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چكيده
هدف این مقاله بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی  14کشور خاورمیانه در بازه زمانی 2012ـ 1990با
استفاده از مدلهای پانل پویا ( ،)GMMحداقل مربعات معمولی کامال اصالح شده ( )FMOLSو حداقل مربعات
معمولی پویا ( )DOLSاست .نتایج این تحقیق بیانگر آن است که بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد ،به گونهای که آزادسازی تجاری ،تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است و
محدودیتهای تجاری ،رشد اقتصادی آنها را کند مینماید .همچنین ،طبق نتایج بدست آمده سرمایه ،جمعیت فعال و
سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنیداری بر رشد اقتصادی كشورها (متغیر وابسته) دارد .به عبارتی نقش آموزش در
ارتقای بهره وری نیروی انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی بر اساس نتایج تحقیق غیر قابل انکار است .نتایج برآورد
 FMOLSو  DOLSنیز موید نتایج  GMMبودهاند و تنها تفاوت مابین نتایج ناشی از شدت اثرگذاری متغیرهای
توضیحی بر متغیر وابسته بوده است .از اینرو با توجه به نتایج تحقیق به سیاستگذاران توصیه میگردد زمینههای الزم
را برای گسترش همکاریهای اقتصادی فراهم نموده و همچنین با بهبود فرایندها و تسهیل قوانین مربوط به صادرات و
واردات (سیاستهای بازرگانی) ،امکان توسعه سطح مبادالت تجاری را فراهم آورند.
طبقهبندیI23.C33 ،O47 ،F13:JEL

واژههای کليدی :آزادسازی تجاری ،رشد اقتصادی ،تشكیل سرمایه ،جمعیت فعال ،سطح آموزش عالی ،مدلهای رشد
درونزا
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آزادسازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت و سوی
تجارت آزاد از طریق کاهش تعرفهها و سایر موانع تجاری
میباشد مهمترین نیروی پیش برنده جهانی شدن محسوب
میگردد .آزادسازی باعث افزایش حجم و نوع مبادالت کاالها
و خدمات ،افزایش جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و
بین الملل و تسریع انتقال فناوری و جهانی شدن تولید می
شود .از اینرو آزادسازی تجاری و ارتباط آن با رشد اقتصادی،
یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز به ویژه در انتخاب
استراتژیهای توسعه در کشورها است؛ هنوز توافقی میان
اقتصاددانان برای بررسی این موضوع که چگونه آزادسازی
تجاری و رشد اقتصادی می توانند در ارتباط با هم باشند،
حاصل نشده است .در نظریههای جدید و الگوهای رشد
درونزا ،نشان داده شده که باز بودن اقتصاد ،نرخ رشد
اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی ،تکنولوژی
و منابع تحت تأثیر قرار میدهدو سیاستگذاران معتقدند باز
بودن تجاری (محدودیت تجاری کمتر) به رشد اقتصادی
سریعتر میانجامد .از سوی دیگر ،گروهی از اقتصاددانان در
تـاثیر مثبت آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی تردید دارند
و معتقدندكه مطالعات تجربی موجود بـا تنگناهای روش
شناختی روبرو هستند ،به طوری كه نتایج ایـن مطالعات
نسـبت بـه تصریح مدل ،انتخاب نمونه و دوره زمانی ،ثبات
ندارند و بنابراین نتایج آنها را در بهترین حالت ضعیﻒ و در
بدترین وضعیت گمراهكننده میانگارند .پیوند مثبت بازبودن
تجاری و رشد اقتصادی ،انگیزه مناسبی برای اصالحات
تجاری یﻚ جانبه بیسابقه طی بیست سال گذشته بـه
وجودآورده اسـت ،به طوری كه  100كشور جهان به نوعی
به آزادسازی تجاری متعهد شدهاند  .1در این مقاله ،محور
بحث ،تجزیه و تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی
در کشورهای خاورمیانه با استفاده از دادههای پانل مبتنی بر
روشهای گشتاوهای تعمیمیافته (پانل پویا)  ،2حداقل
مربعات معمولی کامال اصالح شده 3و حداقل مربعات معمولی
پویا 4است .برای این منظور دادههای تحقیق برای  14کشور
خاورمیانه در بازه زمانی  1990تا  2012با استفاده از
اطالعات سری زمانی بانک جهانی استخراج شده است .روش
شناسی تحقیق به صورت تجربی و علی میباشد .در اینجا
سعی در پاسخ به این سواالت است که آیا آزادسازی تجاری
تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب
حوزه خاورمیانه دارد؟ اثر تشکیل سرمایه و جمعیت فعال بر
رشد اقتصادی این کشورها چگونه است؟ آیا آموزش عالی
تأثیر مثبت و معنی داری بر رشداقتصادی دارد؟ فرضیههای
این تحقیق عبارتند از این که آزادسازی تجاری و همچنین

متغیر آموزش عالی که نماینده شاخص توسعه انسانی می -
باشد ،دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای مورد
مطالعه است.
بدین منظور پس از مقدمه ،در بخش دوم مروری بر
مبانی نظری مربوط به تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد
اقتصادی و در بخش سوم مروری بر مطالعات خارجی و
داخلی انجام در راستای موضوع پرداخته شده است؛ در
بخش چهارم مدل و دادهها بررسی و مدل
تخمین DOLS ،FMOLSو  GMMمعرفی شده است که
این روشها از جمله روشهای مناسب جهت حل یا کاهش
مشکل درون زا بودن همبستگی بین متغیرهای توضیحی و
جزء اخالل میباشد و به کار بردن آنها مزیتهایی همانند
حذف تورشهای رگرسیونهای مقطعی و لحاظ نمودن
ناهمسانی فردی دارد که باعث میشود تخمینها دقیقتر و
کاراتر باشند .دربخش پنجم نیز به نتایج برآورد مدل و پاسخ
به سواالت مطالعه و پیشنهادات در این زمینه اشاره شده
است.
 -2مبانی نظری
در مطالعاتی که بر روی اثر آزادسازی تجارت بر رشد
اقتصادی کشورها صورت گرفته به روشهای مختلفی
پرداخته شده است ،از جمله این روشها،روش مطالعات
سری زمانی ،روش مطالعات بین کشوری و روش مدلهای
تعادل عمومی محاسباتی است .در این مطالعه از روش
مطالعات بین کشوری با استفاده از مدلهای ساختاری
اقتصادسنجی جهت ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر روی
رشد اقتصادی کشورهای منتخب حوزه خاورمیانه با تاکید بر
مدلهای رشد درونزا استفاده شده است.الگوهــای رشــد
درونزا یــﻚ چــارچوب مفهــومی دقیــق جهــت
تجزیــه و تحلیــل رابطــه میــان آزادسازی تجاری و رشد
اقتصادی فراهم آورده اسـت .اقتصاددانانی نظیر رومر،
گروسمن و هلپمن ،پایههای نظری ارتباط مثبت بین تجارت
خارجی و رشد اقتصادی را مطرح کرده و چگونگی تأثیر پویا
و مستمر تجارت خارجی بر نرخ رشد اقتصادی را نشان داده
اند.
از جمله دیگر این اقتصاددانان لوكاس میباشد ،وی مدل
رشد درونزای  Y=AtKβ(uhL)1-βرا معرفی میکند که در
آن ،سرمایه های انسانی و فیزیكی به عنوان نهاده وارد تابع
تولید میشوند .لوکاس در مدل خود به نقش سرمایه انسانی
در رشد اقتصادی تاکید میکند .در این مدل  YتولیدK ،
موجودی سرمایه فیزیكی L ،نیروی كار h ،میانگین كیفیت
نیروی كار u ،بخشی از ساعات نیروی کار که صرف تولید
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میشود uhL ،کل نیروی کار موثر میباشد و  Atبیانگر سطح
فناوری تولیداست که ثابت فرض میشود و (.5)0 <β<1
از آنجا که مدل لوکاس امکان بررسی اثر مستقیم و
جنبی آزادسازی بر رشد اقتصادی را فرآهم میکند،
چارچوب نظری این مطالعه مبتنی بر مدل سرمایه انسانی
رشد درونزای لوکاس ( )1998وبر پایه مطالعه تجربی میان
آزادسازی تجاری (درجه باز بودن تجاری) و رشد کشورهای
خاورمیانه با استفاده از مدلهای رشد درونزا و سیستم
تخمین گشتاورهای تعمیم یافته ،حداقل مربعات معمولی
کامال اصالحشده و حداقل مربعات معمولی پویا استوار است.
الف) روش پانل پویا ):(GMM
تخمینزننده  GMMدر مجموعهی تخمینزنهای
روش حداقل مربعات معمولی ،روش حداقل مربعات تعمیم
یافته و روش متغیرهای ابزاری قرار دارد .این روش از جمله
روشهای مناسب جهت حل یا کاهش مشکل درونزا بودن
همبستگی بین متغیرها میباشد .به کار بردن روش GMM
مزیتهایی همانند حذف تورشهای رگرسیونهای مقطعی و
لحاظ نمودن ناهمسانی فردی دارد که باعث میشود
تخمینها دقیقتر و کاراتر باشند.
ب) حداقل مربعات معمولی کامال اصالح شده

استاک و واتسون  )1993( 9با تعدیل روش حداقل
مربعات معمولی ،روشی برای برآورد رابطه میان متغیرهای
دارای روندهای تصادفی را پیشنهاد كردهاند و آنرا حداقل
مربعات معمولی پویا یا حداقل مربعات تعمیمیافته 10نامیده -
اند .مقصود از پویا بودن ،آن است كه در این روش الگوی
زمانی واكنش یﻚ متغیر وابسته ،نسبت به تغییرات متغیر یا
متغیرهای مستقل را مورد بررسی قرار میدهد .این
رگرسیون با تفاضل وقفهای رگرسورها تکمیل میشود تا
بازخورد متغیرهای مستقل را کنترل کند.
تخمین زننده حداقل مربعات معمولی پویا دارای نقاط
قوت بسیاری است از جمله اینکه:
 -1محاسبه این تخمین زن آسان است بطوریکه برآورد
الگو به کمک این روش ،دارای کارایی مجانبی بسیار
آسانتری نسبت به سایر تخمین زنندهها میباشد.
 -2تخمین بلند مدت پارامترها با روش DOLSسازگار می
باشد.
 -3روش  DOLSدرونزایی متغیرهای توضیحی و ویژگی
های مجانبی از جمله سازگاری تخمین زنندهها را تحت
تاثیر قرار نمیدهد.
البته این روش نیز همانند دیگر روشها دارای مشکالتی
نیز میباشد از جمله این که تعیین تعداد تقدم و تاخیر
مناسب بطور دقیق قابل محاسبه نیست در حالی که نتایج
تخمین زننده  DOLSبه انتخاب تعداد دورههای تقدم و
تاخیر حساس میباشد.همچنین این روش تنها هنگامی که
یک رابطه همگرایی میان متغیر های دارای روند تصادفی
وجود داشته باشد قابل اجرا میباشد.
در این بخش چارچوب نظری مطالعه که مبتنی بر مدل
سرمایه انسانی رشد درونزای لوکاس است ،و با استفاده از
سیستم تخمین گشتاورهای تعمیم یافته ،حداقل مربعات
معمولی کامال اصالحشده و حداقل مربعات معمولی پویا
تخمین زده خواهد شد ،معرفی گردید .در بخش بعد به
بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه
پرداخته خواهد شد.
 -3پيشينه تحقيق
 مطالعات خارجی11

کوجو منياح و دیگران ()2014؛ در مقالهای تحت
عنوان "توسعه مالی ،تجارت باز و رشد اقتصادی در
کشورهای آفریقا" رابطه میان توسعه مالی ،آزادی تجاری و
رشد اقتصادی در  21کشور آفریقایی را در دوره زمانی
1965-2008مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج نشان میدهد
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(:)FMOLS
این روش یﻚ رهیافت نیمه پارامتریﻚ است كه توسط
فیلیپس و هانسن ( 6 )1990در دادههای سری زمانی مطرح
شده است و با اعمال اصالحاتی در روش حداقل مربعات
معمولی ،مورد استفاده قرار میگیرد .این اصالحات عبارتند
از تصحیح تورش و تصحیح درونزایی (7دهمرده و همکاران،
 :1389ص .)40همچنین پارك و فیلیپ ( )1988نشان
دادند كه این روش دارای مزیتهایی است كه آن را از روش
حداقل مربعات معمولی متمایز می كند؛ از جمله این مزیت
ها عبارتند از:
 فوق سازگار بودن برآوردها بدون تورش بودن برآوردها به طور مجانبی دارا بودن توزیع نرمال مجانبی ارائه انحراف معیارهای اصالح شدهای كه امكاناستنباطهای آماری را فراهم میكند (تشكینی)1384 ،
و بنابراین آزمون  tبرای ضرایت بلندمدت از اعتبار كافی
برخوردار است.
از دیگر مزیتهای این روش این است كه در نمونههای
كوچﻚ نتایج كاراتری در مقایسه با روش یوهانسن  8میدهد
و نتایج آن متاثر از طول وقفه نمیباشد.

ج) حداقل مربعات معمولی پویا (:)DOLS
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که توسعه مالی و آزادیسازی تجاری تأثیر اندکی بر رشد
اقتصادی در این کشورها دارد.
مهمنت اریس و بولنت اوالسان)2013( 12؛ در مقاله -
ای تحت عنوان "آزادی تجاری و رشد اقتصادی" به بررسی
رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی بین کشوریدر
دوره زمانی  1960-2000با استفاده از مدل بینس
پرداختهاند .نتایج حاصله نشان میدهد که میان آزادی
تجاری و رشد اقتصادی در بلندمدت رابطه قوی وجود ندارد.
مونير بلومی

13

()2012؛ در مقالهای تحت عنوان

روبرت چانگ و دیگران)2009( 16؛ در مقالهای تحت
عنوان "آیا باز بودن تجاری برای رشد اقتصاد خوب است؟
نقش مکمل سیاست" این مطلب را بررسی نمودهاند که تأثیر
آزادی تجاری بر رشد اقتصادی چگونه بر اصالحات تکمیلی
اثر میگذارد .این مطالعه برای دوره 1960-2000
درخصوص  18کشور پیشرفته و  60کشور در حال توسعه
انجام شده است و نتایج نشان میدهد که آزادی تجاری
موجب رشد اقتصادی میشود و در صورتی که اصالحات
ساختاری انجام گیرد؛ این رشد تسریع مییابد.
17

توماس گریس و دیگران ()2009؛ در مقالهای تحت
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"ارتباط بین تجارت ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد
اقتصادی در تونس" ارتباط میان سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،آزادی تجاری و رشد اقتصادی را در دوره زمانی
 1970-2008بررسی نموده است .روش مورد استفاده در
این پژوهش  ARDLبوده و از آزمون گرنجر جهت بررسی
ارتباط میان متغیرها استفاده شده است .نتایج نشان دهنده
وجود همگرایی میان متغیرهای مدل ،هنگامی که سرمایه -
گذاری مستقیم خارجی حضور دارد میباشد.آزادی تجاری و
رشد اقتصادی ،در بلندمدت موجب بهبود سرمایهگذاری
خارجی در کشور تونس میشود.

عنوان " ارتباط میان تعمیق مالی ،آزادی تجاری و توسعه
اقتصادی در  16کشور جنوب صحرای آفریقا"رابطه میان
تعمیق مالی ،آزادسازی تجاری و توسعه اقتصادی را در دوره
زمانی  1991-2003بررسی نمودهاند .در این مقاله از مدل
تصحیح خطای برداری و خود رگرسیون برداری 18استفاده
شده و نتایج نشان میدهد که به طور خاص کشورهای مورد
بررسی نتوانستهاند از عمق مالی بهرهمند شوند و از این رو
استراتژیهای توسعه مالی و تجارت مورد حمایت قرار نمی -
گیرند.

محمد شهباز ()2012؛ در مقالهای تحت عنوان "آیا باز

وزیارگ و ولچ)2008( 19؛ در مطالعهای تحت عنوان

بودن تجاری بر رشد بلندمدت اثر میگذارد؟ "با استفاده از
مدل  ARDLبه بررسیتأثیر آزادسازی تجاری بر رشد
بلندمدت پاکستان در دوره زمانی 2011ـ 1971پرداخته
است .نتایج حاکی از وجود همانباشتگی میان سریهای
زمانی است و آزادی تجاری در بلندمدت موجب افزایش رشد
اقتصادی شده است.

"آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی" اثر آزادسازی تجاری بر
رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعهرا در دوره زمانی
 1950-1998بررسی نمودهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد
که کشورهایی که طی این دوره رژیم تجاری خود را آزاد
ساختهاند ،رشد  1/5برابری بعد از دوره آزادسازی نسبت به
دوره قبل از آن تجربه کردهاند.

ماریه دامال و سلين اوزیورت )2011( 14؛ در مقالهای

جانگ جين)2006( 20؛ در مقالهای تحت عنوان "آیا باز

تحت عنوان "اثر تجارت بینالملل بر رشد اقتصادی در ایالت
های برزیل " تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادیرادر دوره
زمانی 1989-2002از طریق روش GMMمورد بررسی قرار
داده اند .نتایج نشان داده است که تأثیر آزادی تجاری بر رشد
اقتصاد به سطح درآمد اولیه ایاالت بستگی دارد .آزادی
تجاری موجب رشد اقتصادی بیشتر ایالتهای ثروتمند در
مقایسه با ایالتهای فقیرتر میگردد.

بودن تجاری میتواند به عنوان موتور نرخ رشد پایدار باال و
تورم باشد؟ " رابطه میان آزادی تجاری و نرخ رشد تولید و
سطح قیمتها را در کشورهای ژاپن و کره را در دوره
 1972-1997بررسی نموده است .نتایج حاکی از آن است
که شوک آزادی تجاری اثر منفی بر نرخ رشد تولید و سطح
قیمتها داشته است .اثر شوک تجاری بر این دو متغیر در
کشور کره قابل توجه است؛ اما در کشور ژاپن شوک تجاری
اثر قابل توجهی بر نرخ رشد تولید و سطح قیمتها ندارد.

داس و پائول )2011( 15؛ در مقالهای تحت عنوان "باز
بودن تجاری و رشد در اقتصادهای در حال ظهور آسیایی"
تأثیر آزادی تجاری بر رشد اقتصادی را در  21اقتصاد در
حال ظهور آسیا با استفاده از روش GMMبررسی نمودهاند.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که آزادی تجاری بر رشد
اقتصاد اثر مثبت دارد و سرمایه ثابت موجب افزایش محصول
داخلی میشود.

 مطالعات داخلیمهر آرا و رضایی()1389؛ در مقالهای با عنوان
"کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال
توسعه منتخب" آثار آزادسازی تجاری بر نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی را مبتنی بر دادههای پانل برای  30کشور در
حال توسعه در طی سالهای  1995-2005در دو رژیم
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نهادی (به تفکیک کشورهایی با کیفیت نهادی پایین و باال)
مورد بررسی قرار می دهند .پارامترهای مدل به روش
گشتاورهای تعمیم یا فته برای الگوی پانل پویا برآورد شده -
اند .نتایج تحقیق نشان دهنده این است که؛ اثر آزادسازی
تجاری بر رشد اقتصادی موکول به کیفیت محیط نهادی
است ،اگر در کشورهای در حال توسعه کیفیت نهادها کمتر
از سطح آستانه برآورد شده باشد آزادسازی تجاری بر نرخ
رشد اقتصادی دارایتأثیر منفی خواهد بود.
مهدوی و جوادی ()1388؛ در مقالهای با عنوان
"آزمون تجربی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی ایران"
به بررسی ارتباط علی میان تجارت خارجی و رشد اقتصادی
در ایران در طی سالهای 1338- 1382میپردازدند .روش
بکار برده شده مدل علی گرنجر  21و هسیاو 22است و نتایج
مدلهای علی برتأثیر رشد تجارت خارجی بر روی رشد
اقتصادی تاکید میکنند که این ارتباط علی مثبت ،ناشی
ازتأثیر مثبت رشد واردات بر رشد جمع ارزشافزوده بخش -
های صنایع و معادن و کشاورزی و ناشی ازتأثیر مثبت رشد
صادرات نفتی بر رشد ارزشافزوده بخش خدمات است.
نتایجهمچنین موید وجود ارتباط دو طرفه میان رشد واردات
و رشد اقتصادی بدون نفت است.
جعفری صميمی و دیگران ()1387؛ در مقالهایبا
عنوان "تأثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد
اقتصادی در ایران" با در نظر گرفتن دوره زمانی - 1388
 1352و استفاده از روش رگرسیونی با وقفههای
توزیعی)(ARDLایننتیجه را گرفتهاند که رابطه بلندمدتی
میان متغیرهای مدل برقرار بوده وتأثیر آزادسازی تجاری و
توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنیدار است.

رحيمی بروجردی ()1384؛ در مقالهای با عنوان
"بررسی مدلهای کاربردی پیرامون رابطهی میان رشد
اقتصادی و آزادسازی تجاری" به بررسیمدلهای کاربردی
پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاریدر دوره
 1973-1995پرداخته؛ که نتایج حاکی از آن است که
مطالعات اقتصادی در چگونگی رابطه میان رشد اقتصادی و
درجه ی بازبودن تجاری وحدت نظر ندارند و هنوز هم عدم
توافقهایی میان اقتصاددانان مبنی بر این كه چگونه
سیاستهای اقتصادی بینالمللی و میزان رشد ،متقابالً بر
یكدیگر تأثیر میگذارند ،وجود دارد.
مهدوی و شمسی اف ()1382؛ در پایاننامهای با
عنوان "تأثیر آزادسازی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی (12
کشور اتحاد شوروی سابق)" در ضمن مطالعه سنتی و جدید
در موردآزادسازی تجارت خارجی ،اثر آزادسازی تجارت
خارجی را بر رشد اقتصادی در مورد  12کشور شوروی سابق
در طی سالهای  ،1991- 2001پس از استقالل ،مورد
بررسی قرار دادهاند .نتایج حاصل نشان میدهد که اکثر
ضرایب شاخص آزادی تجارت خارجی 23دارای عالمتهای
منفی است به عبارتی شاخص آزادی تجارت ارتباط منفی با
رشد اقتصادی در این کشورها دارد و اثر ایستای آزادسازی
تجارت خارجی بر رشد اقتصادی در طی سالهای مورد
بررسی منفی بودهاست و همچنین شاخص آزادی تجارت
خارجی به صورت پویاتأثیر مثبت بر رشد افتصادی در
کشورهای شوروی سابق دارد ولی میزان آن قابل توجه
نیست.
در ادامه جهت جمع بندی پیشینه تحقیق ،در جدول
شماره  1خالصه نتایج تحقیقات در زمینه مطالعه حاضر ارائه
شده است.

جدول شماره  :1خالصه نتایج تحقیقات
تحقيقات
موافقان
کوجو منیاح و دیگران ( ،)2014مونیر بلومی ( ،)2012محمد شهباز
( ،)2012ماریه دامال و سلین اوزیورت ( ،)2011داس و پائول (،)2011
روبرت چانگ و دیگران ( ،)2009وزیارگ و ولچ ( ،)2008مهدوی و
جوادی ( ،)1388جعفری صمیمی و دیگران ( ،)1387گرجی و علیپوریان
()1385

مخالفان
مهمنت اریس و بولنت اوالسان (،)2013توماس گریس و
دیگران ( ،)2009جانگ جین ( ،)2006مهر آرا و
رضایی( ،)1389رحیمی بروجردی ( ،)1384مهدوی و
شمسی اف ()1382
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گرجی و عليپوریان ()1385؛ در مقالهای با عنوان
"تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای
عضو اوپک" به بررسی اثر آزادسازیتجاری بر رشداقتصادی
کشورهای عضو اوپک در دوره  1960- 2004پرداختهاند.
روش مورد استفاده روش پانل دیتا و روش اثرات ثابت بوده
است .نتایج این مدل نشان میدهد که آزادسازی تجاری بر

رشد اقتصادی این کشورهاتأثیر مثبت دارد و محدودیتهای
تجاری موجب کند شدن رشد اقتصادی میشود .از طرف
دیگر صادرات نفت خام که بخش عمدهای از صادرات
کشورهای عضو اپک را تشکیل میدهد،تأثیر منفی بر رشد
اقتصادی آنان دارد.

 / 16ابوالقاسم مهدوی  -مرضیه طاهری هنجنی  -فاطمه شمس االحرار
با توجه به نتایج جدول شماره  ،1مشاهده میشود که
در بیشتر تحقیقات ،این نتیجه حاصل شده است که
آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی
دارد ،در نظریههای جدید و الگوهای رشد درونزا ،نشان داده
شده که باز بودن اقتصاد ،نرخ رشد اقتصاد را از طریق
دسترسی به بازارهای خارجی ،تکنولوژی و منابع تحت تأثیر
قرار میدهد و سیاستگذاران معتقدند باز بودن تجاری
(محدودیت تجاری کمتر) به رشد اقتصادی سریعتر
میانجامد.
در بخش بعدی مدل و دادهها بررسی و مدل
تخمین  DOLS ،FMOLSو  GMMمعرفی شده است که
این روشها از جمله روشهای مناسب جهت حل یا کاهش
مشکل درون زا بودن همبستگی بین متغیرهای توضیحی و
جزء اخالل میباشد و به کار بردن آنها مزیتهایی همانند
حذف تورشهای رگرسیونهای مقطعی و لحاظ نمودن
ناهمسانی فردی دارد که باعث میشود تخمینها دقیقتر و
کاراتر باشند.
 -4تخمين مدل و تفسير نتایج
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تئوریهای رشد درونزا یک چارچوب مفهومی دقیق
برای تبیین ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی
فرآهم آورده است و از طرف دیگر اخیراً برای بررسی نحوه
اثرگذاری شاخصهای موثر بر رشد اقتصادی جهت نشان
دادن وضعیت موجود کشورها ،از مدلهای پانل پویا
(گشتاورهای تعمیمیافته)  24استفاده شده است .روش
گشتاورهای تعمیم یافته در سال 1982میالدی در مقالهای
بوسیله الرس پیتر هانسن  25معرفی شد که برای دادههای
مقطعی ،سری زمانی و پانلی قابل استفاده میباشد .پس از
آن هانسن و سینگلتون ( )1982از روش گشتاورهای تعمیم
یافته برای تخمین مدلهای غیرخطی انتظارات عقالیی
استفاده کردند که البته تا آن زمان توسط سایر روشهای
آماری امکانپذیر نبود .تخمینزننده  GMMدر مجموعهای
از تخمینزنها شامل روش حداقل مربعات معمولی ،روش
حداقل مربعات تعمیم یافته و روش متغیرهای ابزاری قرار
دارد .این روش از جمله روشهای مناسب جهت حل یا
کاهش مشکل درونزا بودن همبستگی بین متغیرها می -
باشد .به کار بردن روش  GMMمزیتهایی همانند حذف
تورشهای رگرسیونهای مقطعی و لحاظ نمودن ناهمسانی
فردی دارد که باعث میشود تخمینها دقیقتر و کاراتر
باشند.
الگوی حداقل مربعات معمولی کامال اصالح شده
( )FMOLSنیز كه توسط فیلیپس و هانسن مطرح شد ،با

اعمال اصالحاتی در روش حداقل مربعات معمولی ،تورش و
درونزایی متغیرها را اصالح میكند .روش حداقل مربعات
معمولی پویا ( )DOLSنیز كه توسط استاکو واتسون مطرح
شد ،از ایجاد تورش همزمان جلوگیری میکند و از توزیع
مجانبی نرمال برخوردار است .در مقاله حاضر به منظور
بررسی دقیق نحوه اثرگذاری شاخصهای موثر بر رشد
اقتصادی ،سه روش فوق با یکدیگر مقایسه شده است.
در این مقاله برای تخمین معادله ( )1از نرم افزار
 Eviews8استفاده شده است .دادههای مربوط به  14کشور
خاورمیانه  26مورد مطالعه این تحقیق از سریهای زمانی
بانک جهانی در دوره زمانی 2012ـ 1990استخراج شده
است .مدل تخمینی تحقیق حاضر به صورت زیر است:
27
رابطه()1
LnGDPit   it   1 LnGDPit !   2 LnTR   3 ( LnTR * LnGDP(1))   4 LnGCF

  5 LnSET   6 LnL  i   it

متغیرهای وارد شده در این مدل عبارتند از:
 : LnGDPitلگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه

28

 : LnGDPit 1وقفه لگاریتم تولید ناخالص داخلی
سرانه
 : LnTRلگاریتم میزان تجارت با سایر کشورها،که
شاخصی برای باز بودن اقتصاد است.
))29 : (LnTR * LnGDP(1حاصلضرب شاخص تجارت در
لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه،که مالکی برای توصیﻒ
30
وضعیت توسعه کشورهای مورد بررسی میباشد.
 : LnGCFلگاریتم تشکیل سرمایه
 : LnSETitلگاریتم آموزش عالیکه شاخصی برای
توسعه انسانی محسوب میگردد.
 : LnLلگاریتم جمعیت فعال

 

it
 : iاجزاء اخالل مدلجهت بررسیتأثیر مکان و
زمان در دادههای پانلی هستند.
این مدل یک مدل پویا است زیرا متغیر وابسته با یک
وقفه به عنوان متغیر توضیحی در سمت راست معادله آمده
است.
الزم به ذکر است که برخی عوامل رشد همانند سرمایه
انسانی (آموزش عالی) و تشکیل سرمایه ممکن است بر
تجارت کشورها اثر بگذارند؛ به عالوه برخی از متغیرهای
حذف شده که به عنوان فاکتورهای رشد میباشند و شدیداً
با تجارت همبستگی دارند( ،همانند موقعیت مکانی ،شرایط
آب و هوایی ،منابع طبیعی و )...در طول زمان بدون تغییر
میمانند یا میزان تغییرات آنها بسیار جزئی است.
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 بررسی مانایی متغيرهای مدلدر ادامه جهت ممانعت از مشکل رگرسیون کاذب اقدام
به بررسی مانایی متغیرهای مدل شده است.نتایج مانایی
داده ها در سطح (با عرض از مبدأ و روند) ،بر اساس آماره
 Levin, Lin& Chuدر جدول شماره ،2ارائه شده است:
جدول شماره :2بررسی مانایی متغیرهای مدل
مقدار آماره سطح معنیداری

نام متغير

جدول شماره ،3نشان میدهد که آماره   2برابر با صفر و
احتمال متناظر با آن برابر با یک است که این نتیجه گویای
این مطلب است که آزمون هاسمن قادر نیست به خوبی
پاسخ دهد که مدل به روش اثرات ثابت یا به روش اثرات
تصادفی برآورد شود؟ لذا میبایست از معیاری دیگر استفاده
شود .همانگونه که در مدل تصادفی بیان شد:
رابطه ()2

نتيجه

K

LnGDPit

-3/96

 1درصد

متغیر مانا است

J 1

LnGDPit 1

-4/67
- 3/73

 1درصد
 1درصد

متغیر مانا است
متغیر مانا است

LnTR
))( LnTR * LnGDP(1

- 2/50

 1درصد

متغیر مانا است

LnGCF

- 5/43

 1درصد

متغیر مانا است

LnSETit

-2/68

 1درصد

متغیر مانا است

LnLit

- 3/47

 1درصد

متغیر مانا است
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 انتخاب مدل تخمينیبرای تعیین مدل بهینه از میان دو روش اثر ثابت و اثر
تصادفی در مدلهای پانل پویا از آزمون هاسمن استفاده
میگردد.
آماره هاسمن پانل حاضر در جدول شماره ،3ارائه شده است:

آماره

درجه

آزمون

آزادی

کای دو

6

مقدار آماره
0

مقطعی و تصادفی است و   itجزء خطای ترکیبی سری
زمانی و مقطعی است .در واقع ،بخشی از تغییرات جمله خطا

مربوط به جزء تصادفی  U iو بخش دیگری از تغییرات

مربوط به جزء   itاست .بنابراین ،اگر مدل دارای اثر تصادفی

باشد سهم  U iاز تغییرات جمله خطا نسبت به   itبیشتر
خواهد بود .بنابراین اگر بتوان به وسیله شاخصی سهم هر
یک از اجزاء را از تغییرات تعیین کنیم میتوان نتیجه گرفت
که مدل به روش اثرات ثابت یا به روش اثرات تصادفی
برآورد شود.
در جدول مربوط به تخمین مدل به روش اثرات تصادفی
خروجی بنام  EffectSpecificationوجود داردکه حاوی
است ˆ .ها با ()Standard Error

نتيجه آزمون

مشخص میشوند و وزن  ˆنسبت به  ˆUاز طریق کمیتی
به نام  Rhoیا  نمایش داده میشود؛ لذا داریم:

فرضیه صفر رد
نمیشود

ˆ 

معنیداری
1

جمله خطا شامل دو جزء است که  U iجزء خطای

اطالعات  ˆUو ˆ

جدول شماره :3آزمون هاسمن
سطح

) Yit      j X jit  ( it  U i

ˆ

ˆ  ˆU

ماخذ :محاسبات تحقیق

ˆU

ˆ  ˆU

فرضیه صفر در آزمون هاسمن به صورت زیر میباشد:
)H0: plimq=plim (βF. E-βGLS
)H1:plimq≠plim (βF. E-βGLS

U

این دو  بین صفر و یک قرار دارند و هر چه ˆ
بزرگتر باشد و  آن نیز بزرگتر باشد شواهد اینکه مدل
اثرات ثابت است قویتر میباشد و انتخاب مدل اثرات ثابت
موجه خواهد بود .31

جدول شماره : 4نتیجه مدل هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
Effects Specification
Rho

S. D

0/2752

0/135091

Cross-section random

0/7248

0/219231

Idiosyncratic random
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با توجه به نتایج جدول شماره  ،3فرض صفر قابلیت رد
شدن ندارد ،در نتیجه تخمین روش در حالت اثرات تصادفی
نسبت به حالت اثرات ثابت کارایی بیشتری دارد؛ اما نتایج

ˆ 
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جدول شماره  : 5نتایج تخمین پانل پویا در حالت اثرات ثابت
متغير

انحراف معيار

ضریب

سطح معنیداری

آمارهt-

3/099568

)GDP(-1

16/70655

TR

0/0092

2/649711

1/169776

0/0078

2/711295

6/161837

)TR*GDP(-1
GCF

0/0088

-2/665939

0/264274

-0/704539

0/0000
0/0333

8/570747
2/155592

0/127980
0/585700

1/096884
1/262531

0/0052

2/849569

0/395439

1/126831

SET

0/0170

-2/423509

31/48809

-76/31168

C

0/0000

9/966111

0/076118

0/758598

)AR(1

L

شاخصهای اطالعاتی تخمين
38/80181

Mean dependent var

0/991439

19/24034

S. D.dependent var

0/990064

Adjusted R-squared

7/502262

Sum squared resid

0/258814

S. E.of regression

1/30814

J-statistic

0/904932

Durbin-Watson stat

R-squared
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جدول شماره 4نشان میدهد که  ˆسهم زیادی از
تغییرات جمله خطا )  ( it  U iدارد ،یعنی  0/72پس الزم
است مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود .در ادامه به
تخمین مدل در حالت اثرات ثابت پرداخته خواهد شد.
نتایج تخمین مدل ذکر شده در انطباق با دادهها و
اطالعات برخی کشورهای خاورمیانه و با توجه به نتایج
تخمین مدل از روش پانل پویا در حالت اثرات ثابت بدین
گونه میباشد:
 وقفه اول متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنیداری برمتغیر وابسته دارد؛ به گونهای که با افزایش یک درصدی
در این متغیر ،متغیر وابسته  3/09درصد افزایش یافته
است .به عبارتی نمود خاصیت قاعده شتاب در
سرمایهگذاری در این ضریب کامالً مشهود است.
 متغیر شاخص تجارت (باز بودن اقتصاد) تأثیر مثبت ومعنی داری بر متغیر وابسته دارد؛ به گونهای که با
افزایش یک درصدی در این متغیر ،متغیر وابسته 16/7
درصد افزایش یافته است .به عبارتی کشورهای مورد
بررسی به علت اینکه در حال توسعه هستند ،اگر به
سمت تجارت آزاد روی بیاورند میتوانند از مزایای آن به
سرعت استفاده نمایند و سریعاً رشد نمایند .البته باید
توجه داشت افزایش سهم در تجارت در سطح بینالمللی
برای این کشورها نیاز باالیی به رعایت استاندارهای
تولید و کیفیت دارد.
 ضریب متغیر شاخص تجارت (باز بودن اقتصاد) ضربدروقفه تولید سرانه که معیاری جهت تعیین توسعه یافتگی
است در این مدل منفی شده است؛ به گونهای که با
افزایش یک درصدی در این متغیر ،متغیر وابسته 0/7

درصد کاهش یافته است .به عبارتی کشورهای مورد
بررسی در این تحقیق توسعه یافته محسوب نمیگردند.
 متغیر تشکیل سرمایه تأثیر مثبت و معنیداری بر متغیروابسته دارد؛ به گونهای که با افزایش یک درصدی در
این متغیر ،متغیر وابسته  1/09درصد افزایش یافته
است .با توجه به اینکه این کشورها نتوانسته افزایش یک
درصدی در تشکیل سرمایه را با نرخ رشد باالیی تبدیل
نمایند (یک به یک و نه صدم) در نتیجه بازدهی سرمایه
در این کشورها چندان باال نیست.از طرفی بر اساس
نتایج آزمون والد مابین ضریب یک و یک و نه صدم
تفاوت معنیداری مشاهده نگردید.
 متغیر جمعیت فعال تأثیر مثبت و معنیداری بر متغیروابسته دارد؛ به گونهای که با افزایش یک درصدی در
این متغیر ،متغیر وابسته  1/26درصد افزایش یافته
است .به عبارتی کشورهای مورد بررسی در شیوه تولید
عموماً کشورهایی کاربر محسوب میگردند تا سرمایهبر.
 متغیر آموزش عالی که نماینده شاخص توسعه انسانیاست ،تأثیر مثبت و معنیداری بر متغیر وابسته دارد؛ به
گونهای که با افزایش یک درصدی در این متغیر ،متغیر
وابسته  1/12درصد افزایش یافته است .به عبارتی
گسترش سطح دانش در این کشورها توانسته در بهبود
تشکیل سرمایه و بالطبع بهبود سرمایه تولید موثر واقع
شود.
 میزان ضریب تعیین مدل  99درصد است که بیانگر باالبودن سطح توضیح دهندگی مدل است.
 همچنین پایین بودن آماره جی ( )1/3نشان از اعتبارباالی مدل دارد.

تأثیرآزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب حوزه خاورمیانه19 / ...
جدول شماره  : 6آزمون هم انباشتگی مابین داده های تحقیق
Prob.

Weighted Statistic

Prob.

0/8506

-1/039209

0/0991

Statistic

1/286598

Panel v-Statistic

0/0780

-1/418783

0/0546

-1/601392

Panel rho-Statistic

0/0001

-3/790317

0/0001

-3/877901

Panel PP-Statistic

0/0011

-3/058176

0/0001

-3/797954

Panel ADF-Statistic
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 آماره دوربین واتسون نیز عدم خودهمبستگی در اجزااخالل را نمایش میدهد؛ در نتیجه ضرایب تخمینی از
کارایی باالیی برخوردار هستند.
در ادامه به بررسی پویایی و رابطه بلند مدت مابین
متغیرهای تحقیق با استفاده از روش  FMOLSو DOLS
پرداخته خواهد شد .جهت اطمینان از وجود رابطه بلند
مدت ابتدا اقدام به بررسی آزمون هم انباشتگی پانلی
خواهیم نمود.
با توجه به نتایج جدول شماره  6بر اساس سه آمارهی
 PP ،rhoو  ADFمابین دادههای تحقیق رابطه بلندمدت
وجود دارد .در نتیجه برآورد روابط بلندمدت و پویاییهای
مابین دادهها با استفاده از روشهای  FMOLSو DOLS
امکان پذیر خواهد بود.
نتایج تخمین با استفاده از روش  FMOLSدر جدول
شماره  7ارائه شده است.
نتایج تخمین مدل با استفاده از روش  ،FMOLSدر
انطباق با دادهها و اطالعات برخی کشورهای خاورمیانه بدین
گونه میباشد:
 با توجه به نتایج و تعیین روابط میان متغیرهای تحقیقمی توان نتیجه گرفت تمامی متغیرهای وارد شده در

مدل در بلندمدت تأثیر معناداری بر لگاریتم تولید سرانه
دارند.
 ضریب متغیر شاخص تجارت (باز بودن اقتصاد) ضربدروقفه تولید سرانه که معیاری جهت تعیین توسعه یافتگی
بوده در این مدل نیز همانند مدل  GMMمنفی شده
است؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این
متغیر ،متغیر وابسته  0/09درصد در بلندمدت کاهش
مییابد.
در نهایت اقدام به برآورد مدل با استفاده از روش
 DOLSنمودهایم .نتایج این تخمین در جدول شماره  8ارائه
شده است.
نتایج تخمین مدل فوق در انطباق با دادهها و اطالعات
برخی کشورهای خاورمیانه و با توجه به نتایج تخمین مدل
از روش حداقل مربعات معمولی پویا بدین گونه میباشد:
 با توجه به نتایج پانل بلند مدت از روش  DOLSتمامیمتغیرها در بلندمدت تأثیر معناداری بر لگاریتم تولید
سرانه دارند.
 ضریب متغیر شاخص تجارت (باز بودن اقتصاد) ضربدروقفه تولید سرانه در این روش تأثیر  -0/34درصدی بر
لگاریتم تولید سرانه دارد.
در بخش بعدی به جمع بندی نتایج حاصل از تحقیق
حاضر و ارائه پیشنهادات الزم پرداخته شده است.

جدول شماره  : 7نتایج تخمین پانل بلند مدت از روش FMOLS
0/0000

14/98759

0/041940

0/0939

1/689279

0/069080

0/116696

0/0300
0/0000

-2/197850
16/32440

0/043614
0/048693

-0/095858
0/794889

GCF

0/0000

46/66878

0/012982

0/605839

L

0/0000

13/06795

0/008924

0/116619

SET

TR
)TR*GDP(-1

شاخصهای اطالعاتی تخمين
0/910588

R-squared

1/394308

S. D. dependent var

0/897255

Adjusted R-squared

22/98910
22/77112

Sum squared resid

0/446930

S. E. of regression

0/005736

Durbin-Watson stat

Mean dependent var
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سطح معنیداری

t-آماره

انحراف معيار

ضریب
0/628582

متغير
)GDP(-1
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جدول شماره  :8نتایج تخمین پانل بلند مدت از روش DOLS
متغير

سطح معنیداری

t-آماره

انحراف معيار

ضریب

0/0031

3/249147

0/433116

1/407258

)GDP(-1

0/0025

3/338639

0/240693

0/814729

TR

0/0017

-3/483428

0/099753

-0/347481

)TR*GDP(-1

0/0000
0/0141

5/796871
2/624110

0/167115
0/219545

0/968741
0/576109

GCF
L

0/3750

0/902117

0/135448

0/122190

SET

22/88439

Mean dependent var

0/999951

R-squared

1/410004

S. D. dependent var

0/999692

Adjusted R-squared

0/016555

Sum squared resid

0/024762

S. E. of regression

0/000215

Durbin-Watson stat

شاخصهای اطالعاتی تخمين
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 -5جمع بندی و پيشنهادات
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در مطالعه حاضر اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی،
با استفاده از الگوی رشد درونزا بررسی شده است .از روش
های پانل پویا  FMOLS ،GMMو  DOLSبرای بررسی و
تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرهای لحاظ شده در مدل،
بهره گرفته و تجزیه و تحلیلها با استفاده از دادههای سری
زمانی بانک جهانی برای  14کشور خاورمیانه در بازه زمانی
2012ـ 1990صورت گرفته است .از اهداف این تحقیق
پاسخگویی به این سواالت بوده است که آیا آزادسازی تجاری
تأثیر مثبت ومعنی داری را بر روی رشد اقتصادی کشورهای
مورد مطالعه دارد؛ اثر تشکیل سرمایه و جمعیت فعال بر
رشد اقتصادی این کشورها چگونه است؛ آیا سطح آموزش
عالی تأثیر مثبت و معنیداری بر روی رشد اقتصادی دارد.
حال با توجه به این سواالت نتایج نشان میدهد که بین
آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،به گونهای که
آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر مثبت
داشته و محدودیتهای تجاری ،رشد اقتصادی آنها را کند
مینماید .نتایج روشهای FMOLSو  DOLSنیز موید
نتایج روش  GMMبودند و تنها تفاوت مابین نتایج ناشی از
شدت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته است.
متغیر تشکیل سرمایه و متغیر جمعیت فعال تأثیر مثبت و
معنی داری بر رشد اقتصادی دارد اما اثر جمعیت فعال
بزرگتر است و بدین معنی است که کشورهای مورد بررسی،
عموماً کشورهایی کاربر محسوب میگردند تا سرمایهبر.
متغیر آموزش عالی نیز که نماینده شاخص توسعه انسانی
بوده است ،تأثیر مثبت و معنیداری بر متغیر وابسته دارد .از
این رو با توجه به نتایج تحقیق به سیاستگذاران توصیه
میگردد همکاریهای اقتصادی را گسترش داده و در آن

دسته از صنایع و قسمتهایی که از پتانسیل مناسبی برای
تولید برخوردار هستند سرمایه گذاری نموده و همچنین با
ت سهیل قوانین مربوط به اعمال تعرفه و گمرگ کاال و
خدمات ،و حرکت به سوی اقتصاد باز و رهایی از اقتصاد
دولتی ،زمینه را برای توسعهی سطح مبادالت تجاری بهبود
بخشند.

منابع و مآخد
علیزاده .م ،گل خندان .الﻒ ( ،)1393تحرك بین المللی
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