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تاریخ دریافت 91/5/11 :تاریخ پذیرش92/11/11 :

چكيده
يكي از مسيرهايي كه كشورهاي مختلف جهان در راستاي افزايش تجارت خارجي خود طي مينمايند روي آوردن
به آزاد سازي تجاري است.در دهه هاي اخير آزادسازي تجاري مورد توجه اقتصاددانان ،برنامه ريزان و سياستگذاران
کشورهاي مختلف جهان قرار گرفته است .بنابراين براي اتخاذ سياست هاي مناسب در بخش تجارت خارجي ،شناخت
هرچه دقيق تر صادرات و واردات و به تبع آن آزادسازي تجاري و عوامل اثرگذار بر آنها امري ضروري به شمار مي آيد.
در اين مطالعه عوامل اقتصادي مؤثر بر آزادسازي تجاري در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد .دوره زماني انتخابي در
اين مقاله  2531تا  2531مي باشد و از روش خود توضيح برداري با وقفه هاي گسترده ( )ARDLبراي شرايط ثبات و
از مدل واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته ( )GARCHبراي شرايط بي ثباتي استفاده شده است.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد رابطه معني دار بين متغيرهاي مدل در شرايط ثبات برقرار بوده به صورتي که تأثير
توليد ناخالص داخلي بر درجه بازبودن اقتصاد مثبت و تأثير شاخص بهاي مصرف کننده و نرخ ارز بازار بر درجه بازبودن
اقتصاد منفي مي باشد .ضريب تصحيح خطا نيز در حدود 0/13بوده که نشان مي دهد سرعت تعديل در درجه بازبودن
اقتصاد نسبت اً باال بوده است .در بررسي شرايط بي ثباتي براساس الگوي  GARCHنيز ارتباط معني داري بين
متغيرهاي توضيحي مدل و متغير وابسته وجود داشته است .به طوريکه با توجه به معادله حول واريانس مدل مورد
بررسي و تاثير گذاري بر معادله حول ميانگين ،توليد ناخالص داخلي داراي اثر مثبت و شاخص بهاي مصرف کننده و
نرخ ارز بازار داراي اثري منفي بر درجه باز بودن اقتصاد مي باشند،در شرايطي که مدل حاصل به لحاظ معادله جبري از
مدل شرايط ثبات متفاوت است.
طبقه بندي F490,F310,F410 :JEL
واژگان كليدي :آزاد سازي تجاري ،نرخ باراز ارز ،مدل  ، ARDLمدل GARCH
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آزادي تجاري يا درجه پيوستن هر کشوري به اقتصاد
جهاني طي زمان ،مقوله اي است که مورد توجه اقتصاددانان،
برنامه ريزان و سياستگذاران کشورهاي مختلف مي باشد.
موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت)GATT( 2در سال
 ،7491پايه گذار حرکت به سوي آزادسازي تجاري گسترده
در سطح جهان بوده است و در حال حاضر نيز اين حرکت
به کمک سازمان تجارت جهاني)WTO( 1که در سال
 ،7411جايگزين گات شد در حال تکميل مي باشد که
مطالعات انجام شده جهت بررسي روند تغييرات آزادسازي،
حاکي از حرکت کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به
باشد
مي
تجاري
بيشتر
آزادي
سمت
) .(Andriamananjara,1993آزادسازي تجاري طرفدار
جدي اين مقوله است كه كشورها ميتوانند به گسترش و
پيشرفت اقتصادي كشورشان سرعت ببخشند .عقيده رايج در
حوزه سياست تجاري اين است كه گسترش دادن تجارت
سبب ميشود كه اقتصاد به سمت پيشرفت و رونق حركت
كند ،لذا آزادسازي تجاري حركتي است به سمت پيشرفت
اقتصادي ( .)Lopez,2003براي آغاز سياست توسعه
صادرات ،آزادسازي مشروط و هدايت شده تجاري امري
اساسي و الزم به شمار ميرود بسياري از كشورهاي در حال
چرخش به توسعه صادرات ،آزادسازي تجارت را ابتدا به
شكل موضعي تجربه كرده و پس از درگيريهاي الزم آن را
در مواضع ديگري تكرار كرده و يا به كل اقتصاد سرايت
دادهاند .برخي ديگر از كشورهاي رو به توسعه ،به عكس
آزادسازي تجاري را از ابتدا در كل كشور اما با اعمال تبعيض
در ميان فعاليتها به اجرا در آوردهاند (متوسلي،7714 ،
 .)49طيف وسيعي از مطالعات دهه هاي گذشته به بررسي
درجه باز بودن تجاري در کشورهاي در حال توسعه
پرداختند.درجه باز بودن اقتصاد يکي از شاخص هاي
سنجش آزاد سازي تجاري بوده ،بر همين اساس کشورهايي
که اقتصاد بازتري دارند موقعيت مناسب تري جهت حضور
در عرصه هاي جهاني و بين المللي خواهند داشت.
کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران از درجه باالئي
ازنوسانات متغير هاي کالن اقتصادي برخوردار بوده که
موجب بي ثباتي اين متغييرها مي شود..
تورم ،نرخ ارز و ساير متغيرهاي مهم کالن در ايران
نسبت به اقتصاد کشورهاي صنعتي بيشتر در معرض نوسان
هستند و اثرات اين نوسانات باال از چندين ديدگاه  -رشد،
سرمايه گذاري و تجارت  -در مطالعات تجربي اخير مورد
توجه قرار گرفته است (کازروني و همکاران.)531 ،7731،
تورم از جمله پديده هاي مضراقتصادي است که اثرات زيان

باري بر کل اقتصاد يک کشور بر جاي مي گذارد و يکي از
اثرات نامطلوب تورم ،تأثير آن بر بازرگاني خارجي کشور
است .تورم هم از طريق واردات و هم از طريق صادرات مي
تواند بر ترازپرداخت هاي کشور تأثيرگذار باشد
(ايرواني.)55 ،7731،
نرخ ارز از جمله مقوالتي است كه مستقيماً به تجارت
خارجي كشور ارتباط دارد .اگر بحث مبادالت بينالمللي يك
كشور وجود نداشت ،مسئله نرخ ارز احساس نميشد .اهميت
و تأثير باالي نرخ ارز بر صادرات و واردات ايران به حدي
است كه برخي از كارشناسان ،نرخ ارز را مهمترين عامل در
تبيين تحوالت صادرات و واردات كشور معرفي
ميكنند(داوري و همکاران.)507 ،7733 ،
رشد اقتصادي يكي از اهدافي است كه دولتها براي نيل
به آن به اتخاذ سياستگذاريهاي مختلف ،اهتمام
ميورزند.در مورد تأثير رشد اقتصادي بر تجارت خارجي سه
دسته بندي وجود دارد که عبارتند از :رشد اقتصادي حامي
تجارت ،رشد اقتصادي ضد تجارت و رشد اقتصادي خنثي
نسبت به تجارت .رشد اقتصادي مي تواند ناشي از رشد
عوامل توليد (فيزيکي) يا ناشي از رشد بهره وري و پيشرفت
فني باشد که در هر صورت منجر به افزايش سطح توليد و
رشد اقتصادي مي شوند .رابطه بين رشد اقتصادي و
آزادسازي تجاري به طور وسيع در ادبيات رشد و توسعه
مورد بررسي قرار گرفته است .سياست گذاران و برنامه ريزان
اقتصادي در کشورهاي مختلف به منظور دستيابي به نرخ
هاي باالي رشد اقتصادي و تداوم وضعيت پايدار رشد
اقتصادي به آزادسازي تجاري و به ويژه توسعه صادرات روي
آورده اند (کرباسي و پيري.)794 ،7733 ،در اين ميان
ضرورت و اهميت ثبات اقتصاد کالن پس از ارائه گزارشي
توسط بانک جهاني در سال  ،7447در کانون توجه بسياري
از اقتصاددانان قرار گرفت ميشود ،معموالً به سرعت ،طي
يك يا دو سال برطرف شود.در تحقيقات بانك جهاني در
سال 7447زماني يك اقتصاد كالن با ثبات است كه تورم
تحت كنترل نگه داشته شود ،بدهي داخلي و خارجي قابل
اداره باشد و بحرانهاي اقتصاد كالن كه پديدار مي شود
معموال به سرعت طي يک سال يا دو سال بر طرف شود
(.)World Bank,1991
در تعريف و توصيف يك محيط اقتصاد كالن ،بر پنج
شاخص نرخ تورم ،نرخ ارز ،نرخ بهره ،وضعيت مالي دولت و
وضعيت تراز پرداختها تأكيد ميگردد .در صورتي كه
كسري بودجه به صورت نسبتي از توليد ناخالص داخلي در
سطح معقولي باشد و نرخ تورم نيز كم و قابل پيشبيني
باشد و نرخ واقعي ارز رقابتي و نزديك به سطح تعادلي و
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وضعيت نرخ بهره و تراز پرداختها مناسب رشد و توسعه
باشد ،محيط اقتصاد كالن شرايط با ثباتي خواهد داشت ولي
در صورتي كه با نرخ تورم باال و كسري بودجه فزاينده و
ناپايدار ،نوسانات شديد نرخ واقعي ارز و كسري مزمن تراز
پرداختها مواجه باشيم خواهيم گفت كه محيط اقتصاد
كالن با شرايط بيثباتي همراه است .در ادبيات اقتصاد كالن،
تورم به عنوان مهمترين شاخص بيثباتي اقتصاد كالن
معرفي ميشود (مهراد1 ،7733 ،و .)77نتايج حاکي از اين
است که کشورهايي که از ثبات اقتصادي برخوردار بوده و
سياست هاي دولت به صورت مناسب و هماهنگي در آنها
اجرا شده اند عملکرد بهتري نسبت به کشورهاي بي ثبات
داشتهاند (بانک جهاني )7447،بي ثباتي اقتصادکالن به
مسائلي چون نوسان باالي سطح عمومي قيمت ها ،نوسانات
شديد نرخ ارز ،بي ثباتي ترازپرداختها و کسري بودجه برمي
گردد و از اين جنبه مهم بوده که عدم توجه به آن مي تواند
هر نوع اصالحات و برنامه آزادسازي و برنامه هاي تثبيت
اقتصادي را با شکست مواجه کند .لذا در مقاله حاضر به
بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر آزادسازي تجاري در ايران
تحت شرايط ثبات و بي ثباتي طي دوره 7715-7731
پرداخته شده است.
-2مباني نظري تحقيق
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 -1-2آزادسازي تجاري
آزادسازي شامل مجموعه اقداماتي به منظور برداشتن
کنترلهاي دولتي از بازار هاي مالي ،کاالو خدمات ،کار و
بخش خارجي و واگذاري آن به مکانيسم بازار مي باشد
(شکيبائي و دهکردي  )7 ،7715،آزادسازي تجاري به معناي
كاهش محدوديتها و تعرفههاي تجاري است كه سبب
مي شود موانع تجارت براي كشورها كاهش يابد و از اين
مسير حجم تجارت خارجي آنها افزايش يابد ،به عبارت ديگر
افزايش تجارت خارجي به معناي افزايش در صادرات و
واردات كشورها است كه سبب ميشود منافع بسياري در
مسير رشد و توسعه اقتصادي نصيب كشورها گردد( کلباسي
و جاللي .)95 ،7737 ،آدام اسميت که به عنوان پدر علم
اقتصاد شناخته شده است تجارت خارجي را وسيله اي جهت
گسترش بازار داخلي ،تقسيم کار و افزايش توليد ميداند و با
مجموعه تدابيري که در کتاب ثروت ملل ارائه کرد جنبش
تجارت آزاد را به وجود آورد ولي اوج مطرح شدن تجارت
آزاد به سه دهه قبل بر مي گردد .زيرا رشد مبتني بر
صادرات به عنوان جايگزيني براي سياست هاي درون گرا
طرفداران زيادي در طي سه دهه گذشته به سمت خود
جلب کرده است .به ويژه پس از آنکه استراتژي جايگزين

واردات و توسل به سياست هاي صنعتي و همچنين نگرشي
که دولت را کارگزار توسعه معرفي مي کرد نتوانست انتظار
طرفدارانش را محقق سازد (مهرآرا و محسني .)13 ،7737،
به طور كلي تجارت آزاد ،جريان آزاد كاالها و خدمات در
صحنه مبادالت بينالمللي است كه نه از طريق دولت تشويق
و نه دچار محدوديت ميشود هر چه محدوديتهاي تجاري
يك كشور كمتر باشد،گفته ميشود كه رژيم تجاري آن
كشور آزادتر است و هر چه ميزان حمايت دولت از صنايع
داخلي در مقابل محصوالت خارجي بيشتر باشد ،گفته
ميشود كه رژيم تجاري ،آزادي كمتري دارد و يا در حد
افراطي اقتصاد آن كشور بسته است (علي پوريان .)7739
كشورهاي مختلف جهان به دنبال افزايش توانايي اقتصاد
ملي ميباشند و تالش ميكنند تا حجم تجارت خارجي خود
را افزايش دهند تا از مزاياي ايستا و پوياي آن بهرهمند
گردند .يكي از مسيرهايي كه كشورهاي مختلف جهان در
راستاي افزايش تجارت خارجي خود طي مينمايند روي
آوردن به آزادسازي تجاري است كه با پارامتر درجه باز بودن
اقتصاد سنجيده ميشود .آزادي تجاري از پارامترهاي موثري
است كه ميتواند در بحث تجارت خارجي و افزايش آن مؤثر
باشد .هر چه حجم مبادالت كشورها بيشتر باشد ميزان
ارتباط و وابستگي ميان آنها افزايش يافته و ادغام اقتصادي و
جهاني شدن سهلتر خواهد شد (ايمانپور .)77 ،7731
طي دهه  7410تعدادي از كشورهاي در حال توسعه به
تالشهاي فراواني در زمينه آزادسازي اقتصادشان از طريق
انجام اصالحاتي با هدف افزايش نقش بازار و كاهش موانع
موجود در تجارت بينالمللي و انتقاالت سرمايه مبادرت
ورزيدند .در دهه  7430تجربه موفق چند كشور جنوب
شرقي آسيا ،نظير كره ،تايوان و سنگاپور عالوه بر آن كه
عالقه محققين و نظريه پردازان اقتصاد بينالملل و اقتصاد
توسعه را به انجام اصالحات برانگيخت ،موجب گرديد
سياست گذاران و كارگزاران اقتصادي در ديگر كشورها نيز
به پيروي و الگوبرداري از آنها ترغيب شوند .آزادسازي
تجاري به عنوان يكي از اركان اصلي آزادسازي اقتصادي
مورد توجه قرار گرفته و با فعال شدن سازمان تجارت جهاني
( )WTOپيوستن كشورهاي بيشتري به آن ،كشورهاي
مختلف به خصوص كشورهاي در حال توسعه در يك تغيير
جهت كلي به انجام آزادسازي تجاري مبادرت ورزيدند .آنچه
مسلم است آزادسازي تجاري،در مقايسه با توليد جهاني از
رشد گسترده تر برخوردار بوده ،اما توزيع اين رشد در بين
كشورهاي مختلف جهان (به ويژه در حال توسعه) يكسان
نبوده و آثار و تبعات متفاوتي را به جاي گذاشته است .انگيزه
اصلي و قوي كشورهاي در حال حركت به سوي آزاد سازي
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تجاري ،دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي و گرفتن سهم
باالتري در اقتصاد جهاني است (مؤسسه مطالعات و
پژوهشهاي بازرگاني .)7-1 ،7731 ،در دو دهه قبل از
پيروزي انقالب اسالمي به علّت سرازير شدن درآمدهاي
عظيم نفتي به داخل کشور و افزايش درآمد ملّي منجر شد
همگام با اجراي سياست هاي آزادسازي تجاري روند آزادي
تجاري در اين دوره روندي رو به رشد داشته و تا آخر دهه
 10نيز به رشد خود ادامه دهد با پيروزي انقالب اسالمي و
تغيير سياست هاي کلي کشور و به دنبال آن با آغاز جنگ
تحميلي  ،روند رو به افزايش مبادالت تجاري در دهه هاي
قبل سير نزولي به خود گرفت ولي با تحول سياست هاي
تجاري در کشور و اجراي سياست هاي آزادسازي تجاري در
دهه  7710و افزايش حجم مبادالت تجاري که با تأکيد
بيشتر بر افزايش صادرات بوده ،شاخص آزادي تجاري سير
صعودي به خود گرفته است (کرباسي و پيري .)793 ،7733
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 -2-2تورم
شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي معياري است که
تغيير قدرت خريد مصرف کننده را در يک دوره نسبت به
دوره قبل نشان مي دهد به عبارتي بيانگر سطح هزينه
زندگي خانوارها در کاالها و خدمات مصرفي در يک دوره
مالي است .در بسياري از کشورها شاخص قيمت به منظور
نشان دادن سطح عمومي قيمت ها در اندازه گيري تورم به
کار گرفته مي شود (شريف .)7731،تورم به نا به تعريفي که
نزد بيشتر اقتصاددانان مقبوليت دارد وضعيتي است که در
آن يک حرکت افزايش مستمر و دائمي در سطح عمومي
قيمت ها وجود داشته باشد .تورم از جمله پديده هاي مضر
اقتصادي است که اکثر کشورها در مقاطعي از تاريخ
اقتصادشان با آن مواجه بوده اند اين پديده در نرخ هاي
متوسط و به خصوص در شکل حاد خود  ،هزينه هاي زيادي
را بر جامعه تحميل مي کند ( .)Fischer, 1981اصلي ترين
و عمده ترين دليل مخالفت با بروز تورم و نا مطلوب شمردن
آن اثراتي است که اين پديده دارد .يکي از اثرات نامطلوب
تورم  ،تأثير آن بر روي بازرگاني خارجي کشور است .به
عبارتي اثر آن بر روي تراز پرداختهاي کشور است .تورم هم
از طريق افزايش واردات و هم از طريق محدود کردن
صادرات مي تواند تراز پرداختها را تضعيف کند .دومين اثر
ناگهاني و شديد بر بازرگاني خارجي اين است که توليد
کنندگان و صادرکنندگان را تشويق مي کند کاالهاي خود را
در داخل کشور و به قيمت مطلوب به فروش برسانند بدون
آنکه رنج صادرات را بر خود تحميل کنند ،از سود مناسبي

نيز بر خوردار شوند واين در حاليست که انگيزه صادرات
کاهش مي يابد (ايرواني.)55 ،7731 ،
تورم مزمن يكي از مشكالت حاد اقتصاد كشور هاي در
حال توسعه از جمله اقتصاد ايران است .در كشور ما در اوايل
دهه پنجاه و به طور مشخص از سال 7715به بعد به دنبال
تحوالت بازار جهاني نفت تورم شدت گرفت .درسال 7711
بروز انقالب و اعتصابات سياسي تبعات ركوردي خاصي را در
پي داشت بعد از پيروزي انقالب اسالمي ،نرخ تورم به روند
صعودي خود ادامه داد .در سال  7711سقوط شديد قيمت
نفت در بازارهاي جهاني وتبعات آن در اقتصاد ايران باعث
شد نرخ تورم به صورت قابل مالحظه افزيش يابد و تا سال
 7711ادامه پيدا کند .در سال  7731با آغاز برنامه اول
توسعه نرخ تورم کاهش يافت ولي در سالهاي 7710-19
سياست هاي جديد اقتصادي دولت موجبات افزايش شاخص
بهاي کاال و خدمات مصرفي و همچنين نرخ تورم را نيز
فراهم نمود .تا اينکه ميزان تورم در سال  7711با اجراي
سياست تثبيت نرخ ارز ،کنترل اداري قيمت ها ،تهديد
واردات و کنترل صادرات منجر به کاهش نرخ تورم تا سال
 7711شد و طي سالهاي 7711و 7713به دليل رشد
نقدينگي ،اثرات تأخيري ناشي از تأمين کسري بودجه قابل
توجه دولت توسط بانک مرکزي و اوضاع نامطلوب
ترازپرداختها افزايش يافت و کاهش انتظارات تورمي طي
سالهاي  7714-30باعث کاهش نرخ تورم شد .روند نزولي
نرخ تورم از ابتداي سال  7737تغيير جهت داد و به روند
صعودي خود ادامه داد.
 -3-2رشد اقتصادي
در نظام حسابهاي ملي ،توليد ناخالص داخلي به قيمت
بازار عبارت است از ارزش بازار كليه كاالها و خدماتي كه در
قلمرو داخلي اقتصاد توسط توليد كنندگان مقيم توليد
ميشوند( .سادات اميني.)1 ،7731 ،
تئوري رشد اقتصادي عموما روند بلند مدت و يا مسير
رشد بالقوه را مورد بحث قرار مي دهد(برانسون.)7739،147،
در دهه هاي اخير کشورهاي در حال توسعه با عنايت به
نظريات گوناگون در مورد تأثير تجارت خارجي بر رشد
اقتصادي و تأثير رشداقتصادي بر تجارت خارجي و با توجه
به شرايط اقتصادي کشور خود سياستهاي بازرگاني متفاوتي
را اتخاذ نموده اند .کشورهايي که ارتباط تجارت خارجي و
رشد اقتصادي را به ضرر کشورديده اند ،استراتژي جايگزيني
واردات وآنهايي که ارتباط تجارت خارجي و رشد اقتصادي را
به نفع کشور ارزيابي کردند استراتژي توسعه صادرات را
اتخاذ نموده اند اين که استراتژي توسعه صادرات مناسب تر
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 -4-2نرخ ارز
نرخ ارز عددي است كه قيمت واحد پول كشوري را
برحسب واحدهاي (كسر واحد) پول كشور ديگر در زمان
مشخصي نشان ميدهد به كمك نرخ ارز ،پول كشورها به
يكديگر قابل تبديل و بالطبع قابل معامله ميشوند (زماني
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است يا استراتژي جايگزيني واردات بستگي به شرايط
اقتصادي کشورها از لحاظ منابع رشد اقتصادي دارد(مهدوي
و جوادي.)5 ،7739 ،
يکي از ويژگيهاي مهم ادبيات اخير رشد اين است که
تأکيد زيادي روي صادرات دارد امّا از نقطه نظر تئوري
تجارت بين الملل اين ديدگاه به سختي قابل دفاع است ،زيرا
با توجه به تئوري مزيت رقابتي ،تجارت بين الملل منجر به
اين مي شود که استفاده از منابع يک کشور از طريق واردات
کاالها و خدماتي که توليد آنها در داخل با هزينه خيلي
زيادي صورت مي گيرد ،مؤثرتر و کارآمدتر شود .بنابراين مي
توان نتيجه گرفت که واردات به همان اندازه صادرات براي
عملکرد اقتصاد اهميت دارد در واقع بهتر است اين دو متغير
به عنوان مکمل يکديگر  -ونه جانشين يکديگر  -در نظر
گرفته شوند(گرجي و عليپوريان.)740 ،7731 ،
در بررسي روند تحوالت توليد ناخالص داخلي در
اقتصاد ايران متوجه مي شويم که در سال 7715که اولين
سال اجراي برنامه عمراني پنجم بود ،از رشد بي سابقه اي
برخوردار گرديد و تا سال 7711همه فعاليت هاي اقتصادي
کشور به دليل افزايش فوق العاده درآمدهاي حاصل از فروش
نفت با رشد فزاينده اي همراه بود .از سال  7711تا  7714با
نرخي کاهنده روبرو شد امّا در سال 7710سير نزولي خود را
از دست داد با اين حال طي سالهاي  7715تا  7711به
دليل کاهش ارزش افزوده برخي از بخشهاي اقتصاد کشور و
سقوط شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني اقتصاد کشور
وارد مرحله تازه اي از بحران اقتصادي شد بعد از رکود
سالهاي ( ،)7715-11در سال 7713با آغاز برنامه اول توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي رشد توليد ناخالص داخلي به
صورت چشمگيري افزايش يافت .در طول سال هاي -13
(7719سال هاي اجراي برنامه دوم توسعه در ايران )توليد
ناخالص داخلي بطور متوسط ساالنه 7درصد افزايش يافت.
در سال هاي اجراي برنامه سوم ()7714-37در ايران رشد
ساالنه توليد ناخالص داخلي از رشد ساالنه در برنامه اول
کمتر و از رشد ساالنه در برنامه دوم بيشتربود .توليد ناخالص
داخلي از سال (7739سال آغاز برنامه چهارم) تا سال 7731
بطور متوسط ساالنه  1درصد افزايش يافته است (دفتر
مطالعات اقتصادي .)7733

فراهاني .)19 ،7713 ،نرخ ارز از جمله مقوالتي است كه
مستقيماً به تجارت خارجي كشور ارتباط دارد .اگر بحث
مبادالت بينالمللي يك كشور وجود نداشت ،مسئله نرخ ارز
احساس نميشد .پايه تئوريك ارزش پولي يك كشور نسبت
به اسعار خارجي به وسيله ديويد ريكاردو در مبحث مكانيسم
تعديل از طريق قيمت در نظام پايهي طال تشريح شد .در
اين نظام مازاد تراز پرداختهاي هر كشور منجر به ورود
طال ،افزايش عرضه پول ،كاهش قيمت ،افزايش قدرت رقابت
محصوالت داخلي ،كاهش واردات و افزايش صادرات ميگردد
تا مجدداً تعادل در تراز پرداختها برقرار شود (بايبوردي
.)7734،57
اهميت نرخ ارز در اقتصاد به حدي است که توفيق
سياستهاي تجاري به موفقيت سياستهاي ارزي بستگي
دارد .يك رژيم صحيح كه با ساختار اقتصادي كشور سنخيت
داشته باشد و يك نرخ ارز منطقي كه نمايانگر تغييرات
واقعي متغيرهاي كالن اقتصادي در كشور باشد ،ميتواند
سياستهاي تجاري و فعاليتهاي اقتصادي داخلي را
تضمين كند .اهميت و تأثير باالي نرخ ارز بر صادرات و
واردات ايران به حدي است كه برخي از كارشناسان ،نرخ ارز
را مهمترين عامل در تبيين تحوالت صادرات و واردات كشور
معرفي ميكنند( داوري و همکاران .)507 ،7733،نظريات
مختلفي در اقتصاد ايران مبني بر نحوه تأثير گذاري تغييرات
نرخ ارز بر صادرات وجود دارد اين در حالي است كه رابطه
منفي نرخ ارز با واردات مورد وفاق اقتصاددانان است .سابقه
نظام ارزي در ايران به دهه 7770بر مي گردد.در ايران
ويژگي عمده نظام ارزي را مي توان ثابت نگه داشتن نرخ ارز
و نظام تخصيص ارز دانست در اواخر سال 7717بانک
مرکزي ايران به منظور حفظ منافع صادرکنندگان اقدام به
ايجاد بازار ارزي براي دالر نمود تا از اين طريق صادر
کنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را که در آينده به
دست خواهند آورد در اين بازار معامله کرده و منافع خود را
در مقابل نوسانات ارزش دالر محفوظ بدارند .بعد از انقالب
عواملي همانند کاهش درآمدهاي نفتي ،فرار سرمايه از
کشور ،بلوکه شدن حسابهاي خارجي ايران توسط آمريکا،
بروز جنگ تحميلي ،تورم ،افزايش جمعيت و ساير عوامل
طبيعي سبب بروز کمبود منابع ارزي در کشور گرديد در اين
سالها عمالً سيستم نرخ ارز حاکم بر اقتصاد کشور سيستم
نرخ ارز چندگانه بود پس از انفالب اسالمي با تغيير اهداف و
روشهاي بازرگاني خارجي ،سياست هاي ارزي نيز تغيير پيدا
کرد و کنترل ارزي به طور مؤکد اجرا شد ،لذا کليه ي
معامالت ارزي اعم ا ز سرمايه اي و جاري تحت کنترل دولت
قرار گرفت .در سال 7710در پي کاهش صدور نفت و

 / 00محمدرضا محمدوند ناهیدی و پریسا سقزچی
افزايش نسبي واردات ،دولت با مشكل کسري تراز پرداختها
و تنگنهاي ارزي مواجه بود و اين روند در سالهاي بعد نيز
ادامه داشت تا اينکه در سال 7713همگام با سياستهاي
دولت در جهت نيل به تعادل اقتصادي ،تحوالت عمده اي در
سياستهاي ارزي و با بازرگاني خارجي کشور به وقوع پيوست
در حالت کلي مي توان گفت که در سالهاي  7713-31نرخ
ارز تحت عناوين مختلفي تغيير کرده است .به عنوان مثال
نرخ ارز رقابتي ( ،)7713نرخ ارز شناور ( ،)7715نرخ ارز
صادراتي  7000ريال ( ،)7719واريزنامه اي ( ،)7711نرخ
گواهي سپرده اي ارزي در ابتداي سال 7714و نرخ ارز
يکسان شده تحت عنوان نرخ بازار بين بانکي از سال 37
تاکنون نمونه هايي از آنها مي باشد(ايمان پور-17 ،7731 ،
.)94
 -5-2شرايط ثبات و بي ثباتي
ضرورت و اهميت ثبات اقتصاد كالن پس از ارائه
گزارشي توسط بانك جهاني در سال  ،7447در كانون توجه
بسياري از اقتصاددانان قرار گرفت نتايج گزارش حاكي از اين
است كه كشورهايي كه از ثبات اقتصادي برخوردار بوده و
سياستهاي دولت به صورت مناسب و هماهنگي در آنها
اجرا شدهاند ،عملكرد بهتري نسبت به كشورهاي بيثبات
داشتهاند ..بيثباتي اقتصاد كالن از اين جنبه مهم بوده كه
عدم توجه به آن ميتواند هر نوع اصالحات و برنامه
آزادسازي و برنامههاي تثبيت اقتصادي را با شكست مواجه
كند(.)World Bank,1991
 -3مروري بر مطالعات انجام شده
 -1-3مطالعات انجام شده در خارج
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انوار و همكاران )5077( 5در مقالهاي با عنوان
سرمايهگذاري مستقيم خارجي و تجارت به بررسي اثر
سرمايهگذاري مستقيم خارجي و توليد ناخالص داخلي بر
خالص صادرات پرداختند و نتايج برآورد مدل حاكي از آن
شده كه رابطه معناداري بين توليد ناخالص داخلي و خالص
صادرات برقرار است.
بودلر )5070( 4در مقالهي آزادسازي تجاري و نوسانات
تورم به روش پانل ديتا از شاخص بهاي مصرف كننده به
عنوان اندازهگيري تورم استفاده كرده و در نتايج اثر منفي
آزادسازي تجاري بر بيثباتي تورم حاصل شده است.
آريز و همكاران )5003( 3در مقالهي نوسانات نرخ ارز در
آمريكاي التين و اثرش روي تجارت خارجي به ارتباط منفي
و معناداري از نظر آماري بين جريان صادرات و نوسانات نرخ
ارز در كشورهاي مورد مطالعه دست يافتند.

گرييرو اسمولود )5001( 1در مطالعهاي شامل  73كشور
مختلف ( 4كشور توسعه يافته و  4كشور در حال توسعه) به
مقايسه اثر نااطميناني نرخ ارز و بيثباتي درآمدي كشورهاي
مقصد بر صادرات پرداخته و نتيجه گرفتهاند كه نااطميناني
نرخ ارز در تعداد محدودي ازكشورها اثر منفي و معنيدار بر
حجم صادرات دارد در حالي كه بيثباتي درآمدي كشورهاي
مقصد در صادرات بيشتر كشورها اثر معنيدار و قابل توجه
دارد.
7
استانسيك ( )5001داليل بيثباتي نرخ واقعي ارز را در
 1كشور اروپاي شرقي و مركزي بوسيله مدل ARCH
بررسي كرد و به رابطه منفي بين بيثباتي نرخ واقعي ارز و
درجه باز بودن اقتصاد دست يافت.
داتا و احمد )5007( 3در مطالعهاي به بررسي رفتار
جمعي تابع تقاضاي واردات براي هند طي دوره زماني -41
 7417مبتني بر رويكرد نوين هم انباشتگي جوهانسن و
مدلسازي تصحيح خطا پرداختند .ايشان در مدلسازي
جمعي تابع تقاضاي واردات از مدل جانشيني ناقص پيروي
نموده و آن را به صورت لگاريتم خطي تابعي از قيمت نسبي
واردات ،توليد ناخالص داخلي حقيقي و متغير مجازي براي
آزادسازي تجاري در نظر گرفتند .نتايج حاصل از مطالعه
ايشان حاكي از وجود يك رابطه بلندمدت منحصر به فرد
ميان متغيرهاي الگو شده است .نتايج برآورد شده معادله
كوتاه مدت براي واردات حاكي از آن است كه تابع واردات
بيشتر نسبت به توليد ناخالص داخلي حقيقي حساس بوده و
نسبت به تغييرات قيمت وارداتي از حساسيت پايين
برخوردار ميباشد.
هائو )5000( 9بيثباتي نرخ ارز مؤثر واقعي را به درجه
باز بودن تجارت در اقتصاد نسبت داد .او بيثباتي نرخ ارز
مؤثر واقعي را براي  19كشور به صورت مقطعي در سال
 7430بررسي كرد و شواهد تجربي قوي براي ارتباط منفي
بين باز بودن تجارت و بيثباتي نرخ ارز بدست آورد و نشان
داد كه اثر باز بودن تجاري بر بيثباتي نرخ ارز از لحاظ
آماري معنيدار است و بيش از  17درصد تغييرات نرخ ارز را
توضيح ميدهد.
 -2-3مطالعات انجام شده در داخل
ناهيدي( )7734در مطالعه اي تأثير درجه تجارت بر
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در شرايط ثبات و بي ثباتي
را بررسي کرده و رابطه معني دار و مستقيمي را بين درجه
باز بودن اقتصاد با جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در
هر دو شرايط ثبات و بي ثباتي نشان داده است.
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 -4تصريح مدل و معرفي متغيرها
 -1-4معرفي مدل
در مطالعه حاضر براي بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر
آزادسازي تجاري مدل مورد استفاده به صورت زير ارائه
گرديده است:
)7( OPNt = α1 LCPIt + α2 LGDPt + α3 LEXRt + T + Ut
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افشاري ( )7734در پاياننامه خود با استفاده از
دادههاي تابلويي تأثير نرخ واقعي ارز ،اندزاه نسبي (توليد
ناخالص داخلي) كشور ،جمعيت و فاصله جغرافيايي بر
صادرات غيرنفتي ايران طي سالهاي  7447-5001را مورد
بررسي قرار داده و نتايج حاصل از تخمين مدل اصلي به
روش پانل ديتا بيانگر اين است كه متغير اندازه بازار يا
لگاريتم توليد ناخالص داخلي كشورهاي شريك تجاري ايران
تأثير مثبت و معنيداري بر صادرات غيرنفتي ايران دارد .نرخ
واقعي ارز و جمعيت داراي تأثير مثبت و معنادار ولي فاصله
جغرافيايي بين ايران و شركاي تجاري داراي تأثير منفي
است.
سجودي و همكاران ( )7733در مقالهاي به بررسي
اثرگذاري متغيرهاي كالن بر صاردات غيرنفتي پرداختند و
نتايج حاصل از برآورد مدل نشان داد ضريب لگاريتم نرخ ارز
اثر مثبت و معنيدار بر صادرات غيرنفتي دارد و نااطميناني
نرخ ارز تأثير منفي ولي غير معنيدار بر صادرات غيرنفتي
كشور دارد.
عبدالهي و رحماني ( )7733در مقالهاي با استفاده از
روش غيرخطي شبكه مصنوعي براي پيشبيني اثر اتخاذ
سياستهاي ارزي مختلف بر ميزان صادرات غير نفتي
پرداختند .در نتايج حاصله اثر متغيرهاي توليد ناخالص
داخلي ،نرخ ارز ،شاخص قيمت كاالهاي صادراتي بر روي
صادرات غيرنفتي مثبت و اثر مصرف بخش خصوصي منفي
بدست آمد.
ايمان پور ( )7731در پايان نامه خود به بررسي رابطه
متغيرهاي درجه باز بودن تجاري و بيثباتي نرخ واقعي ارز و
همچنين تعيين ساير عوامل اثرگذار بر آن به روش هم
انباشتگي جوهانسون -جوسيليوس پرداخته ،نتايج حاصل از
برآورد مدل نشان ميدهد كه درجه باز بودن تجاري تأثير
منفي و معنيدار بر بيثباتي نرخ واقعي ارز دارد در حالي كه
متغيرهاي مخارج دولتي و تورم اثر مثبت بر بيثباتي نرخ
واقعي ارز دارند ،هم چنين نرخ رشد  GDPنيز اثر منفي بر
بيثباتي نرخ واقعي ارز دارد.
رحيمي بروجردي ( )7731در مقالهاي درجه باز بودن
تجاري را از طريق آزمونهاي اقتصادسنجي مورد بررسي
قرار داده و به بررسي نظري درجه باز بودن و سرمايهگذاري
و رشد اقتصادي پرداخته و در نتايج حاصله وجود رابطه
مثبت ميان درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصدي مورد
تأييد قرار گرفت.
مهدي زاده ( )7739در پايان نامهي خود با عنوان نقش
تجارت خارجي بر رشد اقتصاد نتايج برآوردش مؤيد آن بود

كه درجه باز بودن اقتصاد بر رشد توليد ناخالص داخلي ايران
تأثير مثبت دارد.
درگاهي ( )7730به بررسي ثبات نرخ حقيقي ارز در
اقتصاد ايران و شناسايي عوامل مؤثر بر آن در كوتاه مدت و
بلند مدت پرداخته است .الگوي مناسب براي تعيين نرخ ارز
با استفاده از روش همگرايي خود توضيح با وقفههاي توزيعي
برآورد شده است .نتايج مطالعه ناپايايي نرخ ارز در اقتصاد
ايران را تأييد ميكند كه به مفهوم رد برابري قدرت خريد
مطلق بلند مدت در اقتصاد ايران است و به اين معني است
كه نرخ حقيقي ارز در بلند مدت به سطح تعادلي مورد نياز
خود جهت تحقق برابري قدرت خريد ،برگشت نكرده و
شوكهاي حقيقي و پولي وارده بر اقتصاد ،نرخ حقيقي ارز را
متأثر ميسازند.
زيرك مرتضائي ( )7713در مطالعهي خود به بررسي
تأثير عدم اطمينان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات
غيرنفتي ايران پرداخته است .تکنيك اقتصادسنجي به كار
رفته  ARDLميباشد و نتايج بيانگر آن است كه بين
صادرات غيرنفتي و نوسانات نرخ ارز رابطه معكوس برقرار
است.
سلمانپور ( )7711در مطالعهي خود تحت عنوان اثرات
تغيير نرخ ارز بر صادرات و واردات كشور با كمك مدل نادم
حقي ،كجال الهيدي و پيتر فاشيل به برآورد مدل واردات
پرداخته است .با توجه به الگوي برآوردي رابطه بين نرخ ارز
واقعي و واردات منفي بدست آمد.
ولدخاني ( )7711در مطالعهاي عوامل تعيين كننده
صادرات غيرنفتي ايران را طي دوره  7773-19با استفاده از
روشهاي همگرايي انگل -گرنجر و يوهانسن -جوسيليوس
رابطه بلند مدت و كوتاه مدت بين متغير صادرات غيرنفتي و
متغيرهاي نرخ ارز در بازار آزاد ،ارزش افزوده در بخشهاي
تجاري و شاخص باز بودن اقتصاد را مورد آزمون قرار داده و
وجود فقط يك بردار همگرايي بلند مدت را تأييد نموده
است .هم چنين متغيرهاي نرخ ارز در بازار آزاد و مجموعه
ارزش افزوده در بخشهاي تجاري و شاخص باز بودن اقتصاد
تأثير مثبت و معناداري بر ارزش صادرات غيرنفتي داشته
است.

 / 02محمدرضا محمدوند ناهیدی و پریسا سقزچی
که در اين مدل:
 :OPNtدرجه بازبودن اقتصاد در دوره .t
 :LCPItلگاريتم شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در
دوره .t
 :LGDPtلگاريتم توليدناخالص داخلي دردوره .t
 :LEXRtلگاريتم نرخ ارز بازار در دوره .t
 :Tمتغير روند.
و  Utجمله اخالل مي باشد.
الزم به ذکر است که از متغير درجه بازبودن اقتصاد
براي سنجش درجه آزادسازي تجاري استفاده شده و به
صورت رابطه زير محاسبه شده است(.صادرات و واردات غير
نفتي)
(( :)5صادرات ارزش+واردات ارزش)(/داخلي ناخالص توليد)
درجه باز بودن اقتصاد

اطالعات مورد استفاده براي متغيرها بر اساس آمار
منتشر شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و
بانک جهاني طي دوره  7715-31مي باشد.
 -2-4نتايج حاصل از تخمين مدل
 -1-2-4آزمون ايستايي متغيرها
نخستين گام در تحليل متغيرهاي سري زماني  ،بررسي
ايستايي متغيرهاست .چنانچه متغيري ايستا نباشد ،به
عبارتي با گذشت زمان توزيع احتمال آن متغير تغيير کند،
تحليل هاي رگرسيوني با مشکل روبرو خواهد شد .به همين
20
منظور در اين مطالعه از آزمون ديکي فولر تعميم يافته
( )ADFاستفاده شده است .همان گونه که در جدول ()7
نشان داده شده است تمام متغيرها در سطح ايستا نبوده و با
يک تفاضل گيري ايستا شده اند .ايستايي کليه متغيرها در
سطح معني داري  %1مي باشد پس تمامي متغيرها جمع
بسته از مرتبه اول ( )I( )7هستند.
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جدول ( -)7نتايج آزمون ايستايي
تفاضل اول ADF

سطح ADF

متغيرها

*-7/3231

0/3715ns

OPN

*-5/4110

-0/1237ns

LCPI

*-5/3319

0/0713

LGDP

*-5/1223

-2/7294ns

LEXR

مأخذ :يافتههاي تحقيق
22
 :nsناپايا
21
* :پايا در سطح %1

ns

 -2-2-4بررسي مدل آزادسازي تجاري تحت شرايط
ثبات
 -1-2-2-4برآورد مدل با استفاده از روش خود
توضيح برداري با وقفه هاي گسترده ()ARDL
براي شرايط با ثبات مدل از الگوي  ARDLاستفاده
شده است و با توجه به اين که بررسي شرايط بي ثبات مدل
بر اساس ناهمساني واريانس پس از شرايط با ثبات و تخمين
حول ميانگين ،نتايج روشن تري ايجاد مي کند به اين
منظور ابتدا نتايج و خروجي هاي الگوي  ARDLآورده
شده ،سپس بررسي مدل با توجه به ناهمساني واريانس
صورت مي گيرد .براي تخمين اين مدل از نرم افزار
ميکروفيت 25استفاده شده است.
مدل  ARDLکوتاه مدت و نتايج حاصل از آن:
با در نظر گرفتن فرم پوياي  ARDLبراي مدل مورد
نظر که در رابطه ( )7آمده است مدل پوياي
 ، )ARDL(1,0,0,0از طريق ضابطه شوارتز -بيزين برآورد
شده و نتايج در جدول ( )5آورده شده است.
جدول ( )5نتايج حاصل از برآورد مدل پوياي
)ARDL(1,0,0,0
آماره t

ضرائب

2/3535
-2/3171
2/9473
-0/5741
1/1512

0/5419
-0/0333
0/0210
-0/0305
0/0101
F =21/11
D.W.=1/15

متغيرها
)OPN(-1
LCPI
LGDP
LEXR
T
R2 =0/19
= R 2 0/13

مأخذ :يافتههاي تحقيق
نتايج حاصل از تخمين مدل کوتاه مدت نشان مي دهد
که توليد نا خالص داخلي تأثير مثبت و معني دار بر درجه
باز بودن اقتصاد دارد و تورم و نرخ ارز تأثير منفي و معني
دار بر درجه باز بودن اقتصاد دارند و نيز مقادير ضريب
تعيين و آماره دوربين  -واتسون نشان دهنده خوبي برازش و
عدم خود همبستگي در مدل مي باشد.
تخمين ضرايب بلند مدت برآورد شده از روش ARDL

با استفاده از ضرايب مدل پوياي  ARDLکه در جدول
( )5آورده شده ،وجود ارتباط بلند مدت ميان متغيرها آزمون
شد .نتايج حاصل از برآورد رابطه بلند مدت مدل
)ARDL(1,0,0,0در جدول ( )7نشان داده شده است.

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر آزادسازی تجاری در ایران تحت شرایط ثبات و بی ثباتی 12 /
جدول ( )7نتايج حاصل از برآورد رابطه بلند مدت مدل
)ARDL(1,0,0,0
آماره t

ضرائب

متغيرها

-2/7574
2/3970
-5/3221
5/2147

-0/0390
0/0231
-0/0711
0/0524

LCPI
LGDP
LEXR
T

مأخذ :يافتههاي تحقيق
نتايج رابطه بلند مدت نشان مي دهد که متغيرهاي تورم
و نرخ ارز بازار تأثير منفي و معني دار و توليد ناخالص
داخلي تأثير مثبت و معني داري بر درجه باز بودن اقتصاد
دارد.
آزمون تصحيح خطا  ECM 1براي براي مدل انتخابي با
استفاده از روش :ARDL
براي بررسي اينکه تعديل عدم تعادل هاي کوتاه مدت
مدل به سمت تعادل بلند مدت چگونه انجام مي پذيرد ،از
مکانيزم تصحيح خطا )ECM( 24استفاده شده است .ضريب
 ECMنشان مي دهد که در هر دوره  ،چند درصد از عدم
تعادل کوتاه مدت جهت رسيدن به تعادل بلند مدت تعديل
مي شود .نتايج حاصل از تخمين مدل تصحيح خطا در
جدول ( )9ارائه شده است.
جدول ( )9نتايج حاصل از معادله تصحيح خطا
)ARDL(1,0,0,0
آماره t

ضرائب

متغيرها

-2/3171

-0/0333

dLCPI

2/9473

0/0210

dLGDP

-5/5741

-0/0305

dLEXR

1/1512

0/0101

dT

-5/3112

-0/1370

(ecm )-2

F =4/55
D.W.=1/15

R2 =0/53
= R 2 0/19

مأخذ :يافته هاي تحقيق

 -3-2-4نتايج آزمون استحکام مدل با استفاده از
آماره هاي آزمون CUSUM15

پايداري ضرايب برآورد شده مدل با آزمون مجموع
مربعات تجمعي  CUSUMمورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج بدست آمده از استحکام مدل در نمودار ( )7ارائه شده
است.
Plot of Cumulative Sum of Recursive Residuals
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نمودار ( )7نتايج استحکام مدل با استفاده از آماره آزمون
CUSUM

براساس نتايج بدست آمده مي توان بيان کرد که بر
اساس آزمون  CUSUMبه علّت قرار گرفتن در فاصله
اطمينان  %41شکست ساختاري در مدل وجود ندارد.
 -4-2-4بررسي مدل آزادسازي تجاري تحت شرايط
بي ثباتي
بسياري از سري زمانيهاي اقتصادي فاقد ميانگين ثابتي
ميباشند .اين سريها در يك دوره نوسانات اندكي دارند و در
دوره بعد با افزايش نوسان همراه هستند .در واقع بخش قابل
مالحظهاي از تحقيقات اخير اقتصادسنجي بر روي تعميم
روش باكس -جنكينز به تحصيل اين دسته از متغيرهاي
سري زماني متمركز شده است .در واقع متغيرهاي اقتصادي
از جمله تغييرات  ،GDPمتغيرهاي مالي ،نرخ بهره ،نرخ ارز،
سرمايهگذاري در شاخههاي مختلف مفهومي و ...داراي
ميانگين و واريانس ثابتي در طول زمان نيستند ،به عبارت
ديگر عليرغم آنكه بسياري از سريهاي زماني داراي روند
صعودي آشكاري هستند ،برخي از آنها روندي نوساني داشته
و دورههايي با نوسانات كم و يا زياد را پشت سر ميگذارند.
يكي از مهمترين مدلهايي كه در شاخههاي مختلف
اقتصادسنجي و به ويژه تجزيه و تحليل بازارهاي مالي و
ارزي و سرمايهگذاري جهت برآورد شاخصهاي نااطميناني و
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با توجه به نتايج فوق ضريب  ECMدر تابع آزادسازي
تجاري از نظر آماري معني دار است و بيانگر سرعت تعديل
نسبتاً بااليي است .معنا دار بودن ضريب  ECMنشان دهنده
وجود رابطه بلند مدت معنا دار بين متغير هاي الگو است.
مطابق انتظارات تئوريک اگر از يک دوره ( )tبه دوره ي
بعدي ( )t+1حرکت کنيم به ميزان  0/11درصد از ميزن
انحراف در تابع آزادسازي تجاري کل از مسير بلند مدتش
توسط متغيرهاي الگو در دوره ي بعد تصريح مي شود ،به
بياني ديگر اگر هر گونه شوک يا عدم تعادل در آزادسازي

تجاري کل ايجاد شود پس از يک دوره  7/1ساله دوباره به
تعادل بر خواهد گشت بنابراين حرکت به سمت تعادل نسبتاً
با سرعت بااليي صورت مي گيرد.

 / 02محمدرضا محمدوند ناهیدی و پریسا سقزچی
بيثباتي استفاده ميشود .مدلهاي خودرگرسيوني تحت
شرايط ناهمساني واريانس ميباشد .مدلهاي ARCH21
توسط انگل ( )7435معرفي شد و سپس مدل
خودرگرسيوني تعميميافته تحت شرايط ناهمساني واريانس
( )GARCHتوسط بالرسلو و تيلور ( )7431مطرح گرديد.
 -1-4-2-4مدلسازي بر اساس الگوي GARCH

در مدلسازي بي ثباتي براي مدل آزادسازي تجاري از
الگوي ( GARCHواريانس ناهمسان شرطي خود رگرسيو
تعميم يافته) به منظور تخمين ناهمساني واريانس مشروط
در آزادسازي تجاري و به الگو درآوردن ناهمساني واريانس
شرطي استفاده شده است.الگوي خطاي )GARCH(1,1
معادله ميانگين و معادله واريانس بصورت زير است.
()7
OPNt = - 0.05 LCPIt + 0.03 LGDPt - 0.04
LEXRt + 0.01T + εt

()7651( )1679-( )1631( )7619-
))9
h t = 0.0001 + 0.73 ε2 t-1 + 0.30 h t-1
)(2.35) (1.81) (2.07

R 2 =0.71

R2 =0.78
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مدل فوق الگوي ناهمساني واريانس شرطي تعميم يافته
در پسماند مدل آزادسازي تجاري بوده و چگونگي تأثير
پذيري آزادسازي تجاري را در شرايط بي ثباتي از متغيرهاي
توضيحي مدل نشان مي دهد .در معادله ميانگين اين
مدل(رابطه  )7رشد يک واحدي در شاخص بهاي مصرف
کننده ،توليد ناخالص داخلي و نرخ ارز بازار به ترتيب درجه
بازبودن اقتصاد را  0/09واحد 0/07 ،واحد و  0/01واحد
تغيير مي دهد که متغيرهاي شاخص بهاي مصرف کننده و
نرخ ارز بازار اثر معکوس روي درجه باز بودن اقتصاد دارند و
توليد ناخالص داخلي اثر مستقيم روي درجه باز بودن اقتصاد
مي گذارد.
در معادله واريانس اين مدل(رابطه  ht ،)9واريانس
پسماند را نشان مي دهد که برآوردي از واريانس مشروط
درجه باز بودن اقتصادي است.تغييرات در واريانس پسماند،
درجه باز بودن اقتصاد را در همان دوره تحت تأثير قرار مي
دهد با ترکيب معادله ميانگين و معادله واريانس به صورت
زير ،چگونگي تحت تأثير قرار گرفتن درجه باز بودن اقتصاد
مشاهده مي شود.

()1
+ 0.30h t

2
t

h t+1 = 0.0001 + 0.73 ε

() 1
] ε t = [ 1.36ht+1 – 0.41ht – 0.0001
OPNt = - 0.05 LCPIt + 0.03 LGDPt - 0.04
– LEXRt + 0.01T + [1.36 ht+1 – 0.041ht
0.0001]1/2
1/2

به عبارتي با افزايش واريانس پسماند در دوره )ht( t

مقدار درجه باز بودن اقتصاد از طريق کاهش جمله پسماند

()ε t

کاهش مي يابد.

 -5نتيجه گيري
هدف از مقاله حاضر بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر
آزادسازي تجاري طي سالهاي  7715-31مي باشد .بنابراين
با استفاده از روش خود توضيح با وقفه هاي گسترده تابع
آزادسازي تجاري تخمين زده شد و بررسي مدل در شرايط
ثبات نشان مي دهد که متغيرهاي لگاريتم شاخص قيمت
مصرف کننده و لگاريتم نرخ ارز بر آزاد سازي تجاري اثر
منفي و معنادار و لگاريتم توليد ناخالص داخلي اثر مثبت و
معنادار بر آزادسازي تجاري داشته است .به عبارتي شاخص
قيمت مصرف کننده که در اندازه گيري تورم بکار گرفته مي
شود هم از طريق افزايش واردات و هم از طريق محدود
کردن صادرات مي تواند ترازپرداختها را تضعيف کند .تورم
موجب مي شود قيمت محصول داخلي نسبت به محصول
خارجي افزايش يابد و بنابراين خريداران بيشتري در داخل
کشور به محصوالت خارجي روي آورده و در نتيجه واردات
افزايش پيدا مي کند .عالوه بر اين ،قدرت رقابت محصوالت
داخلي در بازارهاي خارجي به دليل افزايش هزينه هاي
توليد در داخل کشور  ،کاهش خواهد يافت و در نتيجه از
ميزان صادرات کاسته خواهد شد .به واسطه رابطه منفي
ايجاد شده لگاريتم شاخص قيمت مصرف کننده با درجه باز
بودن اقتصاد تورم منجر به کاهش آزادسازي تجاري شده و
در بلند مدت تعديل مي گردد به عبارتي رابطه بلند مدت
مدل تائيد مي شود .از طرف ديگر با افزايش توليدناخالص
داخلي به عنوان شاخصي از ظرفيت توليدي کشور ،توليد
کاالهاي مازاد بر مصرف داخلي افزايش يافته و به عبارت
ساده تر صادرات کشور افزايش مي يابد و وجود رابطه مثبت
توليد ناخالص داخلي با آزادسازي تجاري نيز تأييد مي گردد
به عبارتي با افزايش ظرفيت توليدي در کشور شرايط تجاري
بين المللي بهبود پيدا کرده و آزادسازي تجاري رونق پيدا
مي کند .همچنين افزايش نرخ ارز مي تواند ازطريق افزايش

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر آزادسازی تجاری در ایران تحت شرایط ثبات و بی ثباتی 12 /
قيمت کاالهاي وارداتي ،سطح واردات را کاهش داده و اين
اثر به همراه اثرات کاهش واردات ناشي از کاهش درآمدهاي
ارزي دولت وکاهش سطح توليد ناخالص داخلي ،سطح
واردات را با شدت بيشتري کاهش مي دهد و وجود رابطه
منفي لگاريتم نرخ ارز بازار با درجه باز بودن اقتصاد نيز تأييد
مي گردد بنابراين با افزايش نرخ ارز آزادسازي تجاري در
کشور کاهش مي يابد .نتايج حاصل از آزمون  ECMنيز
نشان مي دهد که هرگونه شوک يا عدم تعادل در آزادسازي
تجاري کل ايجاد شود پس از يک دوره  7/1ساله دوباره به
تعادل برخواهد گشت يعني نوسانات تجاري به سمت
ايستايي ميل خواهد کرد..نتايج حاصل از آزمون CUSUM
حاکي از عدم وجود شکست ساختاري در مدل آزادسازي
تجاري مي باشد.
در بررسي شرايط بي ثباتي بر اساس الگوي واريانس
ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته ارتباط معنادار
بين متغيرهاي توضيحي مدل و متغير وابسته وجود داشته
است بطوريکه توليد ناخالص داخلي داراي اثر مثبت و
معنادار و شاخص قيمت مصرف کننده و نرخ ارز بازار داراي
اثر منفي و معنادار بر درجه باز بودن اقتصاد مي باشند
همچنين از نتايج آزمون مدل  GARCHمشخص شد جمله
اختالل تحت واريانس جمله خطا در دوره ي  tوt+1
ميباشد به اين صورت که درجه باز بودن اقتصاد با مجذور
واريانس جمله اختالل در دوره  tارتباط معکوس و با مجذور
واريانس جمله اختالل در دوره  t+1ارتباط مستقيم دارد.
منابع

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال چهارم  /پاييز 1393

منابع فارسي
 )7افشاري ،زهرا ،)7734( ،بررسي عوامل مؤثربر صادرات
ايران به شرکاي منتخب با تأکيد بر رهيافت جاذبه،پايان
نامه ي کارشناسي ارشد،دانشکده اقتصاد،مديريت و
حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمي تبريز.
 )5ايرواني قديم ،سعيده ،)7731( ،بررسي اثر متغيرهاي
کالن اقتصادي روي صادرات غيرنفتي ،پايان نامه ي
کارشناسي ارشد ،دانشکده اقتصاد،مديريت و حسابداري،
دانشگاه آزاد اسالمي تبريز.
 )7ايمان پورنمين ،آرام ،)7731( ،اثربازبودن تجارت بر بي
ثباتي واقعي ارز ،پايان نامه ي کارشناسي ارشد ،دانشکده
اقتصاد،مديريت و حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمي تبريز.
 )9بايبوردي ،سميه ،)7734( ،بررسي اثر قيمت نفت و نرخ
ارز بر روي قيمت سهام ايران تحت شرايط بي ثباتي
پايان نامه ي کارشناسي ارشد ،دانشکده اقتصاد،مديريت
و حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمي تبريز.

 )1برانسون،ويليام،)7739(،تئوري و سياستهاي اقتصاد
کالن،عباس شاکري،نشر ني
 )1تشکيني ،احمد ،)7739(،اقتصادسنجي کاربردي به
کمک ميکروفيت ،انتشارات ديباگران ،تهران.
 )1داوري،مجيدرضا و جالل آبادي،اسدا ...و توتونچي ملکي
،سعيد ،)7733( ،بررسي ابعاد بحران مالي جهاني اخير
،علل ايجاد با تأکيد بر ساختار نظام سرمايه داري و
اثرات آن براقتصاد ايران ،مجموعه مقاالت برگزيده
پانزدهمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي کشور.
 )3درگاهي ،حسن ،)7730( ،بررسي رفتار کوتاه مدت و
بلندمدت نرخ حقيقي ارز در اقتصاد ايران ،پژوهشنامه
بازرگاني ،ش .57
 )4دفتر مطالعات اقتصادي ،تير ماه  ،7733وزارت بازرگاني.
 )70رحيمي بروجردي ،عليرضا ،)7731( ،مطالعه اي نظري و
کاربردي پيرامون درجه بازبودن تجاري در کشورهاي
درحال توسعه ،پژوهشهاي اقتصادي ،شماره .9
 )77زماني فراهاني ،مجتبي ،)7713( ،پول ،ارز و بانکداري
،انتشارات ترمه.چاپ ششم.
 )75زيرک مرتضائي ،محمود ،)7713( ،بررسي تأثيرعدم
اطمينان حاصل از نوسانات نرخ ارز و صادرات غيرنفتي
پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي.
 )77سادات اميني ،يلدا ،)7731( ،اثر آزادسازي تجاري روي
ترازپرداختها و رشد اقتصادي در ايران ،پايان نامه ي
کارشناسي ارشد ،دانشکده اقتصاد،مديريت و حسابداري،
دانشگاه آزاد اسالمي تبريز.
 )79سجودي ،سکينه و تجويدي ،مينا ،)7733( .بررسي اثر
نااطميناني بر رشد صادرات غيرنفتي ،مجموعه مقاالت
برگزيده پانزدهمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي
کشور.
 )71سلمانپور ،علي ،)7711( ،اثرات تغيير نرخ ارز برصادرات
و واردات کشور پايان نامهي کارشناسي ارشد علوم
اقتصادي دانشگاه مازندران.
 )71شريف ،مصطفي ،)7731( ،اقتصاد کالن ،انتشارات
اطالعات تهران.
 )71شکيبائي ،عليرضا و کمالي دهکردي ،پروانه،)7715( ،
بررسي تطبيقي آزادسازي تجارت و تبعات و پيامدهاي
آن در چند کشور منتخب ،مؤسسه مطالعات و
پژوهشهاي بازرگاني.
 )73عبداللهي اصل ،عليرضا و رحماني ،ليال ،)7733( ،بررسي
اثرات سياست ارزي بر ميزان صادرات غير نفتي،
مجموعه مقاالت برگزيده پانزدهمين همايش توسعه
صادرات غيرنفتي کشور.

Research in international business and
finance Vol 25,39-52.
34) Arize, A. OsangThomas, J. Slottje, D.
(2008) "Exchange-Rate Volatility In Latin
America and it impact on foreign trade"
International review of economic and
finance
35) Vol 17 ,33-44.
36) Bowdler , ch. Malil ,A. (2010) "Openness
and inflation volatility panel data evidence"
Department of economic university of
oxford.
37) Dutta, D. Ahmad, N. (2001) "An Aggregate
Impact Demand Function For India: A
Cointegration Analysis" Working Paper ,
The University of Sydney .
38) Fischer,
S.
(1981)
"Towards
on
Understanding of the costs of inflation":
Camegie-Rochester Conference Series on
Public Policy 15, 5-41 .
39) Grier, B. Smallwood, A. (2007) " University
and Export Perfomance: Evidence from 18
Countries" Jounal of Money , Credit and
Banking, Blackwell Publishing , Vol 39(4 .)
40) Hau, H. (2000) " Real Exchange Rate
Volatility and Economic Openness: Theory
and
Evidence" , Central for Economic
Policy Research, Discussion Paper.No.2356 .
41) Pacheco-Lopez, P. (2003) " The impact of
Trade Reforms on Mexico , s Imports", paper
delivered to the EcoMod, Istanbul, Turkey,
July .
42) Stancik, J. (2006) " Determinants of
Exchange Rate Volatility: the case of the new
EU members" center of Economic Research
on Graduate Education, Charles university
Prague, Discussion paper, No,158 .
43) World Bank ,World
Development
Report,(1991), pp.1-6 &155-157.

يادداشتها
1

General Agreement on Tariffs and Trade
World Trade Organization
3
Anwar & Nguyen(2011)
4
Bowdler (2010)
5
Arize (2008)
6
Grier & Smallwood (2007)
7
Stancik (2006)
8
Dutta & Ahmad (2001)
9
Hau(2000(
2

10
11
12
13

Augmented Dickey-Fuller Test
Non- Stationary

Stationary

Microfit
14
Error Correction Model
15
Cumulative Sum
16
Auto- Regressive Conditional Heteroskedasticity

 بررسي اثرات آزادسازي،)7739( ، معصومه،) علي پوريان74
 پايان،)تجاري بر رشد اقتصادي (کشورهاي عضو اوپک
.نامه کارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
 بررسي زابطه،)7733( ، مهدي، عليرضا و پيري،) کرباسي50
 دانش و،ميان آزادي تجاري و رشد اقتصادي در ايران
.51  ش،71سال،توسعه
 بررسي،)7737( ، عبدالمجيد، حسن و جاليي،) کلباسي57
 پژوهشهاي، اثرات جهاني شدن بر تجارت خارجي ايران
.77 شماره، اقتصادي ايران
 تحليل،)7731(  مجتبي، ابراهيم و علي پوريان،) گرجي55
اثر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو
.90  ش، پژوهشنامه بازرگاني،اوپک
 سياستهاي تجاري و توسعه،)7714( ، محمود،) متوسلي57
.تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،اقتصادي
 اثرات،)7731( ،) مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني59
آزادسازي تجاري بر تقاضاي واردات کشورهاي در حال
.توسعه منتخب
 آزمون،)7739( ، شاهين، ابوالقاسم و جوادي،) مهدوي51
،تجربي رابطه تجارت خارجي و رشد اقتصادي در ايران
.9  ش،پژوهشنامه اقتصادي
 نقش تجارت خارجي بر،)7739( ، مريم،) مهدي زاده51
 پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه،رشد اقتصاد
.)آزاداسالمي (تهران مرکزي
 آثار تجارت،)7737( ، رضا، محسن و محسني،) مهرآرا51
 مجله تحقيقات اقتصادي،خارجي بربهره وري مورد ايران
.11 شماره،
 بررسي تأثير بي ثباتي اقتصاد،)7733( ، سهيال،) مهراد53
 پايان،کالن بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران
نامه کارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه آزاداسالمي
.تبريز
 بررسي عوامل اقتصادي،)7734( ، محمدرضا،) ناهيدي54
 رساله دکتري،مؤثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي
.اقتصاد دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
 اقتصادسنجي سري هاي زماني،)7734( ، والتر،) اندرس70
، مهدي صادقي و سعيد شوال پور،با رويکرد کاربردي
.5و7  جلد،)انتشارات دانشگاه امام صادق(ع
 عوامل تعيين کننده صادرات،)7711( ، عباس،ولدخاني. )77
.57و55  شماره، مجله برنامه و بودجه،غيرنفتي درايران
32) Andrianamananjara, Sh. (1993) "Have Trade
Policy Led to Openness in Developing
Countries" World Bank, International Trade
Division.
33) Anwar, S. Nguyen, L.(2011) "Foreign Direct
Investment and Trade The case of Vietnam"

1393  پاييز/  سال چهارم/ فصلنامه اقتصاد كاربردي

 محمدرضا محمدوند ناهیدی و پریسا سقزچی/ 01

