رشد حمل و نقل 

  .  مي باشد1385 تا 1355هدف اين مقاله بررسي رابطه علّي ميان رشد اقتصادي و حمل و نقل دريايي در ايران طي سالهاي 
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بين توسعه حمل و نقل دريايي و رشد اقتصادي رابطه اي يك طرفه وجود دارد، بـه طـوري كـه مـي تـوان                             

 حمل و نقل دريايي به معناي رشد اقتصادي باالتر مي باشد ولي بهبود رشد اقتصادي نمي تواند منجر به گسترش حمل و نقل دريـايي                          گفت توسعه 
  . گردد

تاثير پذيري رشد اقتصادي از توسعه حمل و نقل منطبق بر تئوريهاي اقتصادي مي باشد ولي عدم وجود رابطه از توسعه اقتصادي به رشد حمل                         
يايي بيانگر آن است كه مسئوالن و مديران اقتصادي كشور به اهميت فراوان صنعت حمل و نقل دريايي در اقتصاد كشور بي توجه بوده و با              و نقل در  

  .وجود رشد اقتصادي نيز سرمايه گذاريهاي الزم را در اين بخش انجام نداده اند
در ايـران  داشت كه فرض مطرح شده در اين مقاله به اثبات نمـي رسـد يعنـي              بنابراين بر اساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه مي توان بيان             

  .بين توسعه حمل و نقل دريايي و رشد اقتصادي رابطه علّي دو طرفه وجود ندارد
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