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*

احمدعلی اسدپور

گروه علوم اقتصادی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1395/9/15 :

چکيده

تاریخ پذیرش مقاله1395/11/12 :
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رشد اقتصادی به عنوان یکی از اجزاء مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود ،از طرفی آزاد سازی تجاری با
درجه پیوستن هر کشور به اقتصاد جهانی طی زمان ،مقوله ای است که مورد توجه اقتصاددانان کشورهای
مختلف جهان می باشد .بنابراین در این مطالعه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از جمله آزاد
سازی تجاری پرداخته شده است .برای این منظور ،از آمار سری زمانی طی سالهای  1360تا  1393و با
استفاده از مدل خود همبستگی با وقفه توزیع شده ( )ARDLاستفاده شد .همچنین برای بررسی رابطه
علیت میان آزاد سازی تجاری و نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت از آزمون علیت مدل تصحیح
خطا استفاده شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنیدار متغیرهای؛ سرمایهگذاری کل ،تعداد کل
نیروی کار و شاخص آزاد سازی تجا ری بر نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت است .همچنین با
استفاده از آزمون والد بر روی ضرایب مدل تصحیح خطا به این نتیجه دست یافته شد که همواره در کوتاه
مدت و بلند مدت رابطه علیت از آزاد سازی تجاری به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد.
کليد واژهها :نرخ رشد اقتصادی ،آزاد سازی تجاری ،مدل خود همبستگی با وقفهتوزیع شده (،)ARDL
علیت تصحیح خطا ،ایران

مقدمه
آزادسازی تجاری با درجه پیوستن هر کشور به اقتصاد جهانی طی زمان ،مقوله ایست که مورد توجه اقتصاددانان
کشورهای مختلف جهان می باشد .شاخص های متعددی برای آزاد سازی تجاری پیشنهاد گردیده است .از آنجا که
دامنه وسیعی از این شاخصها به حجم صادرات و واردات کشور موثر می باشند لذا یافتن یک شاخص جامع که
برگزیده کلیه جهات باشد و آزاد سازی تجاری را به خوبی بیان کند دشوار است( .جرالدام ،میر ،جوزف استیگلیتر،
 )1382پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای هر کشوری ،از جمله ایران ،انگیزه و نیروی محرکه الزم در راستای
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انطباق با نیازها و الزامات جهانی بوجود می آورد و سبب میشود که بنگاههای اقتصادی با حدف کسب موقعیت
بهتر در این بازار به تالشهای گستردهای دست بزنند تجربه گذشته نشان میدهد که گزینه حمایت از صنایع داخلی
در برابر کاالهای مشابه ،موجب ناکارایی شرکتها شده و کیفیت پایین و قیمتهای غیر رقابتی را در مقایسه با
محصوالت خارجی بوجود می آورد .که منجر به محدودیت بازار و تعطیلی کارخانهها میشود .عضویت در سازمان
تجارت جهانی در شکسته شدن چنین فرآیندی بسیار مهم است( .نیلی )1387 ،آزادسازی و ایجاد فضای سیاسی
مناسب برای مبادالت تجاری ،باعث شده است تا عوامل بازدارنده و موانع مصنوعی تجارت که ریشه در رویکرد
سیاسی محدود کننده و اتخاذ و اعمال ساز و کارهای حمایتی تعرفه ای و غیر تعرفه ای دارند ،از میان برداشته شوند
و اقتصاد به سمت رقابتی شدن پیش رود .هر چه اقتصاد داخلی رقابتیتر باشد شرکتهای موجود میتوانند با رقابت
و تولید بیشتر در بازارهای خارجی عمل کنند و به تبع آن ،کشور سیر رشد و ترقی را سریعتر طی خواهد کرد
(بهکیش)1380،
این مقاله به دنبال بررسی تاثیر و آزمون علیت میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران طی بازه زمانی
سالهای 1360تا  1393و با استفاده از مدل خودتوضیح باوقفه های گسترده( )ARDLمیباشد.

پیشینه تحقیق
محسنی و غالمی نتاج امیری ( ،)1384در مقالهای به بررسی تاثیر آزادسازی تجاری و رشد صنعتی در ایران
پرداختهاند .نویسندگان در این مقاله از روش جوهانسن -جوسیلیوس( )1988و مدل سازی تصحیح خطا طی دوره
زمانی  1338تا  1380استفاده کردهاند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده وجود یک رابطه تعادلی هم انباشته
بین تابع ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن نظیر تشکیل سرمایه ،نیروی کار ،سرمایه انسانی ،صادرات
حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی وجود دارد .همچنین موجودی سرمایه کل اقتصاد ،اشتغال و سرمایهگذاری دولت تاثیر
مثبت و معنی داری بر رشد صنعتی داشتهاند .طرف دیگر آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معنیداری بر رشد
صنعتی دارد .آدم بیک ( ،)1386در مطالعه ای به بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد بخش صنعت در اقتصاد
ایران طی سالهای  1383-1338پرداخته است .نویسنده در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به
تخمین مدل مورد میپردازد .نتایج این مطالعه نشان میدهد که رشد سرمایه انسانی ،رشد کاالهای واسطهای و رشد
صادرات کاالهای صنعتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی صنعتی دارند و همچنین آزادسازی تجاری تاثیر
مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی صنعتی میگذارد.کرباسی و پیری ( )1388در مقالهای به بررسی رابطه میان آزاد
س ازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از آمار سری زمانی سالهای  1350تا  1383و با استفاده از روش
خود همبستگی با وقفه توزیع شده ))ARDLپرداختهاند .نتایج مطالعه نشان می دهد که وجود یک رابطهی بلند مدت
و هم جمعی میان متغیر تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل وجود داشته و تاثیر متغیر
شاخص آزادسازی تجاری به عنوان یک متغیر جدیددر کنار سایر متغیرها ،بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنیدار
بوده است .در نتیجه میتوان گفت بهبود شاخص آزاد سازی تجاری میتواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند.
اکبری ( ،)1386در مطالعهای به بررسی اثر آزادسازی بر رشد بهرهوری در صنایع کارخانههای ایران طی سالهای
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 1350 – 1385پرداخته است .در این مطالعه برای بررسی اثرات آزاد سازی تجاری بر رشد بهرهوری در دوره کوتاه
مدت از الگوی تصحیح خطا و بلند مدت از روش برای بردارهای جمعی یوهانس اسفاده شده است .نتایج نشان
می دهد که در دوره کوتاه مدت ضریب نفوذ واردات و حمایتهای تجاری ،رشد بهرهوری را کاهش و آزاد سازی
تجاری و سهم صادرات ،رشد بهرهوری را افزایش داده و افزایش میزان تعرفههای گمرکی عاملی در جهت کاهش
رشد بهرهوری در صنایع کارخانهای ایران بوده است .فرهادی ( ،)1383در مقالهای تاثیر تجارت خارجی بر رشد
اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داده است .نتایج مطالعه فرهادی نشان میدهد که تجارت بینالمللی در قالب
شاخص (درجه باز بودن اقتصاد) بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت دارد.جوادی و مهدوی ( ،)1384در
مطالعه ای به بررسی ارتباط علّی بین تجارت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدلهای علّی اقتصاد سنجی
((گرنجر و هسیاو)) طی دوره زمانی  1338 – 1382پرداختهاند .نتایج مدلهای علّی تاثیر رشد تجارت بر رشد
اقتصادی را تایید میکنند که این ار تباط علّی مثبت ناشی از تاثیر مثبت واردات بر رشد جمعی ارزش افزوده
بخش های صنایع و معادن و کشاورزی و ناشی از تاثیر مثبت رشد صادرات نفتی بر رشد ارزش افزوده بخش
خدمات است .هم چنین نتایج موید وجود ارتباط دو سویه بین رشد واردات و رشد اقتصادی بدون نفت است .داتا
و احمد ( ،1)2001در مقاله ای به بررسی آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در پاکستان با استفاده از مدلهای رشد
درون زا و از تکنیک خطای تصریح مدل ( )ECMدر طی دوره زمانی سالهای  1973تا 1995پرداختهاند .نتایج
مطالعه نشان میدهد که سرمایهگذاری داخلی ،نیروی کار ،سرمایه انسانی و شاخص آزادسازی اقتصادی همگی
تاثیری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی در بلند مدت دارند و همچنین در کوتاه مدت با استفاده از تکنیک خطای
تصریح مدل ( )ECMبه این نتیجه دست مییابند که؛ آزاد سازی اقتصادی تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی
دارد.چندرن( ،2)2009در مقاله ای با استفاده از روش خود همبستگی با وقفه توزیع شده ( )ARDLو آمار سری
زمانی کشور مالزی طی دوره زمانی  1970تا  2003به بررسی رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی پرداخته
است.نتایج مطالعه نشان میدهد که آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی دارد و سرمایهگذاری
و نیروی کار نیز دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد ،همچنین نویسنده از انجام آزمون علیت
گرنجر در کوتاه مدت نتیجه گرفت که علیت از طرف آزادسازی تجاری به رشد اقتصادی وجود ندارد .اقبال
( ،3)2010در مقالهای به بررسی آزاد سازی تجاری و رشد اقتصادی در پاکستان با استفاده از روش حداقل مربعات
دو مرحلهای ( )2SLSو آمار سری زمانی طی دوره  1973تا  2008پرداخته است .نتایج مطالعه نشان میدهد که
سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری داخلی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند .همچنین آزاد سازی
تجاری نیز تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی دارد .یانیکایا ( ،4) 2013در مقالهای با استفاده از داده های پانل
از  100کشور توسعه یافته و در حال توسعه در فاصله سالهای  1970 – 1997به بررسی رابطه بین باز بودن تجارت
جهانی و رشد اقتصادی برای تجربه بین کشورها پرداخته است.نتایج رگرسیون نشان می دهد که یک رابطه مثبت و
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معنی دار بین معیارهایی از حجم تجارت و رشد اقتصادی وجود دارد و همچنین بین معیارهایی از موانع تجاری و
رشد اقتصادی نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مبانی نظری
آزادسازی شامل مجموعه اقداماتی است که به منظور برداشتن کنترل های دولتی از بازارهای مالی ،کاال و
خدمات ،کار و بخش خارجی و واگذاری آن به مفاهیم بازار میباشد .اهم این اقدامات به شرح ذیل میباشد:
برداشتن کنترل از بازارهای مالی .رهاسازی قیمت های تحت کنترل و واگذاری تعیین قیمت به نیروهای بازار.
حذف یارانهها و تعدیل قیمت های یارانهای .گرایش به سیستم ارزی شنا در مستقل یا شنا در نظارت شده .تغییر
رسمی ارزش پول .آزاد شدن تجارت و برداشتن انواع تعرفههای تجاری و محدودیتهای مقداری .استفاده از
مشارکت سرمایه گذاران و استقراض خارجی .آزاد شدن نرخ سپرده های بانکی.
الزم به ذکر است که میان جهانی شدن و آزادسازی تفاوت وجود دارد .جهانی شدن پدیدهای است که در اثر
توسعه فن آوری رخ داده است و در نتیجه آن ،اقتصاد جهانی بیشتر به سمت یکپارچه شدن پیش میرود و وابستگی
کشورها به یکدیگر ،نسبت به قبل افزایش بیشتری یافته است ،این پدیده یک هدف نیست بلکه نتیجه پیشرفت
فنآوری و دانش فنی در طی دهههای اخیر می باشد .در حالی که آزادسازی یک هدف و یا یک سیاست هدفمندی
می باشد که در سطوح مختلف در مقیاس جهانی و یا منطقه ای مطرح میشود ،البته در اغلب موارد دو واژه جهانی
شدن و آزادسازی به جای یکدیگر به کاربرده میشود و همچنین جهانی شدن اقتصاد را مترادف با آزادسازی
اقتصادی در سطوح ملی و بینالمللی در نظر میگیرند.
دو استراتژی که در فرآیند آزادسازی دارای اهمیت ویژهای میباشند .استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی
توسعه صادرات است که به اختصار به آنها میپردازیم.

استراتژی جایگزینی واردات
هر کشوری با توجه به استراتژی رشد و توسعه اقتصادی خود ،نحوه فعالیت بخش تجارت خارجی خود را
تعیین میکند و بر این اساس ،ساختار مناسب تجاری را پیریزی مینماید .تقریبا ًمیتوان گفت استراتژی توسعه
صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن ،حمایتگرایی بوده است .با انجام
برنامه ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیتهای تولید داخلی طی یک
دوره معین ،نیاز به کاالهای خارجی محدود میگردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمیشود .البته این
اقدام در تضاد با دیدگاه های اقتصاددانان کالسیک ،مانند آدام اسمیت قرار دارد ،که اعمال سیاستهای حمایتی را
مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی میدانستند.
خصیصه حمایتگرایی و تشویق صنایع نوزاد جز بهترین ویژگیهای گرایشات ملی در کشورهای در حال
توسعه شمرده می شود .ولی روند صنعتی شدن این کشورها ،نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون نگر به شیوه
کشورهای پیشرفته انجام شود .بهترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری ،تشکیل قدرتهای
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انحصاری چندگانه بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه ،کاال و گردش درآمد تسلط داشتند .این استراتژی با توجه به
نوع کاالهای تولیدی ،جهت جایگزینی مشابه خارجی ،بخشهای مختلفی از اقتصاد را ممکن است شامل شود ،مانند
استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره .اتخاذ کنندگان این سیاست  ،از طریق اعمال تعرفههای گمرکی،
سهمیه بندی واردات و سرانجام انتخاب نظام چند نرخی قیمتها و ارز ،سعی میکنند که تجارت خارجی را در
راستاری نیازهای بخش های تولید کننده کاالهای وارداتی شکل دهند .به عبارت دیگر رشد و توسعه تجارت خارجی
متاثر و وام دار رشد و توسعه بخشهای داخلی میشود.
توسعه صنایع حمایتی در استراتژی جایگزینی واردات به عوامل زیر بستگی دارد:
الف – وجود بازار وسیع داخلی.
ب  -به کارگیری و هدایت فنآوریهای تولیدی توسط تولید کنندگان داخلی و حصول شرایط جذب سرمایه،
دانش فنی و مدیریت خارجی.
ج  -وجود نظام حمایتی تعرفه ای و سهمیه وارداتی و مانند آنها ،در جهت تقویت قدرت رقابتی صنایع نوپا در
محدوده زمانی معین.
متنوعسازی اقتصادی در جهت ساختاری نوین و کارا ،ایجاد فرصتهای مناسب و زمان کافی برای بسط بازار
کاالهای تولیدی داخلی و نیز موقتی بودن حمایت از صنایع انتخابی نوپا ،تارسیدن به مرحله نبوغ اقتصادی و صنعتی،
مهمترین اهداف این سیاست را تشکیل میدهند( .فرزانه پور)1353،

استراتژی توسعه صادرات
راهبرد توسعه صادرات عبارت است از سیاست (استراتژی) بلندمدتی که هدف آن تقویت و رشد مداوم
صادرات به طور اعم میباشد در حالی که راهبرد جانشین صادرات 1که در ادامه و راستای توسعه صادرات به اجرا
در می آید عبارت است از سیاستی که رشد صادرات فرآوردهای کارخانهای و یا محصوالت ثانویه هدف اساسی آن
میباشد.
راهبرد توسعه و جانشین صادرات در چهارچوب راهبرد نظریه خارج 2مطرح میشود .چنانچه رشد اقتصادی
تحت تاثیر صادرات به دست آمده باشد ،رشد متکی به صادرات نامیده میشود .در صورتی که شکل توسعه اقتصادی
تابع بازارهای صادراتی باشد .به گونه های که تمامی متغیرهای اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر
توان رقابتی اقتصاد در خارج و مزیت های نسبی و تقسیم جهانی کار قرار داشته باشد ،آن را توسعه برونگرایی
نامند.
روشهای تشویق صادرات مکانیزمهایی هستند که به طور انفرادی در فرصت راهبرد توسعه صادرات قرار
میگیرند و دارای اهداف کوتاه مدت می باشند .درحال که راهبرد توسعه و جانشین صادرات دارای اهداف بلند مدت
Exports Substitation Policy
Strategy Of Ootwarol Orientation
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توسعه میباشد و در برگیرنده تمامی روشهای مناسب و هماهنگ تشویق صادرات میباشد.
با انتخاب این استراتژی (راهبرد) سیاست حاکمیت مصرف کننده داخلی نادیده نگاشته میشود و در نتیجه
بخش غیر دولتی که معموال ًشامل الیههای میانی و پایین سرمایه دارای میباشند به موتور اجتماعی توسعه تبدیل و
از منافع آن نیز برخوردار می شوند .ضمن آنکه در جریان رقابت ،امر آموزش و تخصص و تقسیم کار نیز به شدت
مورد توجه قرار میگیرند.
اعمال استراتژی توسعه صادرات مستلزم آزادی کامل واردات است تا بتوان مواد ،ماشینآالت و تجهیزات را که
دارای مناسبترین قیمت و کیفیت می باشند از خارج وارد و از آن طریق هزینه و قیمت فروش محصوالت را در حد
مناسب تعیین نمود .نتیجه این امر باز هم افزایش توان رقابتی کاالهای داخلی با کاالهای مشابه خارجی و نیز رقابت
بین تولید کنندگان کارا و ناکارای داخلی است.
همچنین این سیاست مزیتهای نسبی را در جامعه آشکار میسازد .بنابراین کشوری که دارای نیروی کار
فراوانتر و متشکل باشد ،میتواند با استفاده از این استراژی ،بیکار موجود را با هزینههای فرصتی کمتر (در مقایسه با
کشورهای طرف معامله) کاهش دهد( .نونژاد).1383 ،
الزمه موفقیت در اعمال سیاست آزادسازی تجاری در کشور ،وجود بستر مناسب میباشد .این بستر مناسب
وجود ثبات اقتصادی در سطوح کالن در کشور می باشد .به عبارت دیگر قبل از اجرای سیاست آزادسازی تجاری
باید اقدامات اصالحی در جهت ثبات اقتصادی نظیر کاهش کسری بودجه و تورم صورت گیرد .در شرایطی که
کسری مالی به اندازه کافی کاهش یافته و نرخ تعادلی ارز برقرار گردد ،کسری حسابهای جاری نیز با وجود
آزادسازی واردات کم خواهد شد .در این صورت شرایط آزادسازی واردات میتواند تورم را کاهش داده و با فراهم
کردن رقابت در بازارهای داخلی به ثبات کمک نماید( .رازینی)1378 ،
کاهش محدودیت های مقداری می تواند به ترتیبات زیر انجام شود:
سقف سهمیههای وارداتی به تدریج افزایش یابد تا به آزادی کامل منجر گردد.
سهمیهها به تعرفه تبدیل گردد ،با این هدف که بعدا ًتعرفهها نیز کاهش یابد .معادل تعرفه ی موانع غیر تعرفهای،
نظیر سهمیه ها معموال ًاز طریق اختالفات بین قسمتهای داخلی و قسمتهای بینالمللی در زمان حضور این
محدودیت محاسبه گردد.
تبدیل سهمیه به تعرفه سهمیهای1و سپس کاهش تعرفه ها ،در تعرفه سهمیهای یک نرخ تعرفه برای سهمیه تعیین
شده اعمال می گردد و برای مقادیر بیشتر واردات ،تعرفه باالتری اعمال میشود.
کشورها معموال ًموانع مقداری را به تدریج حذف مینمایند تا اثرات سیاسی بر اقتصاد داخلی را کاهش دهند و
امکان بهم ریختگی در تراز پرداخت ها را به حداقل رسانند .رفع محدودیت ها معموال ًاز مواد اولیه ،کاالهای مبانی
و نوع کاالهایی شروع می شوند که با تولیدات داخلی رقابت جدی ندارند .این تغییرات به تدریج به کاالهای نهایی
سرایت کرده که حتی با کاالهای تولید داخل به رقابت برمیخیزند.

Tariff Quota
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تاثیر درآمد مالیاتی رفع محدودیتها ،بستگی به نوع رفع محدودیت دارند اگر محدودیتهای مقداری به تعرفه
تبدیل گردند ،رانت موجود در محدودیتها به صورت مالیات به دوات منتقل میگردد و در نتیجه درآمد مالیاتی
دولت افزایش مییابد .همچنین اگر سهمیه های وارداتی به تعرفه تبدیل گردند ،مالیات دریافتی دولت را افزایش
می دهند .البته درآمدهای مالیاتی دولت از واردات ،بستگی به نوع و کیفیت مدیریت گمرک دارد زیرا کنترل مقداری
بر واردات باید به کنترل ارزش واردات تبدیل گردد( .ابریل)1990 1،
پس از شفاف سازی میزان حمایت ها وتبدیل موانع غیر تعرفهای به تعرفه ،باید یک زمان بندی مناسب جهت
کاهش تعرفهها برنامهریزی شود .مهمترین روشهای کاهش تعرفهها به صورت زیرند :کاهش خطی تعرفهها :در این
روش تمام نرخ های تعرفه با یک نرخ کاهش مییابند.
سیستم هماهنگ :در روش نرخهای تعرفه بر اساس فرمول مشخصی کاهش پیدا میکنند .معموال ً نرخهای باالی
تعرفه ،با درصد بیشتری نسبت به تعرفههای پایین کاهش مییابند.
روش پیشنهاد – درخواست :در این روش امتیازات و کاهش تعرفهها کاال به کاال بین کشورها رد و بدل
میشوند( :بهکیش)1380 ،

روشها و سیاستهای اجرایی آزادسازی در ایران
با اتمام جنگ و خارج شدن از اقتصاد جنگی ضرورت اصالح سیاستهای گذشته ایران قوت گرفت.
سیاست های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدید نظر قرار گرفت و خطوط اصلی
آن در قانون برنامههای  5ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفت و سعی
شد در این برنامههای  5ساله به این سیاست ها توجه شود .اعم این سیاستها عبارتند از:
فراهم نمودن شریط افزایش سرمایهگذاری در امور زیربنایی ،فراهم نمودن تدریجی زمینههای الزم برای رسیدن
به نرخ تعادل ارز ،افزایش تولید و تخصیص بهتر منابع،ایجاد تعادل در بازار پول و جهت دادن به نقدینگیهای بخش
خصوصی ،کاهش کسری بودجه ،مهار تورم،کاهش محدودیتها و کنترلها در نظام تولید و توزیع ،تثبیت بازار ارز،
کمک به صنایعی که دارای مزیت نسبی هستند ،کاهش تدریجی حمایت از صنایع داخلی ،افزایش نقش بخش
خصوصی در اقتصاد ،آزادسازی تجارت خارجی ،محدود کردن فعالیت دولت ،محدود کردن یارانههای پرداختی،
ایجاد تسهیالت بیشتر در جهت تشویق بیشتر صادرات ،تشویق به ورود سرمایههای خارجی ،یک نکته مهم در
خصوص سیاست آزادسازی تجاری بویژه در کشورها در حال توسعه این است که حرکت به سمت اقتصاد برونگر
موجب رکود بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که بر اساس مزیتهای کشور شکل نگرفتهاند میشود و در مقابل
محرک رونق و شکوفایی تدریجی بسیاری از فعالیت های دیگری است که رقابت پذیری بیشتری دارند.
بنابراین اجرای برنامه آز ادسازی تجاری بویژه در کشورهای در حال توسعه باید همراه با یک برنامه ریزی دقیق
باشد تا بروز مشکالت در تراز پرداخت ها منجر به معکوس شدن فراگرد آزادسازی تجاری نشود( .همان منبع
پیشین)1380 ،
Ebrill, (1990).
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تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی
اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین الملل وجود دارد ،مربوط به مکتب سوداگری (مرکانتلیسم) 1است.
جنبه های بارز مکتب سوداگری عبارتند از این که اوال ً موازنه مثبت تجاری با خارج به عنوان رونق اقتصادی تلقی
می شود .زیرا جوهر ثروت ،مسکوکات است که عبارتند از طال و نقره .ثانیا ً مقررات تجارت خارجی باید باعث شود
صادرات بر واردات مازاد داشته باشد تا بدین وسیله جریان دائمی طال و نقره به کشور حفظ شود و باالخره ،اعتالی
صنایع داخلی از طریق وارد کردن مواد اولیه ارزان ،وضع تعرفه های گمرکی بر ورود کاالهای ساخته شده و تشویق
صادرات کاالهای ساخته شده (برای افزایش سطح اشتغال) ممکن گردد.
بهترین متن از متون مکتب سوداگری به زعم آدام اسمیت کتاب «گنج اندوزی انگلیس از تجارت خارجی»

2

توماس مام 3است که در سال  1628تکمیل و در سال  1664پس از فوت مان به چاپ رسید .آدام اسمیت این کتاب
را نمونه کامل متون اقتصاد سیاسی آن زمان تلقی می کرد و یک بار نوشت که «عنوان کتاب مان نه فقط در انگلستان
بلکه در تمام کشورهای صاحب داد و ستد ،ضربالمثل اقتصاد سیاسی شده است» از دیگر اقتصاددانان مرکانتلیسم
میتوان از ویلیام پتی ،4ژان بدان 5و آنتونیو سیرا 6نام برد که عبارت مختلف هر یک بر اهمیت ذخایر طال و نقره در
کشور تاکید داشتند.
7

دیوید هیوم با بیان آنچه اصطالحا ً «جریان مسکوک» نامیده شد به طرفداران مکتب سوداگری که بر حفظ مازاد
در موازنه پرداخت های کشور تاکید داشتند پاسخ داد .هیوم با استفاده از نظریه مقداری پول نشان داد که ورود یک
جریان طال به دنبال فزونی صادرات بر واردات کشور باعث میشود قیمتهای داخلی باال برود و لذا صادرات
کاهش و واردات افزایش یابد و در شرایطی که آزاد تجاری برقرار باشد ،موازنه پرداختهای هر کشوری متعادل
خواهد بود .یعنی توزیع بینالمللی مسکوک با توجه به سطح اقتصادی هر کشور صورت میگیرد .دیوید هیوم با این
که مخالف مکتب سوداگری در مورد حفظ مازاد تجاری است ،تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادی و توسعه
اقتصادی و سیاسی می داند وی معتقد است که ارتباط ذاتی میان رشد آزادی سیاسی جامعه و عدم تمرکز سیاسی
ناشی از رشد تجارت و تولید وجود دارد .به طور خالصه او معتقد بود که آزادی سیاسی از آزادی اقتصادی
سرچشمه می گیرد و از نظر آدام اسمیت این اظهار هیوم به قدری اهمیت داشت که بارها آن را تکرار نموده است.
بر نظریات تجارت بین الملل که به نافع بودن تجارت آزاد برای تمام کشورها تاکید دارند .انتقاد وارد شده است.
فردریک لیست مکتب آدام اسمیت و طرفدارانش را به عنوان مکتب جهان شمول رد میکند و معتقد است که آزادی
تجارت در جهان فکر ایده آلی است که تنها در آیندهی دور قابل دسترس است .به نظر او ،هر کشور باید با وضع
تعرفه گمر کی و حتی ممنوعیت ورود کالهای خارجی ،به تقویت بنبانهای تولیدی خود بپردازد .فردریش لیست هرگز
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از اصطالح "صنعت نوپا" 1صبحتی نکرد ،اما بحث صنعت نوپا دقیقا ً همان چیزی است که او در ذهن داشته چرا که
او مشخصا ً کشاورزی را مشمول حمایت تلقی نمی کند .وی در سال  1827کتاب رئوس اقتصاد سیاسی آمریکا را
به سفارش انجمن پنسیلوانیا برای حمایت از تولیدات که در آن زمان سازمانی مدافع سیاستهای حمایتی بود،
نوشت .و در سال  1841کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی را منتشر کرد.
هانس ولفگانگ سینگر در زمینه رابطه مبادله ،تحقیق جامعی انجام داد و ثابت کرد که برخالف تصور حاکم در
آن زمان رابطه مبادله به زیان کشورهای صادر کننده مواد اولیه در حال تغییر است.
او این نظر را ابتدا در سال  1949در اجالس ساالنه انجمن اقتصاد دانان آمریکا در نیویورک اعالم کرد .از نظر
سینگر سیر تاریخی رابطه مبادله مواد اولیه طی سالهای  1870تا 1949جهتی نزولی داشته است و این معلول روابط
کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه می باشد و این حالت در صورتیکه تغییرات اساسی در صحنه اقتصاد
بین الملل اتفاق نیفتد ادامه خواهد یافت .بررسی او در سالهای بعد نشان میدهد که از سال  1949تا سال  1973نیز
رابطه مبادله بازرگانی بین کاالهای اولیه صادره توسط کشورهای در حال توسعه و واردات کاالهای صنعتی سیر
قهقرایی داشته است .البته این ادعا بعد از سال  1973به سازمان اوپک و قیمت نفت بستگی پیدا میکند .اگر نفت را
به عنوان یک مورد خاص از محاسبات مستثنی کنیم ،میتوان گفت که این سیر نزولی در رابطه مبادله تا سال 1982
ادامه مییابد.
در اوایل دهه  ،1950اقتصاد دان دیگری به نام رائول پرپیش 2نیز با مطالعه اقتصاد ممالک آمریکای التین به
نتایجی رسید که شبیه نتایج به دست آمده توسط سینگر بود .به طوری که برخی از متون اقتصادی از این نظریه با
عنوان نظریه «پربیش – سینگر» نام برده اند .بعدها نیز اقتصاد دان دیگری به نام گونار میردال 3به این جمع پیوست و
نظرات این سه در مورد تجارت و توسعه ،دو دهه تمام حاکم بر اقتصاد توسعه بود .سینگر یک بار دیگر در سال
 1988بهمساله تجارت و توسعه پرداخت و در مقاالت و سخنرانیهای خود سیاست تجارت آزاد به زیان کشورهای
در حال توسعه تمام خواهد شد.

تاثیر رشد اقتصادی بر تجارت خارجی
هری جانسون 4در کتاب "تجارت بین الملل و رشد اقتصادی  :بررسیهای نظری محض" در سال  1958مباحث
مبسوطی را پیرامون تاثیر رشد اقتصادی بر تجارت بین الملل ارائه داده است .رشد اقتصادی میتواند ناشی از رشد
عوامل تولید (فیزیکی) یا ناشی از رشد بهره وری و پیشرفت فن ی باشد که در هر صورت منجر به افزایش سطح
تولید و رشد اقتصادی میشوند .اما اینکه رشد اقتصادی چه تاثیری بر حجم تجارت خارجی میگذارد بستگی به دو
اثر مختلف دارد که عبارتند از:
نرخ رشد تولید کاالهای صادراتی و نرخ رشد تولید کاالهای وارداتی (اثر تولیدی).
1
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الگوی مصرفی کشور ،هنگامی که درآمد ملی از طریق رشد اقتصادی افزایش مییابد (اثر مصرفی)
«اثر تولیدی» موافق تجارت است ،اگر رشد محصول کاالی صادراتی کشور نسبت به رشد محصول کاالی
وارداتی بیشتر باشد و در حالت عکس اثر تولیدی ضد تجارت است و اگر رشد محصول کاالی صادراتی و وارداتی
برابر باشد اثر تولیدی خنثی است.
«اثر مصرفی» موافق تجارت است اگر رشد مصرف کاالهای وارداتی کشور نسبت به رشد مصرف کاالهای
صادراتی بیشتر باید و در حالت عکس اثر مصرفی ضد تجارت است و اگر رشد مصرف کاالی صادراتی و وارداتی
برابر باشد اثر مصرفی خنثی است.
به طور کلی تغییرات حجم تجارت در فرآیند رشد بستگی به اثر خالص مصرف و تولید دارد .به عبارت دیگر هر
کدام از دو اثر مصرف و تولید به تنهایی نمیتوانند نمایانگر این مساله باشند که رشدی که در اقتصاد پدیدار میشود
موافق تجارت ،ضد تجارت و یا خنثی است ،بلکه ضروری است که این دو اثر با یکدیگر (اثر خالص تولید و
مصرف) مورد توجه قرار گیرد .اگر تولید و مصرف هر دو موافق تجارت باشند ،حجم تجارت به تناسب محصول از
رشد سریع تری برخوردا خواهد بود .اگر تولید و مصرف هر دو ضد تجارت باشند ،حجم تجارت بستگی به اثر
خالص این دو نیروی متضاد دارد .در شرایطی که تولید و مصرف هر دو خنثی باشند ،نرخ رشد تجارت با نرخ رشد
محصول یکسان خواهد بود.
آنچه از اهمیت باالیی برخوردار می باشد ،تاثیر رشد اقتصادی بر روی رابطه مبادله کشور بزرگ میباشد .در
چنین صورتی به دلیل آنکه کشور بزرگ بر قیمتهای جهانی تاثیر دارد و به اصطالح تعیین کننده قیمت است ،1رشد
اقتصادی در قیمت های ثابت منجر به افزایش حجم تجارت کشور و کاهش رابطه مبادله کشور خواهد شد .از طرف
دیگر اگر رشد اقتصادی در قیمت های ثابت منجر به کاهش حجم تجارت گردد ،رابطه مبادله کشور میل به بهبود
دارد .تاثیر مزبور را تاثیر رابطه مبادله گویند.
جانسون در سال  1955و باگواتی در سال  1958در یک چارچوب دو کشور و دو کاال وضعیتی را معرفی کردند
که در آن خرابی رابطه مبادله میتوانست به طور کلی بهبود رشد اقتصادی را خنثی نماید یا حتی منجر به کاهش رفاه
اقتصادی و درآمد ملی شود .باگواتی وضعیت مزبور را "رشد نامبارک" 2خوانده و در مطالعات بعدی خود آن را
توسعه داد.
رشد نامبارک در شرایطی می تواند رخ دهد که کشور بزرگ باشد؛ به این معنی که بر رابطه مبادله تاثیرگذار باشد.
حال اگر کشور مزبور به شدت به تجارت (آن کاال) وابسته باشد ،تخریب اساسی در رابطه مبادله کشور مزبور منجر
به کاهش رفاه و درآمد ملی میشود .در بررسیهای جانسون و باگواتی به این واقعیت برخورد مینماییم .که رشد
نامبارک زمانی به وقوع میپیوندد که کشور از سیاستهای اقتصادی مطلوب استفاده نمیکند .در این حالت علی رغم
آنکه رشد اتفاق افتاده است ،کشور وابسته به تقاضای کشورهای طرف تجارت خواهد بود و در صورتی که
کشورهای طرف مبادله تمایل به واردات کاال از این کشور نداشته باشند ،کاهش رابطه مبادله ،رشد و توسعه کشور را
Price Maker
Immiserizing Growth

1
2
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به شدت تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد .یک سیاست تعرفه ای مناسب می تواند از این وضعیت جلوگیری کند.
(مهدوی و جوادی)1384 ،

معرفی الگو
در این مقاله به بررسی ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در کشور ایران پرداخته میشود .مدل
مورد استفاده در اینجا با اقتباس از مبانی نظری مطرح شده در قسمت قبلی و مطالعات تجربی انجام شده در این
زمینه است.
مدل زیر جهت برآورد رابطه بین متغیرها می باشد.
k

k

k

k

k

i 0

i 0

i 0

i 0

i 1

LGDPt   0   i LGDPt 1   i LCAt i    i LWt i    i LOt i    i D5967t i  ut

که:
 :LGDPنرخ رشد اقتصادی ،لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  :LCA ،1383لگاریتم
طبیعی سرمایهگذاری کل :LW ،لگاریتم طبیعی نیروی کار :LO ،لگاریتم طبیعی شاخص آزادسازی تجاری که از
حاصل تقسیم مجموع کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی :D59-67 ،متغیر مجازی جنگ که برای
سالهای جنگ مقدار یک و برای مابقی سالها مقدار صفر

روش برآورد و تخمین الگو
از آنجا که استفاده از روشهای سنتی در اقتصاد سنجی برای مطالعات تجربی ،مبتنی برر فررض مانرایی متغیرهرا
است و بررسیهای انجام یافته در این زمینه نشان داده که در مورد بسیاری از دادههای سریهای زمرانی ،ایرن فررض
نادرست است و اغلب این متغیرها نامانا 1هستند .و همچنین این مساله ممکن است سبب بروز رگرسیون جعلی شده
و اعتماد را نسبت به ضرایب برآورد شده از بین ببرد .بنابراین ،طبرق نظریرهی همجمعری در اقتصراد سرنجی مردرن،
ضروری است که از روشهایی در برآورد توابع هنگام استفاده از سریهای زمانی ،استفاده شود که به مسالهی مانرایی
و همجمعی توجه داشته باشند .لذا در این مطالعه از روش اقتصاد سنجی روش خود توضیحی با وقفههرای تروزیعی
( )2ARDLاستفاده شده است .برای شروع می توان گفت که روش خود توضیحی با وقفههای تروزیعی ( )ARDLاز
لحاظ آماری روشی بهتر و معنیدارتر برای تعیین روابط هم انباشتگی در نمونههای کوچک بوده ،در حالی که تکنیک
جوهانسون جهت اعتبار نتایجش به نمونههای بزرگ نیاز زیادی دارد (چهتاک و سیدیکی .) 2001،3بر اساس مطالعره
پسران و دیگران ،)2001( 3با استفاده از روش روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی ( )ARDLو با منظور نمودن
وقفههای مناسب ،میتوان ضرایب بلندمدت سازگاری میان متغیرهای مورد نظر در یک مدل به دست آورد .در روش
روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی ( )ARDLبرای هر یک از متغیرها با استفاده از معیارهرایی ماننرد شروارتز-
1
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بیزین ،)SBC(1آکائیک ،)AIC(2حنان کوئین )HQC( 3و و یا ضریب تعیین تعدیل شرده ،4وقفرههرای بهینره انتخراب
میشود ( .پهلوانی و دیگران.) 1386 ،
در این روش روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر وابسته و سایر متغیرهای توضیحی الگو به طور همزمان به
دست میآید .این روش همچنین قادر به رفع مشکالت مربوط به حذف متغیر و خود همبستگی است و در ضمن به
دلیل اینکه این مدلها عموماً عاری از مشکالتی همچون خودهمبستگی سریالی و درونزایی هستند ،تخمرینهرای بره
دست آمده از آنها نااریب و کارا خواهد بود ( امیرتیموری و خلیلیان .)1387 ،در استفاده از این رهیافت بره یکسران
بودن درجه همجمعی متغیرها -که در روش انگل -گرنجر ضروری است -نیازی نیست (یوسفی )1379 ،و متدلوژی
روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی ( )ARDLدر حالتی که متغیرهرا ترکیبری از متغیرهرای ) I(1و ) I(0باشرند،
بازهم قابل کاربرد است .بهمنی اسکویی و نصیر )2004( 5چنین مطرح می کننرد کره اولرین قردم در هرر آزمرون هرم
انباشتگی "تعیین درجه هم انباشتگی متغیرها در مدل است" اما این بررسی به نوع آزمرونی بسرتگی دارد کره جهرت
بررسی مانایی استفاده کرده ایم .یعنی آزمونهای متفاوت میتوانند به نتایج متفاوت منجر شروند .بره عنروان مثرال در
استفاده از آزمونهای ریشه واحد سنتی مانند آزمونهای تعمیم یافته دیکری -فرولر ( )ADFو فیلیرپس-پررون (،)PP
ممکن است به اشتباه چنین نتیجهگیری شود که یک سری زمانی دارای ریشه واحد بوده در حالی که سری مورد نظر
ممکن است حول یک شکست ساختاری واقعاً مانا شود(پرون .)1997 ،6از طرفی دیگرر آزمرون مانرایی نیرز در ایرن
روش بایستی انجام شود زیرا در صورتی که متغیر ( I)2باشد به مقردار آمراره  tو  Fو سرایر آمراره هرای محاسرباتی
نمیتوان اعتماد کرد.
این الگو از این مزیت نیز برخوردار است که ،عالوه بر بررآورد ضررایب مربروط بره الگروی بلندمردت ،الگروی
تصحیح خطا را نیز به منظور بررسی چگونگی تعدیل بیتعادلی کوتاه مدت به تعادل بلندمدت ،ارائه میدهرد .پسرران
و پسران سال  1997در کتاب خود ثابت میکنند که اگرر برردار هرم جمعری حاصرل از بره کرارگیری روش حرداقل
مربعات در یک الگوی خودتوضیح با وقفههای توزیعی که وقفههای آن به خوبی تصریح شده به دست آید ،عالوه بر
این که از توزیع نرمال برخوردار خواهد بود ،در نمونههای کوچک از اریب کمتر و کارایی بیشتری برخروردار اسرت
(مهدوی عادلی و دیگران .)1388 ،تخمینهای روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی ( )ARDLبه دلیرل اجتنراب
از مشکالتی همچون خود همبستگی و درون زایی ،نااریب و کارا هستند(چهتاک و سیدیکی.)2001 ،7
همانطور که گفته شد؛ قبل از تخمین مدل به بررسی مانایی متغیرها پرداخته میشود .با توجره بره آن کره تمرامی
متغیرها از نوع ) I(0),I(1بودند و این مساله برای روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی ( )ARDLکفایت میکند،
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لذا از آوردن نتایج این آزمون به صورت جدا گانه اجتناب می شود .از طرفی دیگر معموالً در دادههای سراالنه ،وقفره
را  1یا  2و برای داده های با فراوانی بیشتر (مثل دادههای فصلی و ماهانه) طول وقفه را میتوان بیشتر وارد کررد ،کره
این انتخاب با تشخیص محقق انجام میشود ( تشکینی ،1384 ،ص .)150پس از انتخاب حرداکثر وقفره ،برا انتخراب
معیار شوارتز -بیزین از بین معیارهایی مانند آکاییک ،حنان -کوئین و ضریب تعیرین تعردیل شرده ،وقفرههرای بهینره
تعیین میشود .معموالً در نمونههای کمتر از  ،100از معیار شوارتز -بیزین استفاده میشود ،تا درجه آزادی زیرادی از
دست نرود (همان منبع پیشین ،ص .)146در اینجا وقفههای مختلفی مورد آزمون قرار گرفت کره در نهایرت حرداکثر
وقفه مدل را مساوی  2قرار داده و نرم افزار  Microfit 4.1مدل ) ARDL(1,0,1,0,0را مطابق معیار شروارتز -بیرزین،
به عنوان بهترین مدل برآوردی انتخاب می کند که خالصه نتایج این مدل در جدول ،1ارائه شده است.
جدول 1 :نتایج بر آورد کوتاه مدت نرخ رشد اقتصادی حاصل از

)ARDL(1,0,1,0,0

مقدار بحرانی

آماره محاسباتی

ضریب

نام متغیر

0/000

4/099
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0/001
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0/703
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0/026
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0/016

2/543

0/074
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0/025

2/355

0/115
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0/009

-2/806

-0/102

D5967

0/042

-2/120

-1/962

C

R 2  0 / 97 D.W=1.97
Prob=0/000

R 2  0 / 98

F=302/847

ماخذ :یافته های تحقیق

همانطور که از جدول شماره  1استنباط میشود:
نیروی کار تاثیر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی دارد به صورتی که با افزایش یک درصدی نیروی کار
نرخ رشد اقتصادی به اندازه 70صدم درصد افزایش مییابد .و دیده میشود تاثیر افزایش نیروی کار بر نرخ رشد
اقتصادی بیشتر از سایر عومل تاثیر گذار بر نرخ رشد اقتصادی می باشد.
متغیر سرمایهگذاری کل به یک بار تاخیر تاثیر مثبت و معنیداری بر نرخ رشد اقتصادی دارد .یکی از عواملی که
میتوان در توضیح معنی دار نشدن متغیر سرمایهگذاری کل (بدون تاخیر) از لحاظ آماری بیان داشت این است که
فرآیند سرمایه گذاری یک پروسه زمان بر است و در زمان کوتاه مدت معموال غیر قابل تغییر میباشد .متغیر آزاد
سازی تجاری نیز تاثیر مثبت و معنیداری بر نرخ رشد اقتصادی دارد به صورتی که اگر درجهی آزادسازی تجاری
به اندازه ی ک درصد افزایش یابد نرخ رشد اقتصادی به اندازه 11صدم درصد افزایش مییابد .متغیر مجازی جنگ
تاثیر منفی و معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت دارد و این با واقعیتهای ناشی از جنگ در ایران
سازگار است که در زمان جنگ میزان تولید نیزصدمات زیادی دیده است .اکنون به بررسی وجود رابطه بلند مدت
با استفاده از معیار بنرجی ،دوالدو و مستر پرداخته میشود که آماره محاسباتی طبق این روش برابر است با:
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0 / 4901  1
 4 / 2633
0 / 1196

t

و مقدار آمار جدول بنرجی ،دوالدو و مستر در سطح اطمینان  95درصد مقدار  -3/28میباشد .از آنجایی که
مقدار آماره محاسباتی کمتر از مقدار آماره جدول می باشد بنابراین فرضیه مقابل یعنی وجود یک رابطه بلند مدت بین
متغیرها اثبات می شود .بنابراین با توجه به داشتن رابطه بلند مدت ،اکنون نتایج حاصل از تخمین بلند مدت در جدول
شماره  2آورده میشود:
جدول  2نتایج بر آورد بلند مدت نرخ رشد اقتصادی حاصل از

)ARDL(1,0,1,0,0

مقدار بحرانی

آماره محاسباتی

ضریب

نام متغیر

0/000

10/634

1/379

LW

0/000

4/211

0/197

LCA

0/015

2/572

0/226

LO

0/021

-2/439

-0/200

D5967

0/012

-2/0/68

-3/850

C
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نتایج به دست آمده از جدول  2گویای آن است که ،در بلندمدت افزایش نیروی کار تاثیر مثبت و معنریداری برر
نرخ رشد اقتصادی دارد .و با توجه به ضرایب به دست امده از این برآورد دیده میشود که تاثیر متغیر نیروی کار برر
نرخ رشد اقتصادی از سایر متغیرها بیشتر است.متغیر سرمایهگذاری کل نیز تاثیر مثبرت و معنریداری برر نررخ رشرد
اقتصادی دارد و این مساله با مبانی نظری مطرح در اقتصاد رشد سازگاری دارد .متغیر آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و
معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی دارد و این تاثیر به صورتی است که با یک درصرد افرزایش در آزادسرازی تجراری،
نرخ رشد اقتصادی به اندازه 22/3درصد افزایش میبابد .بنابراین تاثیر این متغیر بر نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت
و بلند مدت اثبات میشود .متغیر مجازی جنگ نیز تاثیر منفی و معنیداری بر نرخ رشد اقتصادی در بلند مردت دارد
و گویای این مطلب است که وقوع جنگ در یک اقتصاد اثرات بلند مدتی را بر جای میگذارد.
در این مرحله برای آن که بتوان به نتایج حاصل از رابطه بلندمدت بین متغیرها اعتماد کرد به بررسی فوض
کالسیک پرداخته ،که نتایج حاصل از آزمون این فروض در جدول شماره  3به صورت زیر آمده است:
جدول 3نتایج حاصل از آزمون فروض کالسیک
P-Value

F Version

P-Value

LM Version

Test Statistics

0/919

0/0105

0/908

0/0133

Serial Correlation

0/109

2/721

0/075

3/160

Functional Form

0/212

12/293

Normality

0/284

1/148

Heteroscedasticity

Not applicable

0/297

1/121
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نتایج جدول شماره  3نشان می دهد که خود همبستگی سریالی وجود ندارد .معادله صحیح تصریح شرده اسرت.
جمالت پسماند دارای توزیع نرمال هستند و جمالت پسماند دارای واریانس همسان هستند.بنابراین معادلره تخمرین
زده شده درای مشکلی خاص نمیباشد ،پس می توان به نتایج اعتماد کرد و سراغ مرحله بعدی رفت .بعد از بررآورد
ضرایب الگوی بلند مدت ،جمله تصحیح خطا ( )ECTکه همان الگوی دستیابی بلند مدت است ،با یک وقفه به یرک
وقفه به عنوان متغیر توضیح دهنده در الگوی  ECMمورد استفاده قرار میگیرد ،از آنجایی که این ضریب  -0/509بره
دست آمده این امر نشان دهنده آن است که در هر دوره  50درصد از روند خطای رسیدن کوتاه مدت به بلنرد مردت
تعدیل میشود و این نشان دهنده قدرت باالی جملهی تصحیح خطا برای رسیدن از کوتاه مدت به بلند مدت است.
در ادامه به منظور بررسی ثبات ضرایب 1مدل از آزمون های  CUSUM2, CUSUMQ3که در ادبیات اقتصاد
سنجی دارای قدمت طوالنی هستند ،استفاده شده است .در این آزمونها فرضیه صفر ،ثبات پارامترها را در سطح
معنی داری  5درصد مورد آزمون قرار میدهد .فاصله اطمینان در این دو آزمون دو خط مستقیم است که سطح
اطمینان  95درصد را نشان میدهند .چنان چه آماره آزمون در بین این دو خط قرار گیرند ،نمیتوان فرضیه صفر
مبنی بر ثبات ضرایب را رد کرد .نمودارهای ( )1و ( )2نتایج آزمون ها را نشان می دهند .این آماره ها در مقابل زمان
رسم میشوند( .پسران و پسران )41997 ،همان طور که نمودارها نشان میدهند ،آمارههای این آزمونها در داخل
خطوط مستقیم قرار دارند که این خود به معنی ثبات ضرایب در سطح معنیدار  5درصد هستند؛ به عبارتی نمیتوان
فرضیه صفر مبنی بر ثبات ضرایب را در سطح اطمینان  95درصد رد کرد.
نمودار ( :)1آزمون CUSUM
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نمودار ( :)2آزمون CUSUMQ
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اکنون برای پی بردن جهت علیت در کوتاه مدت از آزمون والد بر روی ضریب معادله تصرحیح خطرای اسرتفاده
میشود .که نتایج حاصل از این آزمون در جدول شماره  4و به شرح زیر آورده میشود:
1

Structural Stability
Cumulative Sum of Recursive Residuals
3
Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals
4
Pesaran and Pesaran
2

32

اثرآزاد سازی تجاری بررشد اقتصادی شهرهای ایران 1360-1393
جدول  4نتایج آزمون علیت کوتاه مدت بین آزاد سازی تجاری و نرخ رشد اقتصادی
جهت علیت

مقدار بحرانی

آماره والد

فرضیه صفر

متغیر تاثیرگذار

متغیر وابسته

LO  LGDP

0/019

5/547

A3  0

LO

LGDP

LGDP  LO

0/056

12/5311

A2  0

LGDP

LO
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همانطور از جدول شماره  4بیان می کند ،در کوتاه مدت بین آزادسازی تجاری و نرخ رشد اقتصادی رابطه علیت
وجود دارد ،بنابراین وجود و جهت علیت بین آزاد سازی تجاری به نرخ رشد اقتصادی مورد تایید قرار میگیرد.
به دنبال این موضوع به بررسی آزمون و جهت علیت در بلند مدت پرداخته که برای این منظور نیز از آزمون
والد بر روی ضرایب معادله تصحیح خطا استفاده کرده ،که نتایج حاصل از این آزمون در جدول شماره 5آمده است:
جدول 5نتایج آزمون علیت بلند مدت بین آزاد سازی تجاری و نرخ رشد اقتصادی
جهت علیت

مقدار بحرانی

آماره والد

LO  LGDP

0/000

18/518

LGDP  LO

0/002

12/9069

فرضیه صفر

A3  0

A6  0

A2  0
A7  0

متغیر تاثیرگذار

متغیر وابسته

LO
)ECM(-1

LGDP

LGDP
)ECM(-1

LO
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نتایج حاصل از جدول شماره  5بیانگر آن است که در بلند مدت نیز جهت علیت بین آزادسازی تجراری و نررخ
رشد اقتصادی به صورت دوطرفه وجود

دارد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
آزادسازی تجاری به عنوان یکی از ارکان اصلی آزادسازی اقتصادی است که با تاسیس سازمان تجارت جهانی و
پیوستن کشورهای بیشتری به آن ،کشورهای در حال توسعه در یک تغییر جهت کلی قرار گرفتند .در سالهای اخیر از
جمله مباحث اصلی اقتصاددانان توسعه؛ تبیین رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی است ،که در این رابطه
مطالعات تجربی فراوانی از دههی  70تاکنون انجام شده است و در بیشتر این مطالعات به تاثیر مثبت آزادسازی
تجاری بر رشد اقتصادی دست یافته اند .1این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در
ایران انجام گرفت .شایان توجه است که در کنار این بررسی به آزمون علیت میان آزاد سازی تجاری و رشد
اقتصادی پرداخته شد.
با توجه به ساختار متغیرها و از آنجایی که دادهها در این مطالعه از نوع سری زمانی بودند ابتدا برای اعتماد به
نتایج و جلوگیری از به دست آمدن رگرسیون کاذب از آزمون ریشه واحد فلیپس و پرون ( )P.Pاستفاده شد که نتایج
Ibid
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حاصل از این آزمون نشان دهندهی ساکن بودن متغیر لگاریتم طبیعی تعداد کل نیروی کار ( )LWدر سطح و با
عرض از مبدا و روند زمانی بود و سایر متغیرها مانند نرخ رشد اقتصادی ،لگاریتم طبیعی سرمایهگذاری کل و
شاخص آزاد سازی تجاری متغیر هایی بودند که با یک بار تفاضلگیری ساکن شدند بنابراین این متغیرها متغیرهایی
) I(1میباشند.
در تخمین معادالت در کوتاه مدت با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده ( )ARDLاین نتایج به
دست آمد:
نرخ رشد اقتصادی با یک وقفه () )LGDP(-1تاثیر مثبت و معنیداری بر نرخ رشد اقتصادی دارد و این با مبانی
نظری مطرح در این زمینه سازگاری دارد.لگاریتم طبیعی سرمایهگذاری کل با یک وقفه () )LCA(-1نیز تاثیر مثبت و
معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی صنعتی کارخانهای دارد .لگاریتم طبیعی تعداد کل نیروی کار ( )LWنیز تاثیر مثبت
و معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی دارد.شاخص آزاد سازی تجاری ( )LOنیز تاثیر مثبت و معنیداری بر نرخ رشد
اقتصادی دارد به عبارتی با افزایش آزادسازی تجاری ،نرخ رشد اقتصادی افزایش مییابد .شایان توجه است متغیر
مجازی جنگ ( ) D5967تاثیر منفی و معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی دارد و این تاثیر به وضوح در جریان جنگ
تحملی قابل روئیت و اثبات میباشد .زیرا جنگ باعث کاهش در تولید و از بین رفتن بسیاری از تولیدات شد.نتایج
حاصل از راورد متغیرها در بلند مدت نیز به صورت زیر به دست آمد:
لگاریتم طبیعی تعداد کل نیروی کار ( )LWنیز تاثیر مثبت و معنیداری بر نرخ رشد اقتصادی دارد .از انجایی که
نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید مورد استفاده قرار میگیرد لذا این عالمت مورد انتظار و مطابق مبانی نظری
میباشد زیرا با افزایش تعداد کل نیروی کار نرخ رشد  ،افزایش مییابد.
لگاریتم طبیعی سرمایهگذاری کل ( )LCAنیز تاثیر مثبت و معنیداری بر نرخ رشد اقتصادی دارد .یعنی با
افزایش سرمایه گذاری میزان نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش مییابد زیرا همانطور که میدانیم یکی از ارکان مهم تولید
سرمایهگذاری است .و با فزایش میزان سرمایهگذاری میتوان نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد .شاخص آزاد سازی
تجاری( )LOتاثیر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی دارد  .تاثیر مثبت و معنیدار این متغیر در بلند مدت
نشان دهنده این واقعیت است که ب ا کاهش موانع بر سر راه تجارت می توان به نرخ رشد اقتصادی کمک کرد زیرا
تاثیر این متغیر بر نرخ رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است .متغیر مجازی جنگ ( )D5967نیز در بلند مدت تاثیر
منفی و معنی داری بر نرخ رشد اقتصادی دارد به عبارتی با توجه به این ضریب میتوان نتیجه گرفت و قوع جنگ در
یک کشور تا مدتهای مدیدی بر اقتصاد تاثیر گذار است .به منظور بررسی ثبات ضرایب مدل از آزمون های
 CUSUMو  CUSUMQاستفاده شد .از آنجایی که آمارههای این آزمون ها در داخل خطوط مستقیم قرار گرفتند
نتیجه گرفتیم که متغیرها در سطح معنیداری  5درصد با ثبات هستند.از طرفی دیگر نتایج حاصل از آزمون رابطه
علیت نشان دهنده آن است که در کوتاه و بلندمدت یک رابطه علیت دو طرفه بین آزاد سازی تجاری و نرخ رشد
اقتصادی با عالمت مثبت وجود دارد.
در آخرنتیجه و توصیه سیاستی که از این مطالعه می توان استنتاج نمود آن است که اثرگذاری سرمایه گذاری کل و
نیروی کار بر نرخ رشد اقتصادی تاثیرگذار بود بنابرابن بایستی متولیان امور به تربیت نیروی کار و جذب رسمایه
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گذاری با استفاده از سیاست های تشویقی و  ....بپردازند و از این رو به رشد اقتصادی کمک کنند .از طرفی از انجایی
که تاثیر متغیر آزادسازی تجاری بر نرخ رشد اقتصادی مثبت و معنیدار به دست امد بنابراین به متولیان امور و
دولتمردان پیشنهاد میشود که با اجرای سیاست آزادسازی تجاری به نحوی درست و منطقی به رشد اقتصادی کمک
کنند زیرا از این طریق می توان رشد اقتصادی را افزایش داد و به یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی
کمک کرد .همچنین به مح ققان و دانشجویان دیگر پیشنهاد می شود با توجه با این که آزادسازی اقتصادی درای ابعاد
مختلفی منجمله آزادسازی تجاری است توصیه می شود دیگر جوانب آزادسازی را بر متغیرهای کالن و تاثیرگذار بر
رشد اقتصادی مورد بررسی و تحقیقی قرار دهند.
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